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Анотований каталог інформує про книги, що надійшли до фонду Наукової 

бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв та 

представлені в інформаційному проекті «12+ книг 2016 року». 

Документи супроводжуються зображенням обкладинок книг та містять 

коротку анотацію. 

Каталог адресований працівникам інформаційних служб, бібліотек, всім, 

хто цікавиться новинками книг науковців КНУКіМ.  
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ВІД УКЛАДАЧІВ 
 

У 2015 році співробітники Наукової бібліотеки Київського національного 

університету культури і мистецтв започаткували інформаційний проект «12+ 

книг …року». 

Мета проекту – інформування наукової і мистецької спільноти України про 

нові видання (монографії, навчальні посібники, словники, збірки науково-

методичних праць) викладачів університету, що публікувалися у поточному році 

та надійшли до фонду бібліотеки. 

Анотований каталог покликаний узагальнити та систематизувати 

результати проекту за підсумками 2016 року.  

Структурно складається із 6 частин:  

1. Монографії, наукові видання,  

2. Колективні монографії, матеріали конференцій, збірники науково-

методичних праць, 

3. Навчальні посібники, підручники, 

4. Довідкові видання, 

5. Дизайнерські проекти, 

6. Ноти. 

В межах розділів групування видань здійснено за абеткою авторів та назв. 

Представлені документи містять коротку анотацію та супроводжуються 

зображенням обкладинок книг. 

Завершує видання інформаційна довідка, в якій за допомогою статистики 

узагальнено представлені у проекті книги за певними критеріями. 

Каталог адресований працівникам інформаційних служб, бібліотек, всім, 

хто цікавиться новинками книг науковців КНУКіМ. 

  



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ «12+ КНИГ РОКУ» 2016 

5 
 

МОНОГРАФІЇ, НАУКОВІ ВИДАННЯ 
 

1. Бігус О. О. Народно-сценічна хореографія 

Прикарпатського регіону : монографія / О. О. Бігус ; 

М-во освіти і науки України, М-во культури України, 

Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : 

Видавництво Ліра-К, 2015. – 182 с. 

 

У монографії вперше комплексно проаналізовано 

стан наукового висвітлення народно-сценічної 

хореографії Прикарпатського регіону; визначено 

особливості становлення хореографічних традицій 

Прикарпаття; досліджено обряди, звичаї та фольклор як 

основу народного танцювального мистецтва краю; 

охарактеризовано сценічно-хореографічний досвід у 

контексті розвитку видовищних форм на прикладі творчих біографій відомих 

хореографів Прикарпаття; виявлено історико-географічний та етнографічний 

фактори процесів культурної консолідації населення, які відіграли важливу роль 

у формуванні української нації. 

Матеріали монографії можуть бути використані у викладанні загальних і 

спеціальних курсів, зокрема з «Теорії та методики викладання українського 

народно-сценічного танцю», «Історії української культури», «Історії 

хореографічного мистецтва». 

 

 

 

2. Долбенко Т. О. Теоретико-методологічні 

засади прикладних досліджень активізації 

пізнавальної діяльності дітей : монографія / 

Т. О. Долбенко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – 

2-е вид., випр. та доп. – Київ : Видавництво Ліра-К, 

2016. – 418 с. 

 

У монографії на основі наукового аналізу 

психологічних, педагогічних, бібліотекознавчих і 

книгознавчих джерел і методичного узагальнення 

бібліотечного досвіду визначено теоретичні підходи до 

педагогічного аспекту активізації пізнавальної 

діяльності підлітків у бібліотеках для дітей; розглянуто специфіку активізації 

пізнавальної діяльності підлітків; роль науково-пізнавальної літератури в 

активізації пізнавальної діяльності підлітків; роль науково-пізнавальної 

літератури в активізації пізнавальної діяльності підлітків; здійснено аналіз 

сучасних концепцій вікових і психологічних особливостей підлітків у 

вітчизняній та зарубіжній психології і педагогіці у вітчизняному і зарубіжному 
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бібліотекознавстві; узагальнено тенденції застосування гри, засобів і прийомів в 

активізації пізнавальної діяльності підлітків у психології, педагогіці і 

бібліотекознавстві. 

Особливу увагу автор приділяє висвітленню концепції пізнавальної 

діяльності підлітків у бібліотеках для дітей. 

 

 

 

3. Карягін Ю. О. Українське суспільство: 

сучасність і політичні цінності : монографія / 

Ю. О. Карягін ; ред. М. Браницький. – Київ : Київ. нац. 

ун-т культури і мистецтв, 2016. – 228 с. : іл. 

 

У монографії здійснено теоретичний аналіз 

процесу формування цінностей особистості, соціальних 

груп, суспільства в цілому; визначено їх реальний стан 

та вплив на процес модернізації сучасної демократичної 

України. 

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів 

соціологічних, культурологічних та економічних 

спеціальностей вищих навчальних закладів; 

працівників органів державної влади і місцевого самоврядування; всіх, хто 

цікавиться проблематикою формування політичних цінностей в сучасному 

українському суспільстві. 

 

 

 

4. Печеранський І. П. Вступ до філософії 

неперервної освіти : монографія / І. П. Печеранський ; 

М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв, Центр гуманітар. освіти НАН України. – 

Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2015. – 

264 с. 

 

У монографії запропонований досвід 

комплексного філософського осмислення неперервної 

освіти як багатогранного явища постсучасності.  

Оскільки на початку ХХІ ст. соціально-

педагогічна реальність зазнала суттєвих 

конститутивних трансформацій у напрямку 

перетворення кінцевої освіти на неперервну, переходу зі сфери споживання та 

ретрансляції знань до сфери їх виробництва, під впливом глобальної 

інформатизації та наслідків низки криз минулого століття (криза культури, 

екологічна та антропологічна), виникла необхідність філософсько-педагогічного 
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дослідження неперервності в освіті як інтегративно-цивілізаційного феномену 

сьогодення. 

«Вступ…», побудований на засадах філософії трандисциплінарності та 

постнекласичної методології, розкриває погляд на неперервну освіту як на 

інноваційну (нетрадиційну), ексклюзивно-орієнтовану освіту, що забезпечує 

потребу сучасного суспільства в знаннях та діяльності, направлених на 

конструювання майбутнього в умовах зрослої невизначеності. 

Видання адресоване філософам, педагогам, соціологам, культурологам, 

освітянам, а також усім, хто цікавиться проблемами неперервної освіти. 

 

 

 

5. Тимошик Микола. Українська книга: 

історична місія і реалії / Микола Тимошик, передм. 

П. Мовчана. – Київ : Літ. Україна, 2016. – 180 с. – 

(Бібліотека газети «Літературна Україна». – 2016. – 

№ 19). 

 

Книга про книгу. Так коротко можна 

охарактеризувати головну змістову домінанту цього 

видання. Йдеться про історичну місію української 

книги як просвітника, будителя, поводиря народу на 

непростих воловодах його національного самопізнання 

й самоствердження. 

Видання, що народжувалося на шпальтах «ЛУ», 

складають чотири розділи, у яких сфокусовано найновіше з творчого набутку 

автора в контексті пізнання й поцінування феномену української книги, її буття 

в минулому і сьогоденні. 

Для всіх, кому небайдужа ідея духовного і національного відродження. 
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КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ,  

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ, ЗБІРНИКИ НАУКОВО-

МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ 
 

6. Актуальні питання кінематографа і 

телебачення : матеріали круглого столу з міжнар. 

участю, м. Київ, 25 лют. 2016 р. / упоряд. 

О. В. Безручко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв,  

Ф-т кіно і телебачення, Київ. ун-т культури, Каф. кіно-, 

телемистецтва. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 

48 с. 

 

Збірка містить матеріали круглого столу з 

міжнародною участю «Актуальні питання 

кінематографа і телебачення», що відбулася за участі 

Факультету кіно і телебачення Київського 

національного університету культури і мистецтв, 

кафедри кіно- і телемистецтва Київського університету культури і мистецтв, на 

якому були розглянуті актуальні питання кіно- і теле-індустрії. 

 

 

7. Актуальні питання сучасного мистецького та 

освітнього процесів : зб. наук.-метод. пр. Вип. 2 / 

упоряд. І. А. Гавран ; М-во культури України, Київ. нац. 

ун-т культури і мистецтв, Каф. акторів кіно. – Київ : Вид. 

НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – 80 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Актуальні питання сучасного мистецького та 

освітнього процесів : зб. наук.-метод. пр. Вип. 3 / 

упоряд. І. А. Гавран ; М-во культури України, Київ. нац. 

ун-т культури і мистецтв, Каф. акторів кіно. – Київ : Вид. 

НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – 93 с. 

 

У запропонованих збірниках науково-методичних 

праць кафедри акторів кіно і телебачення Київського 

національного університету культури і мистецтв 

висвітлено актуальні питання фахового спрямування до 
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підготовки фахівців у сфері кіномистецтва: акторів кіно, режисерів кіно і 

телебачення, театральних акторів та режисерів. 

 

9. Актуальні проблеми музейної та 

пам’яткоохоронної діяльності : зб. наук. пр. (за 

матеріалами наук.-прак. конф.) / редкол.: 

О. М. Гончарова (голова), С. Ж. Пустовалов, 

С. Я. Ольговський ; М-во культури України, Київ. нац. 

ун-т культури і мистецтв, Каф. музеєзнавства і 

пам’яткознавства. – Київ : Логос, 2016. – 196 с. 

 

У запропонованому збірнику наукових праць 

кафедри музеєзнавства і пам’яткознавства Київського 

національного університету культури і мистецтв 

висвітлено актуальні питання історії, культурології, 

археології, музейної та пам’яткоохоронної сфери, а 

також представлено погляди провідних науковців і практиків щодо вирішення 

актуальних проблем української культури. 

 

10. Аудіовізуальне мистецтво і виробництво : 

матеріали круглого столу, м. Київ, 19 трав. 2016 р. / 

упоряд. О. В. Безручко ; Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв, Ф-т кіно і телебачення, Київ. ун-т культури, 

Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 

2016. – 48 с. 

 

Матеріали круглого столу розкривають комплекс 

актуальних загальнотеоретичних, історичних, 

практичних питань аудіовізуального мистецтва і 

виробництва. 

 

 

 

11. Аудіовізуальне мистецтво і виробництво: 

досвід, проблеми та перспективи : колект. 

монографія. Т. 1 / [наук. ред. О. В. Безручко] ; упоряд. 

І. А. Гавран ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т 

кіно і телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 

210 с. 

 

Колективна монографія, підготовлена 

професорсько-викладацьким складом факультету кіно і 

телебачення Київського національного університету 

культури і мистецтв, кафедри кіно і телебачення 
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Київського університету культури за участю українських і закордонних фахівців, 

розкриває комплекс найактуальніших загальнотеоретичних, історичних, 

практичних питань аудіовізуального мистецтва і виробництва. 

 

 

 

12. Аудіовізуальне мистецтво і виробництво: 

досвід, проблеми та перспективи : колект. 

монографія. Т. 2 / [наук. ред. О. В. Безручко] ; упоряд. 

І. А. Гавран ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т 

кіно і телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 

200 с. 
 

Колективна монографія розкриває комплекс 

найактуальніших загальнотеоретичних, історичних, 

практичних питань аудіовізуального мистецтва і 

виробництва. 

 

 

 

 

 

 

13. Ґенеза ідей і динаміка розвитку екранних 

мистецтв : колект. монографія. Т. 1 / [наук. ред. 

О. В. Безручко] ; упоряд. І. А. Гавран ; Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення. – Київ : 

Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 206 с. 

 

Колективна монографія, підготовлена 

професорсько-викладацьким складом факультету кіно- 

і телемистецтва Київського університету культури за 

участю українських і закордонних фахівців, розкриває 

комплекс найактуальніших загальнотеоретичних, 

історичних, практичних питань, що визначають головні 

складники професій режисера кіно і телебачення, 

сценариста, оператора кіно і телебачення, диктора і 

ведучого телепрограм, актора театру і кіно, звукорежисера, телевізійного 

журналіста, систему виражальних засобів кіно й телебачення, особливості 

роботи зі створення телевізійних програм і фільмів різних видів і жанрів. 
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14. Ґенеза ідей і динаміка розвитку екранних 

мистецтв : колект. монографія. Т. 2 / [наук. ред. 

О. В. Безручко] ; упоряд. І. А. Гавран ; Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення. – Київ : 

Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 216 с. 

 

Колективна монографія розкриває комплекс 

найактуальніших загальнотеоретичних, історичних, 

практичних питань, що визначають головні складники 

професій режисера кіно і телебачення, сценариста, 

оператора кіно і телебачення, диктора і ведучого 

телепрограм, актора театру і кіно, звукорежисера, 

телевізійного журналіста, систему виражальних засобів 

кіно й телебачення, особливості роботи зі створення телевізійних програм і 

фільмів різних видів і жанрів. 

 

 

 

15. Гостинність, сервіс, туризм: досвід, 

проблеми, інновації : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-

практ. конф., Київ, 14–15  квіт. 2016 р. Ч. 1 / відп. ред. 

А. Ю. Миколаєнко ; М-во освіти і науки України, М-во 

культури України, Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 247 с. 

 

16. Гостинність, сервіс, туризм: досвід, 

проблеми, інновації : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-

практ. конф., Київ, 14–15 квіт. 2016 р. Ч. 2 / відп. ред. 

А. Ю. Миколаєнко ; М-во освіти і науки України, М-во 

культури України, Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв.  – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 176 с. 

 

Збірник містить тези ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації», яка відбулася  

14–15 квітня 2016 р. на базі Інституту демографії та соціальних досліджень 

ім. М. В. Птухи НАН України, Академічного співтовариства Михайла 

Балудянського Кошиці (Словаччина), Університету Аристотеля Салоники 

(Греція), Institutе for Management Information Systems (Литва), Nowe Sacz School 

of Business-National-Louis University (Польща), Наукового видання 

«Інтелект ХХІ», Всеукраїнської спілки вчених-економістів.  

Викладено підсумки наукових досліджень провідних вчених України та 

країн-учасниць конференції, а також доробки докторантів, аспірантів, 

магістрантів. 
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17. Довженківські читання : матеріали круглого 

столу з міжнар. участю, м. Київ, 12 верес. 2016 р. / 

упоряд. О. В. Безручко ; Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв, Ф-т кіно і телебачення, Київ. ун-т культури, 

Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ : Вид. центр 

КНУКіМ, 2016. – 66 с. 

 

У збірнику подано матеріали круглого столу з 

міжнародною участю «Довженківські читання», що 

відбувся за участі Факультету кіно і телебачення 

Київського національного університету культури і 

мистецтв, кафедри кіно- і телемистецтва Київського 

університету культури і мистецтв, на якому були 

розглянуті актуальні питання кіно- і теле-індустрії. 

 

 

18. Інформаційні технології в культурі, 

мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : 

матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 квіт. 

2016 р. Ч. 1 / М-во освіти і науки України, М-во 

культури України, Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 343 с. 

 

У збірнику наведені матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції «Інформаційні 

технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці 

та бізнесі». 

Збірник становить інтерес для наукових 

працівників, викладачів, студентів, представників сфер 

бізнесу, економіки та культури. 

 

 

19. Імідж і репутація. Сучасна корпоративна 

репутація, бренд, ідентичність та імідж: міфи, 

проблеми, рішення : тези доп. Міжнар. наук.-практ. 

конф., м. Київ, 22 квіт. 2016 р. / М-во освіти і науки 

України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв, Ф-т журналістики і міжнар. 

відносин. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 172 с. 

 

Збірник укладено за матеріалами Міжнародної 

науково-практичної конференції «Сучасна 

корпоративна репутація, бренд, ідентичність та імідж: 

міфи, проблеми, рішення», проведеної 22 квітня 2016 р. 
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Київським національним університетом культури і мистецтв спільно та 

Факультетом журналістики і міжнародних відносин.  

До збірника увійшли тези доповідей з актуальних питань різних аспектів 

категорій «репутація», «імідж», «бренд». 

Для науковців, управлінців, журналістів, культурологів, викладачів, 

аспірантів і студентів гуманітарних спеціальностей. 

 

 

 

20. Кісін В. Б.: режисер, науковець, педагог : 

колект. монографія. Т. 1. / наук. ред. О. В. Безручко ; 

упоряд. І. А. Гавран ; Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв, Ф-т кіно і телебачення. – Київ : Вид. центр 

КНУКіМ, 2016. – 199 с. 

 

Колективна монографія, підготовлена 

професорсько-викладацьким складом факультету кіно і 

телебачення Київського національного університету 

культури і мистецтв, кафедри кін- і телемистецтва 

Київського університету культури і мистецтв за участю 

провідних українських митців екрану, присвячена 

життю, творчості і педагогічній діяльності відомого 

українського режисера, науковця заслуженого діяча мистецтв України Віктора 

Борисовича Кісіна.  

 

 

 

21. Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. 

Медіапедагогіка : колект. монографія. Т. 1 / [наук. ред. 

О. В. Безручко] ; упоряд. І. А. Гавран ; Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення. – Київ : 

Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 205 с. 

 

Колективна монографія, підготовлена 

професорсько-викладацьким складом факультету кіно і 

телебачення Київського національного університету 

культури і мистецтв, кафедри кіно- і телемистецтва 

Київського університету культури за участю 

українських і закордонних фахівців, розкриває 

комплекс найактуальніших загальнотеоретичних, 

історичних, практичних питань з мистецтвознавства, соціальних комунікацій та 

медіапедагогіки. 
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22. Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. 

Медіапедагогіка : колект. монографія. Т. 2 / [наук. ред. 

О. В. Безручко] ; упоряд. І. А. Гавран ; Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення. – Київ : Вид. 

центр КНУКіМ, 2016. – 199 с. 

 

Колективна монографія розкриває комплекс 

найактуальніших загальнотеоретичних, історичних, 

практичних питань з мистецтвознавства, соціальних 

комунікацій та медіапедагогіки. 

 

 

 

 

23. Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. 

Медіапедагогіка : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з 

міжнар. участю, Київ, 18 квіт. 2016 р. / упоряд. 

О. В. Безручко ; М-во культури України, М-во освіти і 

науки України, Ф-т кіно і телебачення Київ. нац. ун-ту 

культури і мистецтв, Каф. кіно-, телемистецтва Київ.  

ун-ту культури [та ін.]. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 

2016. – 209 с. 

 

Збірник містить матеріали науково-практичної 

конференції з міжнародною участю, яка була проведена 

факультетом кіно і телебачення Київського національного 

університету культури і мистецтв, Кафедрою кіно і телемистецтва Київського 

університету культури та Національною спілкою кінематографістів України. 

До збірника увійшли статті й тези доповідей з актуальних питань сучасного 

стану кіно- і телемистецтва, проблем викладання навчальних дисциплін з кіно- і 

телемистецтва; розглянуті місце і роль засобів масової інформації у суспільному 

житті та проблеми їх викладання.  

 

24. Перспективи розвитку аудіовізуального 

мистецтва : матеріали круглого столу, м. Київ, 10 жовт. 

2016 р. / упоряд. О. В. Безручко ; Київ. нац. ун-т культури 

і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення, Київ. ун-т культури, 

Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 

2016. – 64 с. 

 

Збірка містить матеріали круглого столу 

«Перспективи розвитку аудіовізуального мистецтва», що 

відбувся за участі Факультету кіно і телебачення 

Київського національного університету культури і 
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мистецтв, кафедри кіно- і телемистецтва Київського університету культури і 

мистецтв, на якому були розглянуті актуальні питання кіно- і теле-індустрії. 

 

 

 

25. Теорія і практика екранних мистецтв : 

матеріали круглого столу, м. Київ, 17 берез. 2016 р. / 

упоряд. О. В. Безручко ; Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв, Ф-т кіно і телебачення, Київ. ун-т культури, 

Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 

2016. – 60 с. 

 

Збірка містить матеріали круглого столу «Теорія 

і практика екранних мистецтв», що відбувся за участі 

Факультету кіно і телебачення Київського 

національного університету культури і мистецтв, 

кафедри кіно- і телемистецтва Київського університету 

культури і мистецтв, на якому були розглянуті 

актуальні питання кіно- і теле-індустрії, зокрема, розглянуто аспекти професії 

звукорежисера, дослідження сучасних технологій продюсування, кольорову 

реальність в технологіях екранного живопису. 

 

 

 

26. Український кінематограф у світовому 

контексті : матеріали круглого столу з міжнар. участю, 

м. Київ, 5 верес. 2016 р. / упоряд. О. В. Безручко ; Київ. 

нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення, 

Київ. ун-т культури, Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ : 

Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 80 с. 

 

Збірка містить матеріали круглого столу з 

міжнародною участю «Український кінематограф у 

світовому контексті», що відбувся за участі Факультету 

кіно і телебачення Київського національного 

університету культури і мистецтв, кафедри кіно- і 

телемистецтва Київського університету культури, на 

якому були розглянуті актуальні питання кіно- і теле-індустрії, зокрема, місце і 

роль в світовому контексті українських і зарубіжних кіно-митців; розглянуті 

деякі аспекти українського телебачення, окреслено сутність професії 

«продюсер» як спеціаліст іміджелогії, реклами та PR тощо. 
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27. Українська культура: перспективи 

євроінтеграції. Інноваційні процеси у сучасній 

культурі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 

м. Київ, 7–8 квіт. 2016 р. Ч. 1 / редкол.: Карпова Л. О., 

Кириленко К. М., Петрова І. В., Проскуріна М. О., 

Слівінська А. Ф., Чайковська О. А. ; М-во освіти і науки 

України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв. – Київ : КНУКіМ, 2016. – 218 с. 

 

У збірнику опубліковано матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, 

присвяченої 45-річчю кафедри філософії Київського 

національного університету культури і мистецтв. 

актуальні питання сучасної української культури. До ч. 1 увійшли матеріали 

секцій: «Стратегічного пріоритети розвитку української культури в ХХІ ст.» та 

«Теорія і практика інновацій у культурі. Інноваційна культура». 

 

28. Українська культура: перспективи євроінтеграції. Інноваційні 

процеси у сучасній культурі : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 

7–8 квіт. 2016 р. Ч. 2 / редкол.: Карпова Л. О., Кириленко К. М., Петрова І. В., 

Проскуріна М. О., Слівінська А. Ф., Чайковська О. А. ; М-во освіти і науки 

України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : 

КНУКіМ, 2016. – 192 с. 

 

У ч. 2 знайшли відображення матеріали секцій: «Культурні індустрії як 

чинник соціально-економічного розвитку України» та «Інформаційні технології 

та ЗМІ у сфері культури. Віртуалізація культури». 

 

 

 

29. Хореографія ХХІ століття: мистецький та 

освітній потенціал : матеріали Всеукр. наук.-практ. 

конф., м. Київ, 15–16 квіт. 2016 р. / упоряд. 

А. М. Підлипська ; ред. Ю. В. Трач ; Ін-т модернізації 

змісту освіти, М-во освіти і науки України, М-во 

культури України, Нац. хореограф. Спілка України, 

Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т хореограф. 

мистецтва. – Київ : КНУКіМ, 2016. – 304 с. 

 

Збірник укладено за матеріалами Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Хореографія 

ХХІ століття: мистецький та освітній потенціал», 

проведеної 15–16 квітня 2016 року Київським 

національним університетом культури і мистецтв спільно з Інститутом 
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модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України та Національною 

хореографічною спілкою України. 

До збірника увійшли статті й тези доповідей з актуальних питань сучасного 

стану і тенденцій розвитку хореографічної культури, зокрема, таких, як: роль 

хореографічної освіти в системі художньої культури України; проблеми 

збереження національних традицій в сучасній танцювальній культурі України; 

динаміка розвитку хореографічної освіти в Київському національному 

університеті культури і мистецтв; сучасні методики викладання хореографічних 

дисциплін у навчальних закладах різних типів; історичні та мистецтвознавчі 

аспекти розвитку народної, класичної, бальної, сучасної хореографії. 

Для науковців, культурологів, мистецтвознавців, управлінців у галузі 

культури, викладачів, аспірантів і студентів гуманітарних спеціальностей. 
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НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ПІДРУЧНИКИ 
 

 

30. Антикорупційна політика та запобігання 

корупції в публічному управлінні : навч. посіб. / 

І. С. Бондар, В. Г. Горник, С. О. Кравченко, 

В. В. Кравченко ; М-во освіти і науки України, М-во 

культури України, Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. – 192 с. 

 

У навчальному посібнику розкрито теоретичні 

засади антикорупційної політики та запобігання 

корупції в публічному управлінні.  

Системно викладено корупціогенні чинники в 

сучасному суспільстві та публічному управлінні. Дано 

комплексне уявлення про принципи, стратегічні 

підходи, напрями і шляхи здійснення антикорупційної політики. Висвітлено 

наукові напрацювання, вітчизняний та зарубіжний досвід щодо побудови і 

функціонування механізмів запобігання корупції в публічному управлінні. 

 

 

 

31. Барнич М. Майстерність актора: техніка 

«обману» : навч. посіб. з майстерності актора (лекції та 

практичні заняття) / Михайло Барнич ; Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв, Ін-т кіно і телебачення, Каф. 

тележурналістики, дикторів та ведучих телепрограм. – 

Вид. 2-е, випр. та доп. – Київ : Видавництво Ліра-К, 

2016. – 304 с. 

 

Традиційна вітчизняна акторська школа протягом 

багатьох років нехтувала майстерністю акторського 

удавання в ролі. Під обманом, про який йдеться у 

запропонованому посібнику, розуміється непомітне для 

глядача імітування актором рухів, що походять від 

зовнішніх прикмет, дій і поведінки персонажа.  

На основі наукових досліджень автор посібника розробив та випробував на 

практиці техніку такого «обману» глядача, яка тісно пов’язана з акторським 

переживанням та є невід’ємною його складовою. У книзі розглядається природа 

акторського почуття та механізм його штучного збудження, подаються вправи 

для створення життя в ролі.  
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32. Бондар І. С. Формування державної 

політики в сфері інноваційної діяльності: навч. 

посіб. / І. С. Бондар, В. Г. Горник, Ю. І. Горбань. – 

Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. – 280 с. 

 

У навчальному посібнику розкрито теоретичні 

засади реалізації інноваційної політики в сфері 

інноваційної діяльності, напрями розвитку 

інвестиційно-інноваційної діяльності промисловості, 

умови формування державної політики в інноваційній 

сфері.  

Окремий розділ присвячено інноваційній моделі 

структурної перебудови економіки. Розкрита природа 

сучасних чинників конкурентоспроможності та стан інноваційної діяльності в 

Україні. 

 

 

 

33. Використання об’єктів інтелектуальної 

власності в рекламі : навч. посіб. / Т. І. Биркович, 

І. С. Бондар, Р. Б. Шишка, І. М. Сопілко [та ін.] ;  

М-во освіти і науки України, М-во культури України, 

Київ. Нац. Ун-т культури і мистецтв. – Київ : 

Видавництво Ліра-К, 2016. – 520 с. 

 

У навчальному посібнику розкриваються основні 

положення правової охорони і захисту прав на об’єкти 

інтелектуальної власності та особливості їх 

використання в рекламі. 

На основі норм основних міжнародних і 

національних нормативно-правових актів та 

Конституції України, Цивільного кодексу України 

розкриваються загальні положення і структура права інтелектуальної власності, 

дається правова характеристика окремим групам об’єктів інтелектуальної 

власності, змісту та обсягу майнових і немайнових прав, правовий аналіз 

договорам у сфері інтелектуальної власності як форми використання майнових 

прав та особливості використання об’єктів інтелектуальної власності в рекламі. 
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34. Долбенко Т. О. Зберігання документів у 

бібліотеках : навч. посіб. / Т. О. Долбенко, 

Ю. І. Горбань. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2015. – 

288 с. 

 

Навчальний посібник містить чотири розділи. До 

кожного з них входить три теми. Кожний розділ 

передбачає роботу в аудиторії та поза нею, включає 

тексти лекцій, семінарські, практичні заняття, 

самостійну роботу, тести до кожної теми на закріплення 

вивченого матеріалу.  

До навчального посібника увійшли теми для 

рефератів і контрольних робіт, запитання до 

підсумкового контролю знань та термінологічний словник. 

 

 

 

35. Корнієвський О. А. Становлення і 

розвиток державності та громадянського 

суспільства в Україні : навч. посіб. / 

О. А. Корнієвський. – Чернігів : Освітній центр, 2015. – 

260 с. 

 

У навчальному посібнику висвітлено особливості 

становлення державності та інститутів громадянського 

суспільства у різні періоди історії України, перш за все, 

різних за цілями своєї діяльності об’єднань громадян та 

інституту місцевого самоврядування. Проаналізовано 

політико-правове середовище та основні етапи 

розвитку громадянського суспільства, його взаємодію з 

державою в незалежній Україні. 

Навчальний посібник може бути використано при підготовці наукових 

кадрів вищої кваліфікації у галузях знань: «Політичні науки» (спеціальність: 

політичні інститути та процеси), «Державне управління» (спеціальності: теорія 

та історія державного управління; механізми державного управління), 

«Національна безпека» (спеціальності: основи національної безпеки держави 

(політичні науки); гуманітарна і політична безпека держави (філософські науки), 

а також при вивченні здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін «Історія 

України», «Історія держави і права України», «Політологія», «Теорія та історія 

державного управління», «Територіальна організація влади в Україні», 

«Інституцієзнавство». 
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36. Костюченко О. В. Психологія ефективності 

фахівця індустрії моди : навч. посіб. / 

О. В. Костюченко, Л. П. Дихнич. – Київ : 

Видавництво Ліра-К, 2016. – 464 с. 
 

У посібнику розглядаються психологічні основи 

професійної самореалізації фахівців індустрії моди, 

зокрема, психологічно організованої діяльності та 

взаємодії, акцентовано на рекреаційних аспектах 

оптимізації фізичного, психічного й соціально-

культурного здоров’я і благополуччя особистості як 

невід’ємної складової професійної успішності.  

Наведені приклади відомих та авторських 

психолого-педагогічних засобів та методик залучення до професійної діяльності 

на рекреаційній основі. Посібник допоможе оптимізувати практичну підготовку 

студентів, сформувати практичні вміння адекватності вибору та використання 

психологічних засобів, надати можливість гармонізувати найближче оточення, 

взаємовідносини; ознайомитись з теоретичними та методичними засадами 

формування комунікативної компетентності фахівців індустрії моди; пробудити 

й реалізувати творчі потенції, які існують у кожній особистості, але 

придушуються необхідністю адаптації до стандартних умов і вимог. 

Матеріали посібника можуть бути використані для лекційних, 

семінарських, практичних та лабораторних занять з таких дисциплін: 

«Психотехнології у фешн-бізнесі», «Рекреалогія», «Психологія», «Психолого-

педагогічні технології», «Психологія особистості», «Соціальна психологія», 

«Психолого-педагогічна діагностика», «Психологія управління» тощо. 

 

 

 

37. Магістерська робота: методика підготовки : 

посібник / Т. О. Долбенко, І. С. Бондар, 

Ю. І. Горбань, В. А. Русавська ; М-во культури 

України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : 

Видавництво Ліра-К, 2016. – 140 с. 

 

У посібнику розкрито теоретичні, методичні, 

технологічні та організаторські аспекти підготовки 

магістерської роботи, показано процедуру 

попереднього захисту роботи на кафедрі та її захисту на 

атестаційній комісії. 

Всебічно розкрито методику підготовки змісту 

магістерської роботи та правила її оформлення. Подано 

орієнтовний (зміст) теоретичного, історичного та прикладного видів 

магістерської роботи, заяви, завдання на підготовку роботи, відгуку, рецензії, 

оформлення титульного аркуша, переліку скорочень, написання вступу, 
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визначення актуальності, мети, об’єкта, предмета, завдань, новизни та 

практичного значення дослідження текстів у розділах і підрозділах, висновки. 

Наведені зразки календарного плану виконання магістерської роботи, звіту 

магістра про підготовку роботи, оформлення списку використаних джерел, а 

також автореферату. 

 

 

 

38. Особливості публічного управління та 

адміністрування : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, 

І. С. Бондар, В. Г. Горник, В. В. Шпачук ; М-во 

культури України, Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. – 256 с. 

 

Навчальний посібник призначений для 

ознайомлення та вивчення особливостей публічного 

управління та адміністрування як практичної, наукової 

та освітньої діяльності. 

Він зорієнтований на підготовку державних 

службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування за магістерською програмою у галузі 

знань «публічне управління та адміністрування». 

 

 

 

39. Політика в публічному управлінні : навч. 

посіб. / І. С. Бондар, В. Г. Горник, С. О. Кравченко, 

В. В. Кравченко ; М-во освіти і науки України, М-во 

культури України, Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. – 200 с. 

 

Видання дає комплексне уявлення про політику в 

публічному управлінні, розкриває моделі, підходи, 

методологічний інструментарій і механізми 

формування, впровадження та оцінювання політики в 

публічному управлінні. Висвітлює сучасну 

методологію інформаційно-аналітичної діяльності для 

політики в публічному управлінні. 
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40. Право інтелектуальної власності: 

авторсько-правовий аспект : навч. посіб. для ВНЗ / 

Т. І. Биркович, І. С. Бондар, Р. Б. Шишка, 

І. М. Сопілко, Н. В. Філик та ін.; М-во освіти і науки 

України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 

2015. – 280 с. 
 

У навчальному посібнику розкриваються основні 

положення правової охорони і захисту прав на об’єкти 

інтелектуальної власності. 

На основі норм основних міжнародних і 

національних нормативно-правових актів та 

Конституції України, Цивільного кодексу України 

розкриваються загальні положення і структура права інтелектуальної власності, 

змісту та обсягу майнових і немайнових прав, правовий аналіз договорів у сфері 

інтелектуальної власності та досліджуються механізми захисту прав на об’єкти 

інтелектуальної власності. 

Метою навчального посібника є сприяння студентам вищих навчальних 

закладів освіти в систематизації і закріпленні знань, набутих у вивченні курсів 

«Цивільне право», «Інтелектуальна власність» та «Право інтелектуальної 

власності». 

 

 

 

41. Ручка А. Класичні та неокласичні 

соціологічні теорії (короткий виклад) : посібник / 

А. Ручка, В. Танчер, І. Шевель. – Житомир : Вид-во 

Рута, 2016. – 104 с. 

 

У посібнику висвітлюється генезис провідних 

соціологічних напрямків та теорій. Розглядаються 

основні ідеї класиків соціологічної науки.  

Представлені найвпливовіші концепції 

неокласичного та сучасного етапу розвитку 

соціологічної думки. Характеризується значення цих 

теорій для соціологічного пізнання, визначається їх 

місце у соціологічній дисципліні.  

Висвітлюються фундаментальні теоретико-методологічні проблеми 

соціологічної науки. 
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42. Філософська абетка : арт-формат / авт. ідеї 

та упоряд. К. М. Кириленко. – Київ : ТОВ «Агентство 

«Україна», 2016. – 80 с. : іл. 

 

В книзі зібрані творчі роботи студентів 

Київського національного університету культури і 

мистецтв, що стали результатом вивчення ними курсу 

«Філософія». В них студенти розмірковують над 

смисложиттєвими проблемами шляхом обґрунтування 

філософських змістів, які вони змогли побачити в 

літерах. Кожна літера постає як найбільш філософська 

літера української абетки. (Українська абетка в книзі 

доповнена також деякими літерами інших алфавітів.)  

Книга оформлена малюнками студентів, особливе місце серед яких 

посідають роботи студентів спеціальності «графічний дизайн», а також 

ілюстраціями з графічної серії «Українська абетка» (1917 року), що стала 

творчим злетом відомого українського художника-графіка Георгія Нарбута. 

Книга розрахована на читачів різного віку, вона для тих, хто здатен побачити 

велике у малому, хто має віру в те, що істина існує і її варто шукати. 

Дане видання може стати в нагоді студентам-графікам при вивченні ними 

таких профільних дисциплін, як: «Шрифт», «Летерінг». 

 

 

 

43. Яценко С. С. Софістика / С. С. Яценко. – Київ  : 

ТОВ «Сік Груп Україна», 2016. – 208 с.  

 

Уперше в світі публікується у відкритому доступі 

техніка сучасної маніпулятивної комунікації. 

Автор досліджує софізм, парадокси, апорії і 

антиномії. У творі розкриваються конкретні прийоми, 

за допомогою яких можна виявити та усунути логічні 

помилки. 

Робота надає відповіді майже на усі визначні 

питання в царині маніпулятивних вербальних 

комунікацій. У ній також можуть знайти корисні 

поради всі, хто цікавиться інформаційними війнами. 

Як практичний підручник адресовано дипломатам, журналістам, юристам 

і фахівцям у галузі ПР-технологій. 
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ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ 
 

44. Бачинська Н. А. Бібліотекознавство : 

довідник для вищих навчальних закладів. 

Спеціальність: 029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» / Надія Бачинська, Галина Салата ; 

Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : 

«Медінформ», 2016. – 228 с. 

 

Пропонований довідник містить понад 500 

дефініцій, означених у законах та національних 

стандартах України, близько 100 навчально-

пізнавальних денотацій за абеткою. 

Важливою складовою частиною видання є довідкова 

біобібліографія більше як 100 персоналій бібліотечної 

справи України та світу. 

Навчальний обсяг видання складає понад 800 джерельно-інформаційних 

конкретизацій з дисципліни «Бібліотекознавство». 

 

 

 

45. Популярний словничок з соціології / 

редкол.: І. П. Шевель (голова), В. В. Танчер, 

О. В. Колісник, С. В. Горський, М. П. Кухта, 

С. Л. Шевченко, В. В. Євдокимова, Т. О. Нельга, 

К. В. Кондов ; Ф-т журналістики та міжнар. відносин, 

Каф. соціології. – Київ : КНУКіМ, 2016. – 80 с. 
 

Словник репрезентує в поняттях і термінах суть 

соціології, історії, структури соціологічного знання, 

знання про суспільство, особливості формування 

соціальних інститутів, спільнот, груп, індивідів.  

У словнику представлені течії, школи, теорії, 

методики, класики та провідні вітчизняні вчені в галузі 

соціології. 
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ДИЗАЙНЕРСЬКІ ПРОЕКТИ 
 

46. Народжені Карпатами : плакат. проект в 

рамках Міжнар. мист. фестивалю країн Карпат. регіону 

«Карпатський простір», 6–8 трав. 2016 р. / М-во 

культури України, Івано-Франків. ОДА, Івано-Франків. 

міська рада, Івано-Франків. облрада, Секція плакату та 

графіч. дизайну Київ. орг. Нац. Спілки худож. 

України. – Київ ; Івано-Франківськ, 2016. – 24 с. 

 

Проект «Народжені Карпатами», автором та 

ідейним натхненником якого виступив Андрій Будник (голова секції плакату та 

графічного дизайну Київської організації НСХУ), представляє портретну 

плакатну галерею видатних осіб, за походженням і діяльністю поєднаних із 

Карпатським регіоном. У проекті представлені роботи викладачів (Андрій 

Будник, Оксана Чуєва) та студентів кафедри графічного дизайну і реклами 

КНУКіМ. 
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НОТИ 
 

47. Перцова Н. Світ дитинства : зб. для дітей 

шк. віку / Н. Перцова. – Київ, 2016 . – 52 с. 
 

До збірки увійшли ноти і тексти пісень для дітей 

шкільного віку. 
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«12+КНИГ РОКУ»: ПІДСУМКИ 2016 
 

Підбиваємо підсумки інформаційного проекту Наукової бібліотеки 

КНУКіМ «12+книг року». 

За 2 роки існування проекту (з 1 січня 2015 р. по 31 грудня 2016 р.) 

презентовано 75 видань. 

Упродовж 2016 року на сайті університету та у виставковій залі бібліотеки 

представлено 47 нових видань (у 2015 р. – 28 видань). 

Структура видань за інформаційними ознаками наступна: 5 монографій, 

7 колективних монографій, 14 навчальних посібників і підручників, 3 збірки 

науково-методичних праць, 1 нотне видання, 2 довідкові видання, 1 плакатний 

проект, 12 видань – матеріалів конференцій та круглих столів. 

 

 
 

Найбільшу частку (31,8%) складають навчальні видання (підручники і 

навчальні посібники). На другому місці – матеріали конференцій та круглих 

столів (27,27%), на третьому – монографії і колективні монографії (11,36 та 

15,9% відповідно). 

 

http://lib.knukim.edu.ua/tag/12/
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Авторами монографій є: О. О. Бігус, Т. О. Долбенко, Ю. О. Карягін, 

І. П. Печеранський, М. С. Тимошик. 

Одноосібні автори навчальних посібників: М. М. Барнич, 

К. М. Кириленко, О. А. Корнієвський, С. С. Яценко. 

 

Автори – викладачі кафедр 

 

Учасниками проекту у 2016 році стали науковці 16 кафедр КНУКіМ. 

 

 
 

17 видань презентували викладачі факультету кіно і телебачення 

КНУКіМ. За інформаційними ознаками структура видань наступна: 

1 монографія (М. М. Барнич), 7 колективних монографій, 2 збірки науково-

методичних праць, матеріали всеукраїнської конференції та 6 круглих столів. 

7 видань презентували викладачі кафедри державного управління і права. 

5 видань – викладачі кафедри філософії, у тому числі – матеріали 

всеукраїнської конференції у 2 ч. 

4 видання – викладачі кафедри книгознавства і бібліотекознавства (нині – 

ІБАС). 

2 видання – викладачі кафедри сучасної хореографії. 

 

Структура контингенту авторів за наявністю наукового звання 

 

Із 29 окремих видань, представлених у проекті (за виключенням збірок 

праць, матеріалів конференцій і круглих столів), – 14 видань підготували 

автори – доктори наук, зокрема: 

– доктор культурології (Т. О. Долбенко), 

– доктор філософських наук (І. П. Печеранський, В. В. Танчер), 

– доктор педагогічних наук (К. М. Кириленко), 

– доктор філологічних наук (М. С. Тимошик), 

– доктор наук з державного управління (Т. І. Биркович, В. Г. Горник), 

– доктор політичних наук (О. А. Корнієвський). 
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11 видань підготовлені авторами, які мають наукове звання «Кандидат 

наук». 

 

Автори – лідери за кількістю представлених книг 

 

 
 

Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань презентували у рамках проекту по три 

книги; І. П. Печеранський – дві книги, В. Г. Горник – 4 книги, І. С. Бондар – 

7 навчальних посібників. 

 

Книги, рекомендовані Міністерством освіти і науки України 

 

 
 

Із загальної кількості представлених книг – 2 навчальні посібники мають 

гриф Міністерства освіти і науки України. 
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Упродовж 2016 року в рамках проекту проведено 6 заходів – презентацій 

нових наукових праць викладачів КНУКіМ: 

 

– навчального посібника «Педагогічна культурологія» 

І. П. Печеранського та В. Л. Савельєва; 

– навчального посібника «Зберігання документів у бібліотеках» 

Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбаня; 

– навчального посібника «Політика в публічному управлінні» колективу 

авторів: І. С. Бондаря, В. Г. Горника, С. О. Кравченка, В. В. Кравченко; 

– навчального посібника «Особливості публічного управління та 

адміністрування» колективу авторів: В. Д. Бакуменка, І. С. Бондаря, 

В. Г. Горника, В. В. Шпачука. 

– навчального посібника «Сучасний танець. Основи теорії і практики» 

колективу авторів викладачів кафедри сучасної хореографії (О. О. Бігус, 

О. О. Маншилін, Д. О. Кондратюк, Л. В. Мова, А. В. Журавльова, І. І. Герц, 

Н. П. Донченко, Н. П. Батєєва); 

– видання «Філософська абетка. Арт-формат» К. М. Кириленко. 

 

Підсумовуючи результати проекту «12+книг року» у розрізі 2016 року, 

варто зазначити, що ця форма бібліотечної роботи актуальна і доцільна для 

реалізації у науковому просторі вищого навчального закладу. 

Завдяки проекту пропагуються здобутки науково-педагогічних 

працівників університету, зміцнюються позиції бібліотеки в інформаційному 

середовищі КНУКіМ. 
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Іменний покажчик 

 

Бакуменко В. Д.  38 

Бачинська Н. А.  44 

Безручко О. В.  (6, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26) 

Биркович Т. І.  33, 40 

Бігус О. О.  1 

Бондар І. С.  32, 33, 37, 38, 39, 40 

Браницький М.  (3) 

Будник А.  46 

Гавран І. А.  (7, 8, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22) 

Гончарова О. М.  (9) 

Горбань Ю. І.  32, 34, 37 

Горник В. Г.  32, 38, 39 

Горський С. В.  (45) 

Дихнич Л. П. 36 

Долбенко Т. О.  2, 34, 37 

Євдокимова В. В. (45) 

Карпова Л. О.  (27, 28) 

Карягін Ю. О.  3 

Кириленко К. М.  (27, 28), 42 

Кісін В. Б.  (20) 

Колісник О. В.  (45) 

Кондов К. В.  (45) 

Корнієвський О. А.  35 

Костюченко О. В.  36 

Кравченко В. В.  30, 39 

Кравченко С. О.  30, 39 

Кухта М. П.  (45) 

Миколаєнко А. Ю.  (15, 16) 

Мовчан П.  (5) 

Нельга Т. О.  (45) 

Ольговський С. Я.  (9) 

Перцова Н.  47 

Петрова І. В.  (27, 28) 

Печеранський І. П.  4 

Підлипська А. М.  (29) 

Проскуріна М. О.  (27, 28) 

Пустовалов С. Ж.  (9) 

Русавська В. А.  37 

Ручка А.  41 

Салата Г. В.  44 
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Слівінська А. Ф.  (27, 28) 

Сопілко І. М.  33, 40 

Танчер В. В. 41, (45) 

Тимошик М.  5 

Трач Ю. В.  (29) 

Філик Н. В.  40 

Чайковська О. А.  (27, 28) 

Чуєва О.  46 

Шевель І. П. 41, (45) 

Шевченко С. Л.  (45) 

Шишка Р. Б.  33, 40 

Шпачук В. В.  38 

Яценко С. С.  43 
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Алфавітний покажчик назв окремих видань  

 

Актуальні питання кінематографа і телебачення 6 

Актуальні питання сучасного мистецького  

та освітнього процесів 7, 8 

Актуальні проблеми музейної та пам’яткоохоронної діяльності 9 

Аудіовізуальне мистецтво і виробництво  10 

Аудіовізуальне мистецтво і виробництво:  

досвід, проблеми та перспективи 11, 12 

Бібліотекознавство 44 

Використання об’єктів інтелектуальної власності в рекламі 33 

Вступ до філософії неперервної освіти 4 

Ґенеза ідей і динаміка розвитку екранних мистецтв 13, 14 

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації 15, 16 

Довженківські читання 17 

Зберігання документів у бібліотеках 34 

Імідж і репутація 19 

Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці,  

економіці та бізнесі 18 

Кісін В. Б.: режисер, науковець, педагог 20 

Класичні та неокласичні соціологічні теорії (короткий виклад) 41 

Магістерська робота: методика підготовки 37 

Мистецтвознавство. Соціальні комунікації.  

Медіапедагогіка 21, 22, 23 

Народжені Карпатами 46 

Народно-сценічна хореографія Прикарпатського регіону 1 

Особливості публічного управління та адміністрування 38 

Перспективи розвитку аудіовізуального мистецтва 24 

Політика в публічному управлінні 39 

Популярний словничок з соціології 45 

Психологія ефективності фахівця індустрії моди 36 

Світ дитинства 47 

Софістика 43 

Становлення і розвиток державності  

та громадянського суспільства в Україні 35 

Теоретико-методологічні засади прикладних досліджень  

активізації пізнавальної діяльності дітей 2 

Теорія і практика екранних мистецтв 25 

Українська книга: історична місія і реалії 5 
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Українська культура: перспективи євроінтеграції. Інноваційні  

процеси у сучасній культурі 27, 28 

Українське суспільство: сучасність і політичні цінності 3 

Український кінематограф у світовому контексті 26 

Філософська абетка : арт-формат 42 

Формування державної політики в сфері інноваційної діяльності 32 

Хореографія ХХІ століття: мистецький та освітній потенціал 29 
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Алфавітний покажчик назв міжнародних, всеукраїнських 

конференцій, семінарів, круглих столів 

 

Актуальні питання кінематографа і телебачення : матеріали  

круглого столу з міжнар. участю, м. Київ, 25 лют. 2016 р. 6 

Актуальні проблеми музейної та пам’яткоохоронної діяльності :  

за матеріалами наук.-прак. конф. 9 

Аудіовізуальне мистецтво і виробництво :  

матеріали круглого столу, м. Київ, 19 трав. 2016 р. 10 

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації :  

тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 14–15 квіт. 2016 р. 15, 16 

Довженківські читання : матеріали круглого столу 

з міжнар. участю, м. Київ, 12 верес. 2016 р. 17 

Імідж і репутація. Сучасна корпоративна репутація, бренд,  

ідентичність та імідж: міфи, проблеми, рішення :  

тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 22 квіт. 2016 р. 19 

Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті,  

науці, економіці та бізнесі : матеріали Міжнар. наук.-практ.  

конф., 21–22 квіт. 2016 р. 18 

Мистецтвознавство. Соціальні комунікації.  

Медіапедагогіка : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 

з міжнар. участю, Київ, 18 квіт. 2016 р. 23 

Перспективи розвитку аудіовізуального мистецтва :  

матеріали круглого столу, м. Київ, 10 жовт. 2016 р. 24 

Теорія і практика екранних мистецтв :  

матеріали круглого столу, м. Київ, 17 берез. 2016 р. 25 

Українська культура: перспективи євроінтеграції. Інноваційні  

процеси у сучасній культурі : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.,  

м. Київ, 7–8 квіт. 2016 р. 27, 28 

Український кінематограф у світовому контексті :  

матеріали круглого столу з міжнар. участю, м. Київ, 5 верес. 2016 р. 26 

Хореографія ХХІ століття: мистецький та освітній потенціал :  

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 15–16 квіт. 2016 р. 29 
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Видавець Київський національний університет культури і мистецтв 

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і 

розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК № 4776 від 09.10.2014 

 


