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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 науковометодичних праць) викладачів університету, що публікувалися у поточному році
та є у фонді бібліотеки.
Анотований каталог покликаний узагальнити та систематизувати
результати проекту за підсумками 2017 року.
Структурно складається із 7 частин:
1. Монографії, наукові видання,
2. Колективні монографії, матеріали конференцій, збірники науковометодичних праць,
3. Навчальні посібники, підручники,
4. Практикуми,
5. Довідкові видання,
6. Літературно-художні видання,
7. 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.
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МОНОГРАФІЇ, НАУКОВІ ВИДАННЯ
1. Безклубенко С. Д.
Тексти
роздумів
/
Сергій Безклубенко. – Ужгород : Всеукр. держ. вид-во
«Карпати», 2016. – 320 с.
Книга являє собою збірку текстів промов автора в
різні часи на різних зібраннях (конференціях, «круглих
столах» тощо) з приводу актуальних, часом – болісних
питань вітчизняної історії, філософії, культурології,
політології мистецтвознавства.
Може бути корисною для тих, кого все це (або хоч
щось із цього!) хвилює, принаймні – цікавить.
2. Безручко О. В.
Творча
і
мистецьконаставницька діяльність в Україні діячів театру і
кіно : монографія. Т. 1 / О. В. Безручко ; Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення. – Київ :
Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 211 с.
3. Безручко О. В.
Творча
і
мистецьконаставницька діяльність в Україні діячів театру і
кіно : монографія. Т. 2 / О. В. Безручко ; Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення. – Київ :
Вид. центр КНУКіМ, 2017. –216 с.
У двотомній монографії досліджено творчу та
мистецько-наставницьку діяльність в Україні видатних
діячів театру і кіно: Гната Ігнатовича, Михайла
Вінярського, Миколи Вінгранівського, Вадима
Юнаківського, Петра Вершигори, Ролана Сергієнка,
У Тіана Мінг та ін. На основі всебічного аналізу
ґрунтовної джерельної бази і залучення до наукового
обігу
раніше
невідомих
архівних
джерел
реконструйовано особливості їхньої творчої та
викладацької діяльності як наставників творчої молоді,
визначено фактори, що вплинули на формування їх як
митців.
Для викладачів екранних мистецтв і студентів, що
навчаються за спеціальностям «Кінотелемистецтво»,
«Театральне
мистецтво»,
«Тележурналістика»,
«Культурологія», «Педагогіка».
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4. Безручко О. В. Формування кінематографічної школи в Україні :
монографія. Т. 1 / О. В. Безручко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно
і телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 211 с.
5. Безручко О. В. Формування кінематографічної школи в Україні :
монографія. Т. 2 / О. В. Безручко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно
і телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 210 с.
6. Безручко О. В. Формування кінематографічної школи в Україні :
монографія. Т. 3 / О. В. Безручко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно
і телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 208 с.
У тритомній монографії досліджено специфіку формування
кінематографічної школи в Україні у 30–60-ті рр. ХХ ст. На основі всебічного
аналізу ґрунтовної джерельної бази і залучення до наукового обігу раніше
невідомих архівних джерел, реконструйовано особливості творчої та
викладацької діяльності О. Довженка, І. Кавалерідзе, С. Ейзенштейна,
Л. Кулешова,
Г. Авенаріуса,
В. Юнаківського,
А. Панкришева,
Г. Затворницького,
Б. Дмоховського,
І. Савченка,
В. Довбищенка,
М. Верхацького, В. Івченка, Т. Левчука, В. Небери, Г. Крикуна, В. Денисенка,
А. Войтецького, В. Кісіна, В. Чубасова, М. Мерзлікіна, В. Горпенка та інших
наставників творчої молоді, визначено фактори, що вплинули на формування
української кіношколи.
Розраховано на мистецтвознавців, кінознавців, культурологів, викладачів і
студентів мистецьких навчальних закладів і всіх, хто цікавиться питаннями
аудіовізуального мистецтва і виробництва та педагогічки екранних мистецтв.
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7. Бєлякова О. В.
Концептуальні
основи
формування механізму економічного інноваційного
розвитку національного господарства : монографія /
О. В. Бєлякова, В. В. Іванова, Г. С. Полякова ; за наук.
ред. д-ра екон. наук, проф. Солохи Д. В. – Київ :
КНУКіМ, 2017. – 210 с.
Монографія містить результати дослідження
оцінки стану та проблем виробництва екологічно чистої
продукції як одного із напрямів формування
економічного механізму інноваційного розвитку
національного господарства.
Надано
аналіз
нормативно-правового
забезпечення продукції органічного походження.
Проаналізовано сучасний стан ринку та перспективи розвитку виробництва
органічної продукції в Україні та світі. Оцінено вплив органічного виробництва
на процеси економічного розвитку та його економічний потенціал.
Проаналізовано законодавче забезпечення та ринок виробництва органічних
продуктів харчування в Україні.
Представлено комплекс напрямків щодо вдосконалення державної
підтримки ринку органічної продукції в Україні. Запропоновано шляхи
вдосконалення системи інформаційного забезпечення функціонування
органічного ринку в Україні. Досліджено організаційно-економічні підходи
формування механізму інноваційного розвитку сучасних промислових
підприємств. Розкрито сутність інновацій і інноваційних процесів на
підприємствах, що функціонують в умовах ринку й невизначеності.
Монографія призначена для науковців, дослідників-практиків, керівників
підприємств, викладачів вищої школи, аспірантів, магістрантів, студентів.
8. Білецька О. О. Стан і тенденції розвитку
мовної субкультури сучасної молоді України :
монографія / О. О. Білецька ; М-во освіти і науки
України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ,
2016. – 188 с.
У монографії висвітлюються стан та тенденції
розвитку мовної субкультури сучасної молоді України,
а саме соціокультурні чинники формування та причини
звернення сучасної молоді України до відповідної
мовної субкультури.
Експериментальні дані аргументовано доводять,
що мовна субкультура сучасної української молоді
відображає нестійкий культурно-мовний стан суспільства, що балансує на грані
літературної мови та жаргону. Будучи домінуючим носієм сленгу, молодь робить
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його своєрідним елементом поп-культури, який є престижним для
самовираження та спілкування.
Реалізуючись у молодіжному мовленні, мовна субкультура стає засобом
спілкування людей однієї вікової категорії, словник якої обмежений реаліями
світу молоді і є частковим проявом культури загалом, якій притаманний
резервний характер культурного середовища, що є відносно байдужим до мовної
культури, сформованої у суспільстві.
9. Дорофєєва В. Ю.
Теоретичні
аспекти
сучасної української музики : монографія /
В. Ю. Дорофєєва ; М-во освіти і науки України, м-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв.
– Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 188 с.
У
монографії
проаналізовано
музичну
композицію як семіотичний феномен української
культури ХХ – початку ХХІ століть, обґрунтовано
семантику музичного твору як текстуальну цілісність,
здійснено науково-теоретичне осмислення сучасної
української музики на прикладі творчості композитора
Є. Станковича.
Матеріали монографії можуть застосовуватися у збагаченні змісту
дисципліни «Сучасна українська музика», «Аналіз музичних творів», у
теоретичних дослідженнях з культурології та мистецтвознавства, присвячених
аналізу стилістичних особливостей творчості композиторів, а також становить
основу для методичного забезпечення самостійної роботи студентів вищих
мистецьких навчальних закладів.
10. Дорошенко В. С. Теоретико-методологічні
засади формування та функціонування соціальної
політики як суспільного інституту : монографія /
В. С. Дорошенко ; Нац. акад. держ. упр. при
Президентові України. – Київ : Гілея, 2016. – 224 с.
У монографії розглядаються питання вироблення
сучасної концепції державного управління в соціальній
сфері, інституціональні підходи щодо його дослідження,
сутність, основні поняття соціальної політики як
суспільного інституту.
Розкрито історичні передумови виникнення
соціальної політики, її інституціональні моделі,
міжнародні стандарти формування та розвитку. Розглянуто визначальні чинники
функціонування соціальної політики України, пріоритетні напрями та шляхи її
реформування в контексті євроінтеграції.
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Для фахівців у галузі державного управління, науковців, викладачів,
студентів.
11. Каракоз О. О. Цензура в публічних
бібліотеках України 1917–1939. : монографія /
О. О. Каракоз ; М-во освіти і науки України, М-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і
мистецтв. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ :
Видавництво Ліра-К, 2017. – 200 с.
У монографії досліджено сутність та основні
форми прояву радянської цензури в публічних
бібліотеках України у 1917–1939 роках. Автор виявив
витоки, обґрунтував основні етапи та прослідкував
форми і напрями втілення духовної та світської цензури
в бібліотечну діяльність.
Розкрито
принципи
роботи
радянських
цензурних інституцій, що регламентували напрями діяльності публічних
бібліотек, перетворюючи їх на заклади політосвіти. Показано бібліотечну
цензуру як соціальне явище, відображено її значення щодо обмеження
інформації, друкованого слова та національної думки.
Видання розраховане на викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто
цікавиться питаннями пов’язаними з розкриттям основних засобів
запровадження радянської цензури в бібліотеках України.
12. Кобижча Н. І. Культурницька діяльність
Бориса Грінченка: світоглядний аспект : монографія /
Н. І. Кобижча ; М-во освіти і науки України, М-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. –
Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 204 с.
У монографії досліджено питання особливостей
формування світоглядних засад і змісту культурницької
діяльності Бориса Грінченка.
Автором
виявлено
зв'язок
освітньопросвітницьких ідей Б. Грінченка з тогочасною
європейською педагогічною наукою й освітянською
практикою.
Розкрито
специфіку
відображення
української ментальності в художній творчості Б. Грінченка. З’ясовано роль Б.
Грінченка у становленні культурної антропології як самостійної галузі
вітчизняного наукового знання.
Видання розраховане на викладачів, аспірантів, студентів вищих
навчальних закладів, усіх, хто цікавиться питаннями, пов’язаними з розкриттям
культурницької діяльності Бориса Грінченка.
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13. Лігус О. Українська фортепіанна музика
ХІХ – початку ХХ ст. у контексті європейського
романтизму
(жанрово-стильова
динаміка)
:
монографія / Ольга Лігус ; М-во освіти і науки України,
М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і
мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 224 с.
Монографія присвячена феномену українського
романтизму як національного різновиду європейського
романтичного стилю, який особливо яскраво проявився
у фортепіанній музиці ХІХ– початку ХХ ст.
У праці досліджується динаміка українського
романтизму на прикладі еволюції найпопулярніший у той час фортепіанних
жанрів: мазурки, вальсу, ноктюрна, елегії, пісні без слів та рапсодії. Твори цих
жанрів, написані українськими композиторами на різних етапах романтичної
епохи, розглядаються у порівнянні з відповідними жанровими зразками
європейських романтиків.
Книгу адресовано музикознавцям, виконавцям фортепіанної музики,
викладача, аспірантам і студентам вищих музичних навчальних закладів,
фахівцям з історії мистецтва, культурологам, а також усім, хто цікавиться
історією української музичної культури та мистецтва.
14. Ольговський С. Я. Скіфо-антична металообробка архаїчного часу: за матеріалами Нижнього
Побужжя та Середнього Подніпров’я : монографія /
С. Я. Ольговський ; М-во культури України, Київ. нац.
ун-т культури і мистецтв. – 2-ге вид., випр. та допов. –
Київ : Вид. Олег Філюк, 2017. – 216 с.
У
монографії
публікуються
результати
порівняльного аналізу решток бронзоливарного
виробництва на античних пам’ятках Нижнього
Побужжя і скіфських городищах і поселеннях
Середнього Подніпров’я у VII–V ст. до н.е.
Переглянуто думку про провідну роль кольорової
металообробки в грецьких колоніях Північного Причорномор’я для населення
Скіфії і зокрема Лісостепового Подніпров’я. Узагальнено відомості про обробку
кольорових металів на скіфських пам’ятках, запропоновані нові оцінки рівня
бронзоливарного ремесла на території України в цей час.
Для археологів, етнографів, істориків, краєзнавців, викладачів і студентів
історичних факультетів вищих навчальних закладів.
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15. Печеранський І. П. Вступ до філософії
танцю : монографія / І. П. Печеранський, Д. Д. Базела ;
М-во освіти і науки України, М-во культури України,
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : КНУКіМ,
2017. – 123 с.
У монографії розкрито онтологічні, філософськоантропологічні, гносеологічні, культурософські та
естетичні аспекти філософського осмислення танцю, в
межах яких розглянуто цикл питань, що вміщує аналіз
соматичного досвіду та основних елементів «ідеальної
матерії» танцю, пізнання буття танцювального образу у
зв’язку зі способом існування хореографічного твору,
розгляд концептів homo ludens, homo creacoficus, «тілесний логос» у
співвідношенні з кінестизичним мисленням, артистизму та трансгресивної
суб’єктності, характеристику танцю як культурної універсалії, в якості
соціокультурної тріади та способу естетичного самоствердження та
самовдосконалення.
Для викладачів філософських і хореографічних дисциплін, науковці, які
цікавляться теоретичними та методологічними проблемами хореографії,
магістрантів, студентів, спеціалістів у галузі культури та мистецтв.
16. Салата Г. В.
Асиметрія
історіографії
аграрної політики Центральної ради УНР (1917 –
1918 рр.) : монографія / Галина Володимирівна Салата ;
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : МВЦ
«Медінформ», 2016. – 188 с.
У монографії зроблена спроба ввести до
методики та методології наукових досліджень поняття
«асиметрія історіографії»; виокремлення даного
поняття із терміносистеми «асиметрія інформації».
Описано асиметрію інформації в бібліотечній, архівній
та інформаційній справі.
Досліджено асиметрію історіографії у вирішенні
аграрного питання урядами Центральної ради Української народної Республіки
1917–1918 рр. доби національно-визвольних змагань України 1917–1922 рр.
монографія містить документи і матеріали архівних установ України та
інформаційно-джерельну базу, що становить понад 700 найменувань.
Розрахована на студентів, докторантів, викладачів, науковців,
бібліотекарів, працівників установ консолідованої інформації та всіх, хто
цікавиться історією України.
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17. Поріцька О. А. Духовна культура українців: народна демонологія у загальнослов’янському
контексті (ХІХ – ХХ ст.) : монографія / Ольга
Поріцька ; М-во освіти і науки України, М-во культури
України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ :
Видавництво Ліра-К, 2017. – 164 с.
Одна з перших у вітчизняній етнології праця,
присвячена
питанням
української
народної
демонології, що вивчається в контексті слов’янської
міфології.
Досліджено принципи номінації міфологічних
персонажів, приписувані їм функції, локалізацію.
Типологія міфологічних персонажів дозволила виявити їх просторове
поширення, рівень збереженості уявлень про народну демонологію в Україні та
на теренах Славії.
Робота побудована на великій джерельній базі, зібраній як попередніми
генераціями українських та зарубіжних учених, так і на власних експедиційних
матеріалах; використано архівні матеріали з України, Польщі, Росії. Монографія
буде цікавою для етнологів, фольклористів, лінгвістів, культурологів та усіх, хто
цікавиться народною духовною культурою
18. Сінельнікова В. В. Українці Нижнього
Поволжя: історія і сьогодення : монографія /
В. В. Сінельнікова ; М-во освіти і науки України, М-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і
мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 336 с. :
дод.
На основі архівних і власних польових
матеріалів, друкованих джерел і наукових досліджень
автор розглядає історію переселення і динаміку
чисельності українців на території сучасної
Волгоградської області РФ з кінця ХVІІ ст. до
сьогодення. На прикладі дослідження господарства і
матеріальної культури, родини і родинного побуту, українського ономастикону
(топоніміки, антропоніміки), календарної і родинної обрядовості проаналізовані
основні етапи переселення українців у нижньоволзький край і стан збереження
їхньої національної самоідентифікації та самосвідомості.
Це перше комплексне дослідження з означеної тематики як в українській,
так і у російській історичній та етнологічній науці. Більша частина матеріалів
вводиться у науковий обіг вперше.
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19. Скопцова О. М.
Становлення
та
особливості
розвитку
народного
хорового
виконавства в Україні (кінець ХІХ – ХХ століття) :
монографія / О. М. Скопцова ; М-во освіти і науки
України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К,
2017. – 180 с.
В монографії розкрито особливості і національні
стилістичні ознаки народного хорового виконавства,
запропоновано його класифікацію за формами і
художньо-структурними типами, розроблено критерії
виконавського
професіоналізму,
узагальнено
характерні ознаки народного хору, ансамблю пісні і танцю, театру пісні і танцю,
фольклорного ансамблю, виявлено особливості народної виконавської манери як
важливої складової народного хорового мистецтва, уточнено основні поняття і
терміни.
Здійснено аналіз творчості професійних народних хорових колективі у
загальному контексті розвитку української хорової культури і композиторської
творчості другої половини ХХ ст., виявлено провідні тенденції розвитку
народного хорового мистецтва на початку ХХІ століття.
Видання розраховане на студентів, аспірантів, викладачів, усіх, хто
цікавиться питанням становлення та особливостями розвитку народного
хорового виконавства в Україні кінця ХІХ–ХХ століття.

20.Тормахова В. М.
Українська
естрадна
музика і фольклор: взаємопроникнення і синтез :
монографія / В. М. Тормахова ; М-во освіти і науки
України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К,
2017. – 204 с.
Практична цінність монографії, присвяченої
особливостям взаємозв’язку фольклору та естрадної
музики виражається в тому, що її результати можуть
бути використані при вивченні музичної культури
другої половини ХХ – початку ХХІ століття, історії,
теорії та практики інструментального та вокального виконавства, у викладанні
курсів музично-виконавських, музично-теоретичних, музично-історичних
дисциплін, а також при підготовці праць з історії музики, рок-музики, масової
музичної культури.
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Особливо корисною монографія може виявитися при розробці різних
історичних і теоретичних навчальних курсів, що відносяться до джазовоестрадної спеціалізації.
Видання розраховане на студентів, аспірантів, викладачів, усіх, хто
цікавиться питанням української естрадної музики і фольклору.

14

ІНФОМАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ «12+ КНИГ РОКУ»

2017

КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ, МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ,
ЗБІРНИКИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ
21. Академічне хорове мистецтво України:
(історія, теорія, практика, освіта) : колект. монографія /
[ред.-упоряд. О. М. Лігус] ; М-во освіти і науки
України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв, Ф-т муз. мистецтва, Каф. академ.
хор. мистецтва. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. –
220 с.
Колективна монографія орієнтована на розгляд
проблем
українського
академічного
хорового
мистецтва з урахуванням історичної ретроспективи та
сучасного стану розвитку вітчизняної музики. У колі
уваги дослідників – маловивчені та недосліджені
аспекти хорової справи в контексті еволюції української національної музичної
культури. До збірки ввійшли як нові, так і видані раніше наукові й публіцистичні
статті, які дотепер є актуальними.
Монографія розрахована на науковців у галузі музикознавства,
культурології та музичної педагогіки, виконавців хорової музики, викладачів та
студентів вищої школи, а також усіх, хто цікавиться академічним хоровим
мистецтвом.
22. Актуальні питання кінематографа і
телебачення : матеріали ІІ круглого столу, м. Київ,
16 січ. 2017 р. / упоряд. О. В. Безручко ; Київ. нац. унт культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення, Київ. унт культури, Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ : Вид.
центр КНУКіМ, 2017. – 91 с.

23. Актуальні
питання
сучасного
мистецького та освітнього процесів : зб. наук.-метод.
пр. Вип. IV / упоряд. І. А. Гавран. – Київ : Вид-во НПУ
ім. М. П. Драгоманова, 2017. – 127 с.
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У збірнику науково-методичних праць кафедри акторів кіно і телебачення
КНУКіМ висвітлено актуальні питання фахового спрямування до підготовки
фахівців у сфері кіномистецтва.
24. Аудіовізуальне мистецтво і виробництво :
матеріали ІІ круглого столу, м. Київ, 6 лют. 2017 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,
2017. – 58 с.

25. Гостинність,
сервіс,
туризм:
досвід,
проблеми, інновації : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ.
конф., Київ, 14–15 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. – 247 с.
26. Гостинність,
сервіс,
туризм:
досвід,
проблеми, інновації : тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ.
конф., Київ, 14–15 квіт. 2016 р. Ч. 2 / М-во освіти і
науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ,
2016. – 176 с.
27. Культурно-дозвіллєва
діяльність
у
сучасному світі : колект. монографія / М-во освіти і
науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К,
2017. – 328 с.
У монографії представлено результати наукових
пошуків з проблем культурно-дозвіллєвої діяльності
сьогодення. На основі культурологічних, історичних,
психолого-педагогічних
досліджень
узагальнено
теоретико-методологічні, історичні та практичні
напрацювання з питань трансформації культурно16
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дозвіллєвих практик. Здійснено аналіз технологій культурно-дозвіллєвої
діяльності та обґрунтовано доцільність їхнього використання в українських
реаліях.
Видання розраховане на науковців гуманітарного профілю, викладачів
вищих навчальних закладів, фахівців галузі культури і мистецтва.
28. Соціологічний
аналіз
сучасних
соціокультурних процесів : колект. монографія / за
наук. ред. В. В. Танчера ; М-во освіти і науки України,
М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і
мистецтв, Ф-т журналістики і міжнар. відносин, Каф.
соціології. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 287 с.
У колективній монографії розглядаються важливі
процеси, що відбуваються в царині культурного життя,
розкриваються
особливості
формування
громадянського суспільства сучасної України: проблем,
напружень, конфліктів, ідентифікаційних стратегій та
передумов конструювання життя особистістю тощо.
Пропонуються моделі ціннісно-орієнтованого
соціального світу, витлумачення його смислів з прив’язкою до національнокультурної специфікації, аналізуються риси і орієнтири глобальної культури,
соціокультурні умови ідентифікації, надається огляд новітніх методів
соціологічних досліджень.
Призначена для науковців, викладачів соціології, магістрантам, студентам,
усім, хто цікавиться проблемами сучасного соціології.
29. Сучасне вокальне мистецтво в Україні :
колект. монографія / [ред.-упоряд.: В. В. Сінельнікова,
А. Б. Попова ; М-во освіти і науки України, М-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв,
Ф-т муз. мистецтва, Каф. муз. мистецтва]. – Київ :
Видавництво Ліра-К, 2017. – 252 с.
Колективна монографія орієнтована на розгляд
проблем розвитку українського вокального мистецтва.
В колі уваги дослідників – маловивчені та недосліджені
аспекти вокальної справи в контексті сучасного стану
української національної музичної культури. До збірки
увійшли як нові, так і видані раніше і значно
доопрацьовані і розширені наукові й публіцистичні статті, які й дотепер є
актуальними.
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Монографія розрахована на науковців у галузі мистецтвознавства,
культурології та музичної педагогіки, виконавців-вокалістів (вокалістівпрактиків, солістів-вокалістів), викладачів та студентів вищої школи, а також
усіх, хто цікавиться сучасним вокальним мистецтвом.
30. Теоретичні
та
практичні
аспекти
діяльності у сфері міжнародних відносин: вчора,
сьогодні, завтра : колект. монографія / за наук. ред. д-ра
іст. наук, проф. В. В. Ластовського ; 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, 2017. – 325 с.
У монографії викладено матеріали, які
стосуються історико-теоретичних питань міжнародних
відносин, зовнішньої політики і дипломатії,
міжнародне співробітництво у сфері охорони
культурної спадщини, суспільних комунікацій та
лінгвістичного забезпечення міжнародної діяльності, соціології міжнародних
відносин тощо.
Призначена для науковців, викладачів, магістрантів, студентів, усім, хто
цікавиться проблемами діяльності в сфері міжнародних відносин.
31. Теорія і практика екранних мистецтв :
матеріали ІІ круглого столу, м. Київ, 20 січ. 2017 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,
2017. – 64 с.

32. Cross-cultural
communication
and
translation : multi-authored monograpny of the Chair of
International philology of Kyiv National University of
Culture and Arts / Y. Rybinska, Y. Kholmakova,
V. Dibrova, M. Antonivska, S. Hurbanska, N. Sarnovska,
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P. Bokova, O. Zalesnova, Y. Krylova-Hrek, Y. Bezukh ; Ministry of Education and
Science of Ukraine, Ministry of Culture of Ukraine, Kyiv National University of
Culture and Arts. – Kyiv : Publ. house of KNUC&A., 2017. – 134 p.
В монографії представлено науковий доробок колективу авторів з питання
крос-культурної комунікації та перекладу. Видання спрямоване на
контрастність, порівняння та узагальнення наукової інформації про важливість
формування міжкультурного усвідомлення інтерпретатора, що є сучасною
вимогою до якісного спілкування в міжнародній спільноті.
Монографію адресовано студентам вищих навчальних закладів,
філологічних та перекладацьких спеціальностей, аспірантам, викладачам.
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НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ПІДРУЧНИКИ
33. Батченко Л. В.
Бізнес-комунікації
в
міжнародному менеджменті : навч. посіб. /
Л. В. Батченко, І. С. Бондар, В. А. Русавська ; М-во
освіти і науки України, М-во культури України, Київ.
нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавництво
Ліра-К, 2017. – 304 с.
Навчальний посібник присвячений теоретикометодологічним та практичним аспектам бізнескомунікацій в міжнародному менеджменті.
Структура
посібника
охоплює
актуальні
проблеми бізнесу, аналіз яких дасть змогу студентам,
аспірантам, науковцям комплексно підійти до
розуміння і усвідомлення найефективніших методик4,
методів та інструментів формування та функціонування бізнес-комунікацій у
сфері міжнародного менеджменту.
Ознайомлення з кращими європейськими бізнес-практиками дозволяють
передбачити недостатність системи бізнес-комунікацій і врахувати недоліки в
діяльності. Призначено для індивідуальної самостійної роботи студентів,
аспірантів та викладачам.
34. Бачинська Н. А. Національні бібліотеки
світу : навч. посіб. / Надія Анатоліївна Бачинська,
Галина Володимирівна Салата ; Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв. – Київ : МВЦ «Медінформ»,
2016. – 232 с.
У
навчальному
посібнику
представлені
матеріали, що окреслюють діяльність понад 40
національних бібліотек 30 країн світу, у першу чергу у
цифровому інформаційному середовищі.
Акцентовано увагу на законодавчій, структурній,
функціональній, професійній, економічній складових
діяльності бібліотек. Електронний інформаційний
контент національних бібліотек представлено через
проекти, протоколи та каталоги. Практичною перевагою навчально-методичного
видання є подання інформації у таблицях, схемах, документах, джерельній
автентиці.
Розрахований на студентів, викладачів, бібліотекарів, працівників установ
консолідованої інформації та всіх, хто цікавиться спеціальністю 029
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і
мистецтво».
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35. Бикова О. М. Репортаж: історія, теорія,
практика : навч. посіб. / О. М. Бикова ; М-во освіти і
науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ,
2017. – 244 с.
У посібнику розкрито концептуально-теоретичні
засади функціонування репортажу як жанру сучасної
журналістики, розглянуто історію його зародження та
поширення в Україні і світі, жанрові специфіку
репортажу в різних засобах масової інформації,
різновиди, особливості роботи репортера в медіа.
Теоретичний
виклад
матеріалу
поєднано
із
практичними порадами, зразками текстів та завданнями для студентів.
Видання призначене для студентів факультетів і відділень журналістики,
викладачів галузі соціальних комунікацій, журналістів-практиків, усіх, хто
цікавиться репортажем.

36. Білецька О. О. Theatre. Англійська мова
для режисерів та акторів театру : навч. посіб. для
студентів ВНЗ / О. О. Білецька ; М-во освіти і науки
України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ,
2016. – 331 с.
Навчальний посібник «Theatre. Англійська мова
для режисерів та акторів театру» містить шість
розділів. Навчальний матеріал передбачає роботу в
аудиторії та поза нею, включає оригінальні тексти із
зарубіжної фахової літератури, практичні завдання,
лексичні та граматичні вправи на закріплення
вивченого матеріалу, мовні ситуації на професійну тематику. До посібника
увійшли тексти для поза аудиторного читання та реферування, а також
англійсько-український словник фахової термінології.
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних
закладів та широкого кола осіб, які вивчають або удосконалюють англійську
мову в контексті спеціальності «Сценічне мистецтво».
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37. Брояко Н. Б. Теорія і практика бандурного
виконавства : навч. посіб. / Н. Б. Брояко ; М-во освіти
і науки України, М-во культури України, Київ. нац.
ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К,
2017. – 196 с.
У навчальному посібнику на основі оригінальної
інтерпретації концепції художньої техніки М. Давидова
викладено науково-теоретичне осмислення проблем
формування виконавської майстерності бандуриста, що
ґрунтується на детальному аналізі специфіки звуко
видобування на бандурі, психофізичних аспектів
виконавської техніки бандуриста, артикуляційноштрихових засобів тощо.
Для викладачів, студентів навчальних закладів, дослідниківмузикознавців, мистецтвознавців та широкого кола зацікавлених в опануванні
мистецтва гри на бандурі.

38. Вовк Л. В. Математичний інструментарій
моделювання економічних процесів : навч. посіб. /
Л. В. Вовк ; М-во освіти і науки України, М-во культури
України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ :
Видавництво Ліра-К, 2017. – 252 с.
Навчальний посібник складено відповідно до
державних стандартів вищої освіти за освітньопрофесійною програмою підготовки фахівців галузей
знань «Соціальні поведінкові науки», «Управління й
адміністрування».
Практичні заняття передбачають набуття
студентами навичок, необхідних для розв’язання
теоретичних і практичних завдань економіки з
застосуванням математичного інструментарію досліджень; побудови економікоматематичних оптимізаційних й економетричних моделей.
Робочий зошит призначено для індивідуальної роботи студентів. Корисний
для студентів, які навчаються дистанційно чи заочно, оскільки до кожного
завдання наведено методичні вказівки, у яких зазначено теоретичні положення,
основні поняття, формули, теореми й алгоритми, які можуть допомогти студенту
повторити вивчений матеріал чи самостійно засвоїти новий.
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39. Долбенко Т. О.
Документні
ресурси
бібліотек : навч. посіб. / Т. О. Долбенко,
Ю. І. Горбань. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. –
348 с.
Навчальний посібник містить чотири розділи. До
кожного з них входить три, чотири теми. Кожний розділ
передбачає роботу в аудиторії та поза нею, включає
тексти лекцій, семінарські, практичні заняття,
самостійну роботу до кожної теми на закріплення
вивченого матеріалу. До навчального посібника
увійшли теми рефератів і контрольних робіт, запитання
до підсумкового контролю знань та термінологічний
словник.
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних
закладів, слухачів інститутів підвищення кваліфікації бібліотечних працівників
та працівників бібліотечних установ.
40. Досенко А. К. Реклама: базові аспекти для
початківців : навч.-метод. посіб. / А. К. Досенко ; Київ.
нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. зв’язків з
громадськістю та журналістики. – Київ : КНУКіМ,
2017. – 220 с.
У посібнику подано загальні положення про
рекламу, законодавчу базу, основні поняття рекламної
справи. Детально розглядаються види реклами.
Приділяється увага копірайтингу як одному з
домінуючих видів роботи в рекламній царині.
Конкретизується методика написання та
розробки рекламних текстів і всіх його структурних
частин. Також подано матеріал, що стосується реклами у туристичному бізнесі.
Розглянуто особливості туристичної реклами, її схожість та відмінності від
інших видів реклами.
Посібник призначений для студентів, які
навчаються за спеціальністю «Реклами та зв’язки з
громадськістю»,
«Реклама»,
Журналістика»,
«Менеджмент
шоу-бізнесу»,
«Менеджмент
модельного бізнесу»
41. Дубова С. В. Електронне урядування :
навч.-метод. посіб. / С. В. Дубова ; Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв. – Київ : Центр учб. літ., 2017. –
144 с.
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У посібнику викладено основні принципи, форми і методи нового напряму
інформаційно-управлінської діяльності в галузі державного управління –
системи електронного урядування.
Розглянуто передумови виникнення та вимоги до його впровадження,
висвітлено основні нормативно-правові засади впровадження системи
електронного урядування в Україні і за кордоном. Акцентовано увагу на
проблемах, які виникають у процесі функціонування систем електронного
урядування, зокрема на інформаційній нерівності та інформаційній безпеці.
42. Єсипок В.
Кобзарські
та
бандурні
практики : навч. посіб. / Володимир Єсипок. – Київ,
2017. – 128 с.
До навчального посібника увійшли методичні
рекомендації для створення сучасних кобзарських
літературно-музичних композицій, приклади таких
композицій та репертуар, призначений для сольного
виконання бандуристами співаками.

43. Зубатов С. Л.
Методика
викладання
українського народного танцю : підручник /
С. Л. Зубатов ; М-во освіти і науки України, М-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і
мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 376 с.
Пропонований підручник містить методику
викладання
українського
народного
танцю
Наддніпрянщини, а також накопичений досвід та
сучасний погляд на розвиток хореографічного
танцювального мистецтва.
Підручник складається з чотирьох розділів. У
першому розділі матеріал побудований на основних
існуючих положеннях, елементах та рухах танців Наддніпрянщини, що дає змогу
хореографу вміло використовувати «азбуку» українського танцю, на основі якої
можна створювати власні варіанти. У другому розділі автор пропонує власний
варіант побудови занять біля станка та 11 вправ, різних за характером виконання,
розроблених на основі специфічних рис різних регіонів України. У третьому
розділі подано цільні танцювальні композиції та опис танців, характерних для
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Наддніпрянщини. Четвертий розділ містить матеріал про народний одяг цього
регіону.
Підручник розраховано на студентів вищих і середніх спеціальних
навчальних закладів. Його можуть використати керівники та учасники
аматорських ансамблів танцю, а також усі, хто хоче поглибити свої знання з
українського танцю
44. Історія української літератури: ХХ –
ХХІ ст. : навч. посіб. : у 3 т. / В. І. Кузьменко,
О. О. Гарачковська та ін. – Київ : ВЦ «Академія»,
2017. – Т. 3. – 544 с. – (Серія «Альма-матер»).
Радикальні зрушення в українській літературі
останніх десятиліть ХХ – початку ХХІ ст. проявилися
як відгук на потребу «зруйнувати Карфаген української
провінційності» (Ю. Шевельов) і надати українському
Слову
не
заідеологізовано-провінційного,
а
спрямованого у світ естетичного звучання.
На розкритті цих явищ у поезії, прозі й
драматургії зосереджений третій том навчального
посібника, який стане гарною лектурою студентам ВНЗ, а також буде корисним
усім, хто прагне глибше осягнути многосвіт нашої літератури.
45. Кириленко К.
Історія
філософії:
культурологічний контент : навч. посіб. /
Катерина Кириленко. – Київ : ТОВ «Агентство»
Україна», 2017. – 204 с.
У навчальному посібнику розкривається
проблематика історії філософії, пропонується її
наповнення культурологічним змістом. Аналіз
етапів становлення філософського знання
супроводжується висвітленням особливостей культурно-мистецького життя
певної епохи.
Посібник є частиною навчально-методичного комплексу, до якого також
входить електронний аналог поліграфічної версії посібника та лекційний курс у
вигляді презентацій. Потенціал посібника повною мірою розкривається із
залученням цих матеріалів.
Матеріали посібника подані у авторській реферативній та перекладній
редакції, створені на основі опрацювання чисельних поліграфічних та медіа
ресурсів.
Посібник стане у нагоді всім, хто цікавиться філософською
проблематикою; особливо доречним буде використання його матеріалів в
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процесі вивчення гуманітарний дисциплін студентами усіх форм навчання у
вищих навчальних закладах різного рівня акредитації.
46. Костюченко О. В. Проектна діяльність в
індустрії моди: організаційні та психологічні
аспекти : навч. посіб. / О. В. Костюченко,
Л. П. Дихнич ; М-во освіти і науки України,
М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і
мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 316 с.
У
навчальному
посібнику
розглянуто
психологічні явища, які реалізуються в системі
управління фешн-проектами, відносин між суб’єктами
проектної діяльності в індустрії краси та моди;
означено комплекс організаційних, технологічних,
методологічних
і
психологічних
інструментів
оптимізації fashion-проектної діяльності, що є необхідним компонентом
компетентності керівника в ефективному управлінні проектами та
максимальному використанню людських ресурсів.
Для студентів усіх форм навчання вищих навчальних закладів, керівників
підприємств і фахівців, які займаються підготовкою та реалізацією проектів,
зокрема в індустрії краси та моди.
47. Печеранський І. П. Педагогічна культурологія : навч. посіб. / І. П. Печеранський,
В. Л. Савельєв ; М-во освіти і науки України, Нац.
пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Київ. нац. ун-т
культури
і
мистецтв.
–
Київ
:
НПУ
ім. М. П. Драгоманова, 2016. – 452 с.
Запропонований посібник є першим в Україні
навчальним виданням з педагогічної культурології.
Становлення педагогічної культурології як
«інтегративно-гуманітарної» галузі знання, що
поєднує філософію, педагогіку та культурологію,
теоретичні узагальнення та культурно-педагогічні
практики, розглядається авторами в контексті
тенденцій культурологізації та постнекласичної фундаменталізації освіти як
актуальних трендів ХХІ століття.
Поряд з теоретичними концептами педагогічної культурології (об’єкт,
предмет, завдання, принципи і т. п.) окрему увагу приділено педагогічній
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культурі саме в культурологічному ключі, що дозволяє виявити її додатковий
методологічний потенціал.

48. Пістунова Т. В. Українська інструментальна музика. Музично-текстологічний аналіз : навч.
посіб. / Т. В. Пістунова ; М-во освіти і науки України,
М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і
мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 132 с.
У посібнику розглядаються особливості музичнотекстологічного аналізу творів. Метою навчального
посібника є формування вільної орієнтації в усіх
компонентах музичного матеріалу, розвиток музичного
смаку, музичного мислення, потреби до самоосвіти.
Вирішення зазначеної мети знайшло своє відображення
у підборі відповідного репертуару, основою якого є
українська музика.
Структура посібника логічно пов’язана з програмою курсу «Аналіз
музичних творів». У кожному розділі представлено історичну тенденцію
розвитку жанру, стильові особливості творів, музично-текстологічний аналіз,
деякі поради до виконання, методичні рекомендації та завдання до самостійно
роботи, репертуарний список.
Посібник рекомендовано для студентів мистецьких вищих навчальних
закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації.

49. Постой Г. Г. Естрадно-джазовий оркестр.
Теорія та практика : навч. посіб. / Г. Г. Постой ; М-во
освіти і науки України, М-во культури України, Київ.
нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавництво
Ліра-К, 2017. – 148 с.
У навчальному посібнику розкрито зміст та
структуру
репетиційного
процесу;
виявлено
закономірності
музично-виконавського
розвитку
студентів; запропоновано шляхи до пошуку нових ідей
та критичного ставлення до музичної продукції у
світовому культурному просторі.
Навчальний посібник рекомендовано для студентів вищих мистецьких
навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації.
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50. Прядко О. М. Світлотехніка : навч. посіб.
для студентів закладів спец. «Аудіовізуальні мистецтва
і виробництво») / Олександр Прядко ; М-во освіти і
науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ,
2017. – 343 с.
У навчальному посібнику ґрунтовно та всебічно
розглядається теоретична й практична сторони кінотеле-світлотехніки – науки, яка вивчає та досліджує
закони випромінювання світла; особливості сприйняття
світла та кольору; світлотехнічні властивості тіл та
матеріалів; джерела світла та їх характеристики;
освітлювальні прилади, їх конструкції, характеристики
та принцип роботи.
51. Прядко О. М. Світлотехніка : конспект
лекцій : (для студентів денної та заочної форм навчання
спец. «Аудіовізуальні мистецтва і виробництво») /
О. М. Прядко, Е. Л. Тімлін, Ю. Т. Гармаш ; Київ. нац.
ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення. –
Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 316 с.
У виданні ґрунтовно розглядається теоретична і
практична сторони кіно-теле-світлотехніки – науки, що
розглядає та досліджує закони випромінювання світла,
освітлювальні світлофільтри; джерела світла та їх
характеристики; освітлювальні прилади, їх конструкції,
характеристики та принцип роботи.
52. Прядко О. М. Сенситометрія : конспект
лекцій : (для студентів денної та заочної форм навчання
спец. «Аудіовізуальні мистецтва і виробництво») /
О. М. Прядко, Т. М. Маслова ; М-во освіти і науки
України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ,
2017. – 204 с.
У виданні розкрито теоретичну і практичну
сторони сенситометрії – науки про вимірювання
фотографічних
властивостей
світлочутливих
матеріалів.
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Розглянуто сам предмет дослідження – структуру фотоемульсійного
світлочутливого шару, способи відтворення кольорових зображень на різних
кінофотоматеріалах, їх головні сенситометричні характеристики та зв'язок з
фотометричними величинами. Розглянуті питання аналізу та обробки
результатів сенситометричних та структурометричних випробувань, технічні
засоби сенситометричного експонування, технічні засоби вимірювання
оптичних густин для чорно-білих та кольорових кінофотоматеріалів –
денситомери.
В конспекті лекцій наведені приклади практичних результатів сучасних
сенситометричних досліджень та практичне застосування засобів сенситометрії
в сучасних цифрових технологіях.
53.Прядко О. М. Спеціальні зйомки : конспект
лекцій : (для студентів денної та заочної форм навчання
спец. «Аудіовізуальні мистецтва і виробництво»). Ч. 1 /
О. М. Прядко, В. А. Зимовець, С. Г. Борденюк ;
М-во освіти і науки України, М-во культури України,
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр
КНУКіМ, 2017. – 346 с.
У виданні розкрито теоретичну і практичну
сторони спеціальних видів зйомок. Розглянуто методи
та обладнання для виконання зйомок з різною
частотою кадрозмін, різномасштабні зйомки, повітряні
та підводні зйомки, зйомки при спеціальному
освітленні та при низьких рівнях освітлення, а також зйомки в різних умовах та
середовищах.
Проаналізовано технічні характеристики кіно та відеокамер, об’єктивів,
світлофільтрів, кіноплівок, мікроскопів, систем освітлення, систем стабілізації
зображення та іншого обладнання для виконання спеціальних зйомок.
54.Прядко О. М. Спеціальні зйомки : конспект
лекцій : (для студентів денної та заочної форм навчання
спец. «Аудіовізуальні мистецтва і виробництво»). Ч. 2 /
О. М. Прядко, А. О. Химич ; М-во освіти і науки
України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ,
2017. – 258 с.
У другій частині конспекту лекцій розглянуто
спеціальні методи та обладнання для виконання зйомок
в інфрачервоному діапазоні спектру оптичного
випромінювання, в ультрафіолетових променях і в
світлі фотолюмінесценції, в поляризованому світлі,
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хірургічних операцій, оптичних неоднорідностей в прозорих середовищах, в
умовах низької освітленості, у важкодоступних місцях, в складних кліматичних
умовах, відео-кінорегістрація рентгенівського зображення та стереоскопічні і
аналітичні зйомки.
Проаналізовані технічні характеристики сучасних цифрових камер,
об’єктивів, світлофільтрів, фото-кіноплівок, систем освітлення та іншого
обладнання для виконання спеціальних зйомок.
55. Сінельніков І. Г. Методика роботи з
фольклорним колективом : навч. посіб. /
Іван Сінельніков ; М-во освіти і науки України, М-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і
мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 236 с.
У пропонованому навчальному посібнику
наведено рекомендації з вивчення дисциплін
«Фольклорний ансамбль» і «Методика роботи з
фольклорним колективом» та основні теми для
вивчення. Подано плани лекційних і практичних
занять, завдання і методичні рекомендації для
самостійної роботи студентів, розкрито актуальні
питання щодо формування репертуарної політики фольклорного колективу,
навчально-творчої діяльності студентських фольклорних колективів, питання
репрезентації автентичного музичного фольклору у сучасному молодіжному
міському середовищі.
56. Соломатова В. В. Візуальна культура ХХ
століття : підруч. для ВНЗ / В. В. Соломатова ; М-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і
мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2016. – 245 с.
У
книзі
висвітлюються
теоретичні,
методологічні, історичні та мистецтвознавчі аспекти
візуальної
культури
ХХ
століття.
Автором
розглядаються інтегративні тенденції становлення
візуальних мистецтв, стильові та жанрові специфікації
візуальної рефлексії в культурі ХХ століття.
Навчальний посібник призначений для студентів
вишів, аспірантів та викладачів; стане в нагоді
філософам, культурологам, мистецтвознавцям, а також всім, хто цікавиться
візуальним мистецтвом.
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57. Сучасний танець. Основи теорії і
практики : навч. посіб. / О. О. Бігус, О. О. Маншилін,
Д. О. Кондратюк, Л. В. Мова, А. В. Журавльова,
І. І. Герц, Н. П. Донченко, Н. П. Батєєва ; М-во освіти і
науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв, Каф. сучас. хореографії. – Київ :
Видавництво Ліра-К, 2016. – 264 с.
У навчальному посібнику розглядається широке
коло питань щодо історії і теорії сучасного танцю,
висвітлюються виконавське та балетмейстерське
мистецтво,
художньо-естетичні
пріоритети
західноєвропейських танцювальних шкіл, а також
питання методики професійної підготовки фахівця.
Видання стане у нагоді студентам вищих навчальних закладів культури і
мистецтв, викладачам, фахівцям–практикам у галузі хореографічного мистецтва.
58. Устименко Л. Історія туризму : навч.
посіб. / Л. Устименко, І. Афанасьєв. – 4-е вид.,
перероб. та допов. – Київ : Альтерпрес, 2017. – 372 с. :
іл.
Навчальний посібник містить аналіз сучасного
підходу до питання появи і розвитку туризму в
суспільстві як соціального явища. Висвітлено основні
передумови
виникнення
туризму.
Подано
характеристику
головних
етапів
розвитку
міжнародного і вітчизняного туризму. Розглянуто
внесок окремих особистостей у розвиток туристичної
справи та сфери гостинності. Визначено характерні
тенденції розвитку туризму в різні історичні епохи та
перспективи в сучасному світі.
Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, що
спеціалізуються на підготовці фахівців туристичної
діяльності, а також для всіх бажаючих ознайомитись з
історією туризму.
59. Юдова-Романова К. В. Технічні засоби
оформлення сценічного простору : навч. посіб. /
К. В. Юдова-Романова ; М-во освіти і науки України,
М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і
мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 314 с. :
іл.
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Певно, що багатьом глядачам будь-якого театралізованого видовища було
б цікаво зазирнути у «задзеркалля» спектаклю, музичного чи світлового шоу
тощо, дізнатися, як відбувається підготовка до створення сценічного дійства, які
засоби, техніку та прилади використовують сучасні режисери, звукооператори,
художники, аби зробити видовище вражаючим. Таку можливість надає посібник,
в якому викладено історію розвитку технічних і музичних засобів, описані
сучасні технології оформлення вистав та концертних програм.
Книжка буде цікавою не лише викладачам та студентам, а й широкому
загалу читачів.

32

ІНФОМАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ «12+ КНИГ РОКУ»

2017

ПРАКТИКУМИ
60. Вовк Л. В. Економіко-математичні методи
та моделі : практикум / Л. В. Вовк ; М-во освіти і науки
України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв, Каф. економіки. – Київ :
Видавництво Ліра-К, 2017. – 80 с.
Даний практикум містить робочу програму й
методичні рекомендації з вивчення дисципліни
«Економіко-математичні методи та моделі». Подано
плани лекційних і практичних занять, завдання для
самостійної роботи студентів, теми для написання
рефератів. Наведено перелік літературних джерел.
61. Вовк Л. В. Математика для економістів:
вища математика : практикум / Л. В. Вовк ; М-во
освіти і науки України, М-во культури України, Київ.
нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. економіки. – Київ :
Видавництво Ліра-К, 2017. – 56 с.
Практикум містить робочу програму й методичні
рекомендації з вивчення дисципліни «Математика для
економістів: вища математика». Подано плани
лекційних і практичних занять, завдання для
самостійної роботи студентів, теми для написання
рефератів. Наведено перелік літературних джерел.
62. Вовк Л. В. Математика для економістів:
теорія ймовірностей та математична статистика :
практикум / Л. В. Вовк ; М-во освіти і науки України,
М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і
мистецтв, Каф. економіки. – Київ : Видавництво ЛіраК, 2017. – 64 с.
Практикум містить робочу програму й методичні
рекомендації з вивчення дисципліни «Теорія
ймовірностей та математична статистика». Подано
плани лекційних і практичних занять, завдання для
самостійної роботи студентів, теми для написання
рефератів. Наведено перелік літературних джерел.
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63. Грицюк О. Ю. Читання хорових партитур :
практикум / О. Ю. Грицюк ; Мін-во освіти і науки
України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра–К,
2017. – 40 с.
У практикумі наведено рекомендації з вивчення
дисципліни «Читання хорових партитур» та основні
теми для вивчення. Подано теми і завдання для
лабораторних занять, теми і завдання для самостійної
роботи, питання та завдання для заліку та іспиту.
Наведено
орієнтовний
репертуар
та
список
рекомендованої літератури.
64. Долбенко Т. О. Державна інформаційна
політика : практикум / Т. О. Долбенко ; М-во освіти і
науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К,
2017. – 52 с.
Наведено рекомендації з вивчення дисципліни
«Державна інформаційна політика» та основні теми для
вивчення. Подано завдання практичних, семінарських
занять, завдання для самостійної роботи студентів,
теми для написання наукових доповідей, рефератів.
Наведено перелік літературних джерел.

65. Долбенко Т. О.
Документні
ресурси
бібліотек : практикум / Т. О. Долбенко ; М-во освіти і
науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К,
2017. – 80 с.
У практикумі наведено рекомендації з вивчення
дисципліни «Документні ресурси бібліотек». Подано
основні теми курсу, питання для практичних та
семінарських занять, завдання для самостійної роботи
студентів. До практикуму увійшли теми рефератів і
контрольних робіт, запитання до підсумкового
контролю знань. Видання містить термінологічний
словник та перелік рекомендованої літератури.
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66. Долбенко Т. О. Національні бібліотеки
світу : практикум / Т. О. Долбенко ; М-во освіти і науки
України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К,
2017. – 48 с.
Наведено рекомендації з вивчення дисципліни
«Національні бібліотеки світу» та основні теми для
вивчення. Подано завдання практичних, семінарських
занять, завдання для самостійної роботи студентів,
теми для написання наукових доповідей, рефератів.
Наведено перелік літературних джерел.

67. Каракоз О. О. Історія книги : практикум /
О. О. Каракоз ; М-во освіти і науки України, М-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і
мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 68 с.
Наведено рекомендації з вивчення дисципліни
«Історія книги» та основні теми для вивчення. Подано
завдання практичних занять, завдання для самостійної
роботи студентів, питання та завдання до іспиту.
Наведено список рекомендованої літератури.

68. Каракоз О. О. Книгознавство : практикум /
О. О. Каракоз ; М-во освіти і науки України, М-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і
мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 72 с.
Наведено рекомендації з вивчення дисципліни
«Книгознавство» та основні теми для вивчення. Подано
завдання практичних занять, завдання для самостійної
роботи студентів, теми для написання рефератів.
Наведено список рекомендованої літератури.
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69. Каракоз О. О. Бібліотечна професіологія :
практикум / О. О. Каракоз ; М-во освіти і науки України,
М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і
мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 68 с.
У практикумі наведено рекомендації з вивчення
дисципліни «Бібліотечна професіологія» та основні
теми для вивчення. Подано завдання для практичних
занять, завдання для самостійної роботи студентів,
питання та завдання до іспиту. Наведено список
рекомендованої літератури.

70. Медведєва В. М. Книга в культурі України:
сучасний дискурс : практикум / В. М. Медведєва ;
М-во освіти і науки України, М-во культури України,
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ :
Видавництво Ліра-К, 2017. – 76 с.
Наведено рекомендації з вивчення дисципліни
«Книга в культурі України (сучасний дискурс)» та
основні теми для вивчення. Подано плани
семінарських, практичних занять, завдання для
самостійної роботи студентів, теми для написання
рефератів та запитання для проміжного та
підсумкового
контролю.
Наведено
перелік
літературних джерел.
71. Медведєва В. М.
Міжнародне
співробітництво у бібліотечно-інформаційній сфері :
практикум / В.М. Медведєва ; М-во освіти і науки
України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К,
2017. – 100 с.
Наведено рекомендації з вивчення дисципліни
«Міжнародне
співробітництво
у
бібліотечноінформаційній сфері» та основні теми для вивчення.
Подано завдання практичних, семінарських занять,
завдання для самостійної роботи студентів, теми для
написання наукових доповідей, рефератів. Наведено
перелік літературних джерел та додатки.
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72. Медведєва В. М.
Основи
наукових
досліджень : практикум / В. М. Медведєва ; М-во
освіти і науки України, М-во культури України, Київ.
нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавництво
Ліра-К, 2017. – 84 с.
Наведено рекомендації з вивчення дисципліни
«Основи наукових досліджень» та основні теми для
вивчення. Подано плани семінарських, практичних
занять, завдання для самостійної роботи студентів,
теми для написання рефератів та запитання для
підсумкового
контролю.
Наведено
перелік
літературних джерел.
73. Нарожна Н. І.
Методика
викладання
фахових дисциплін : практикум / Н. І. Нарожна ; М-во
освіти і науки України, М-во культури України, Київ.
нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. академ. хор.
мистецтва. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 152 с.
У практикумі наведено рекомендації з вивчення
дисципліни
«Методика
викладання
фахових
дисциплін» та основні теми для вивчення. Подано теми
і матеріали лекцій, теми і плани семінарських занять,
завдання для самостійної роботи студентів, теми для
індивідуальних завдань, тестові завдання, пакет
контрольних завдань. Наведено список рекомендованої
літератури.
74. Остапенко Л. В.
Методика
дитячого
вокально-інструментального
(бандурного)
навчання : практикум / Л. В. Остапенко,
А. А. Іваниш ; М-во освіти і науки України, М-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв,
Ф-т муз. мистецтва, Каф. академ. хор. мистецтва. –
Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 112 с.
Наведено рекомендації з вивчення дисципліни
«Методика дитячого вокально-інструментального
(бандурного) навчання» та основні теми для вивчення.
Подано нормативні документи (навчальна програма та
робоча) – плани лекційних і семінарських занять,
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завдання для самостійної роботи студентів. Наведено перелік літературних
джерел.
Також подані навчально-методичні матеріали – конспекти лекцій,
методичні рекомендації до проведення семінарських занять, методичні
рекомендації з організації самостійної роботи студентів та завдання для
здійснення контролю та перевірки рівня знань студентів.
75. Сіненко О. О. Аналіз музичних творів :
практикум / О. О. Сіненко ; М-во освіти і науки
України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К,
2017. – 112 с.
У практикумі наведено рекомендації з вивчення
дисципліни «Аналіз музичних творів» та основні теми
для вивчення. Подано плани, матеріали та завдання для
практичних занять, завдання для самостійної роботи
студентів, контрольні завдання. Наведено список
рекомендованої літератури, нотний матеріал.
76. Сіненко О. О. Історія зарубіжної музики :
метод. рек. / О. О. Сіненко ; М-во освіти і науки
України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К,
2017. – 80 с.
Наведено методичні рекомендації до організації
вивчення курсу та самостійної роботи студентів, до
семінарських занять, а також до підготовки написання
контрольних робіт та рефератів з дисципліни «Історія
зарубіжної музики». Подано перелік літературних
джерел та музичного матеріалу для прослуховування.
77. Сіненко О. О.
Читання
партитур
:
практикум / О. О. Сіненко ; М-во освіти і науки
України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К,
2017. – 84 с.
У практикумі наведено рекомендації з вивчення
дисципліни «Читання партитур» та основні теми для
вивчення. Подано плани та матеріали лабораторних
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занять, завдання для практичних занять, завдання для самостійної роботи
студентів, контрольні завдання. Наведено список рекомендованої літератури,
нотний матеріал.
78. Скоромний В. П. Аналіз вокально-хорових
творів : практикум / В. П. Скоромний ; М-во освіти і
науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К,
2017. – 80 с.
У практикумі наведено рекомендації з вивчення
дисципліни «Аналіз вокально-хорових творів» та
основні теми для вивчення. Подано плани, матеріали та
завдання для практичних занять, завдання для
самостійної роботи студентів, контрольні завдання.
Наведено список рекомендованої літератури, нотний
матеріал.
79. Скоромний В. П. Аналіз музичних творів :
практикум / В. П. Скоромний ; М-во освіти і науки
України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К,
2017. – 78 с.
У практикумі наведено рекомендації з вивчення
дисципліни «Аналіз музичних творів» та основні теми
для вивчення. Подано плани, матеріали та завдання для
практичних занять, завдання для самостійної роботи
студентів, контрольні завдання. Наведено список
рекомендованої літератури.
80. Скоромний В. П. Музично-текстологічний
аналіз : практикум / В. П. Скоромний ; М-во освіти і
науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К,
2017. – 92 с.
У практикумі наведено рекомендації з вивчення
дисципліни «Музично-текстологічний аналіз» та
основні теми для вивчення. Подано теми і завдання для
практичних занять, теми і завдання для самостійної
роботи студентів, питання та завдання до підсумкового
контролю, критерії оцінювання знань студентів,
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методичні рекомендації до практичних занять, методичні рекомендації до
самостійної роботи студентів. Наведено список рекомендованої літератури.
81. Тилик І. В. Гармонія : музично-теоретичний
практикум для студентів ф-ту муз. мистецтва
спеціалізації хорове диригування / І. В. Тилик ; М-во
освіти і науки України, М-во культури України, Київ.
нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т муз. мистецтва, Каф.
академ. хор. мистецтва. – Київ : Видавництво Ліра-К,
2017. – 68 с.
У практикумі наведено рекомендації з вивчення
дисципліни
«Музично-теоретичний
практикум
(гармонія)» та основні теми для вивчення. Подано теми
і завдання для самостійної роботи студентів, питання та
завдання до підсумкового контролю, критерії
оцінювання знань студентів, методичні рекомендації до практичних занять,
методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. Наведено список
рекомендованої літератури.

82. Тилик І. В.
Поліфонія
:
музичнотеоретичний практикум для студентів ф-ту муз.
мистецтва спеціалізації хорове диригування /
І. В. Тилик ; М-во освіти і науки України, М-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв,
Ф-т муз. мистецтва, Каф. академ. хор. мистецтва. –
Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 68 с.
У практикумі наведено рекомендації з вивчення
дисципліни
«Музично-теоретичний
практикум
(поліфонія)» та основні теми для вивчення. Подано
теми і завдання для практичних занять, теми і завдання
для самостійної роботи студентів, питання та завдання
до підсумкового контролю, критерії оцінювання знань студентів, методичні
рекомендації до практичних занять, методичні рекомендації до самостійної
роботи студентів. Наведено список рекомендованої літератури.
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83. Фах диригування : практикум для студентів
ф-ту муз. мистецтва спеціалізації хорове диригування /
[ред.-упоряд. Н. М. Кречко] ; М-во освіти і науки
України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв, Ф-т муз. мистецтва, Каф. академ.
хор. мистецтва. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. –
140 с.
У практикумі наведено рекомендації з вивчення
дисципліни «Фах (диригування)» та основні теми для
вивчення. Подано завдання практичних занять,
завдання для самостійної роботи студентів. Наведено
список рекомендованої літератури.

84. Хоровий клас: (академічний хор) :
практикум /
Н. М. Кречко,
Н. О. Якобенчук,
О. Ю. Грицюк ; М-во освіти і науки України, м-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв,
Ф-т муз. мистецтва, Каф. академ. хор. мистецтва. –
Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 112 с.
У практикумі наведено рекомендації з вивчення
дисципліни «Хоровий клас» та основні теми для
вивчення. Подано завдання практичних занять,
завдання для самостійної роботи студентів. Наведено
перелік літературних джерел.
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ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ
85. Білецька О. О. Короткий словник-довідник
лінгвістичних та перекладацьких термінів / Оксана
Олександрівна Білецька ; М-во науки і освіти України,
М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і
мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 196 с.
Короткий словник-довідник лінгвістичних та
перекладацьких термінів репрезентує в поняттях і
термінах
основи
мовознавства,
лінгвістики,
лексикології та перекладознавства.
Словник-довідник призначений для студентів
вищих навчальних закладів, які навчаються за
спеціальністю «Філологія», спеціалізація «Переклад»,
та широкого кола осіб, які зацікавлені в цій сфері діяльності.

86. Зв’язки з громадськістю : словник /
Л. О. Кочубей,
К. К. Гаврилюк,
Е. В. Бєрєндєєва,
П. О. Новіка, О.М. Заєць ; за наук. ред. д-ра пед. наук,
проф. М. М. Поплавського ; М-во освіти і науки
України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ,
2017. – 77 с.
Це видання, спрямоване на узагальнення та
тлумачення специфічної професійної лексики фахівця
зв’язків із громадськістю. Словник зв’язків з
громадськістю налічує 600 ключових термінів, які
можуть бути використані під час роботи як в
політичній, так і в рекламній галузі. У словнику
розглянуті основні засади, методи, технології та
інструментарій PR.
Словник призначений для студентів ВНЗ при вивчені фахових дисциплін
у напрямку зв’язків з громадськістю. Словник також розрахований для
викладачів, аспірантів і всіх, хто цікавиться сферою зв’язків з громадськістю.
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87. Книгознавча школа : антологія / уклад.
В. М. Медведєва ; редкол.: М. М. Поплавський,
С. Д. Безклубенко, Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань ;
М-во освіти України, М-во культури України, Київ.
нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавництво
Ліра-К, 2016. – 644 с. – (Серія «Наукові школи»).
Перше видання серії «Наукові школи»,
започаткованої науковою бібліотекою КНУКіМ
присвячене книгознавчій школі і відбиває науковотворчі, науково-педагогічні доробки її представників
(випускників, викладачів), яким долею судилося
творити історію університету.

88. Популярний словничок з соціології / гол.
ред. І. П. Шевель ; 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.
В словнику представлені течії, школи, теорії,
методики, класики та провідні вітчизняні вчені в галузі
соціології.
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ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІ ВИДАННЯ,
ДОКУМЕНТАЛЬНА ПУБЛІЦИСТИКА
89. Тимошик М. Село : док.-публ. оповідь. У 2 т.
Т. 1. Зійти з безпам’ятства / Микола Тимошик ; передм.
С. Колесника. – Київ : Ярославів Вал, 2017. – 420 с.
Таким українське село в нашій літературі ще не
поставало. Знайомлячись із кожним новим сюжетом,
читач мимоволі залучається до внутрішнього двобою
власних думок між усталеними версіями хрестоматійно
відомих подій і прихованою правдою, яка за ними
стояла в тривалому очікуванні бути оприлюдненою.
У першому томі подано широку панораму життя
хліборобів та сільської інтелігенції від козацьких часів
до жовтневого перевороту 1917 року.
За масштабами охоплення донедавна недоступного навіть дослідникам
архівного матеріалу, лаконічністю і завершеністю сюжетів, умілим поєднанням
хронологічного викладу подій із їх сюжетним розвитком, барвистою мовою це
видання можна без перебільшення вважати своєрідною енциклопедією життя
українського села.
Для широкого кола читачів.

90. Тимошик М. Село : док.-публ. оповідь. У 2 т.
Т. 2. Трудний шлях відмосковлення / Микола
Тимошик. – Київ : Ярославів Вал, 2017. – 580 с.
У другому томі, що хронологічно охоплює період
від 1917-го до початку 70-х років ХХ ст.,
переосмислюється низка сфальшованих сторінок
збільшовиченого та околгоспленого українського села.
Йдеться зокрема про кілька показових тенденцій:
генетичну боязнь старших селян говорити правду й
боротися за неї, не патріотизм, байдужість,
продажність
пригодованої
владою
місцевої
інтелігенції. Новаторська авторська версія історії села є поглядом «знизу», а не
«зверху», як було прийнято раніше.
Для широкого кола читачів.
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91. Ткач М. Час любові і болю : поезія / Микола
Ткач. – Київ : Фенікс, 2016. – 208 с.
Історія людства просякнута війнами, лихоліттями
та людськими стражданнями, що пов’язані з війною.
Останні події в Україні наочно показали, що саме
Гідність і Воля є виразником української ментальності
й українського духу.
Ця тематика розлого постає у новій книзі
відомого поета й етнолога Миколи Ткача, яка охоплює
далекі події середньовіччя та козацької доби, події
визвольних змагань ХХ ст. та сьогоднішньої боротьби
українців з московськими окупантами і їх найманцями.

92. Ткач М. Цвіт-полин. Пісні на слова Миколи
Ткача / Микола Ткач. – Чернігів : Десна Поліграф,
2017. – 40 с.
До книжки увійшли авторські пісні на слова
поета Миколи Ткача.
Стане в нагоді музикознавцям, керівникам
пісенних колективів та всім, хто цікавиться сучасним
пісенним мистецтвом.
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НОТИ
93. Закус І. М. Ukrainian jazz standarts =
Українські джазові стандарти : зб. джаз. п’єс / упоряд.
та заг. ред. І. М. Закус ; М-во культури України, Київ.
нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавництво
Ліра-К, 2017. – 100 с.
Нотний збірник джазових творів сучасних
українських композиторів (Ігор Закус, Ілля Єресько,
Родіон Іванов, Олександр Павлов), аранжованих Іллею
Єреськом для великого складу інструментального
ансамблю.
Ідея збірки – популяризація української джазової
музики, представлення українських авторів. Шість
композицій збірника представляють основні джазові стилі: свінг, фанк, фьюжн,
афро-кубу та сучасну джазову баладу.
94. Іваниш А. А.
Аранжування
та
перекладання для капели бандуристів : навч.
практикум для студентів вищ. навч. мистец. закл.
Вип. 1 / А. А. Іваниш ; М-во освіти і науки України,
М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і
мистецтв, Ф-т муз. мистецтва, Каф. бандури та
фольклору. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 164 с.

95. Іваниш А. А.
Аранжування
та
перекладання для капели бандуристів : навч.
практикум для студентів вищ. навч. мистец. закл.
Вип. 2 / А. А. Іваниш ; М-во освіти і науки України,
М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і
мистецтв, Ф-т муз. мистецтва, Каф. бандури та
фольклору. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 152 с.
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96. Іваниш А. А.
Аранжування
та
перекладання для капели бандуристів : навч.
практикум для студентів вищ. навч. мистец. закл.
Вип. 3 / А. А. Іваниш ; М-во освіти і науки України,
М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і
мистецтв, Ф-т муз. мистецтва, Каф. бандури та
фольклору. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 156 с.
Навчальний практикум у трьох випусках являє
собою репертуарний збірник, адресований студентам та
викладачам відповідних відділів музичних учбових
закладів України. Завдяки досить широкому діапазону
виконавської (оркестрової та диригентської) складності
пропонованих творів, він придатний для навчання студентів з різним рівнем
спеціальної підготовки.
Практикум складається з окремих випусків, що містять твори різноманітні
за стилем, жанром, художньо-образним змістом та оркестрово-фактурними
особливостями. Кожен з них містить комплекс технічних та художніх завдань.
Пропоновані музичні твори рекомендується вивчати на заняттях капели
бандуристів, під час практики роботи з капелою, в класах читання партитур,
інструментовки. Вони можуть бути використані в концертних програмах.
97. Кдирова І. Сучасні естрадні вокалізи :
педагогічний репертуар вокаліста : школа естрадноджазового вокалу. Ч. 1 / Інеш Кдирова ; М-во освіти і
науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ,
2017. – 89 с.
Пропоноване видання є навчально-методичним
посібником для студентів музично-педагогічних
закладів, педагогів та фахівців у жанрі естрадноджазового мистецтва. До першої частини вокальної
збірки «Сучасні естрадні вокалізи» увійшли авторські
твори заслуженої артистки України, доцента
Київського національного університету культури і мистецтв Інеш Кдирової,
створені на основі власної методики та виконавського досвіду. Партію
фортепіано розроблено провідним концертмейстером, мистецтвознавцем
Альбіною Хлопотовою.
Вокалізи розраховані на фахові заняття з постановки голосу естрадного
співака та опанування технікою співу. Вокальні вправи мають зручну для голосу
теситуру, що є важливим фактором для навчального процесу. Вокалізи збірки
створені в сучасному естрадному стилі з використанням класичної і джазової
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гармонізації та адаптовані для різних типів голосів. Естрадні вокалізи мають
художню виразність і різноманітне емоційне забарвлення, що надає можливість
їх легко запам’ятати в процесі роботи та проявити виконавські здібності.
Основним завданням в процесі роботи на творами є виховання виразного,
тембрально збагаченого вокально-художнього звуку.
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«12+КНИГ РОКУ»: ПІДСУМКИ 2017
Підбиваємо підсумки інформаційного проекту Наукової бібліотеки
КНУКіМ.
Упродовж 3 років, з 1 січня 2015 р. по 31 грудня 2017 р., у проекті
представлено 172 видання.

Динаміка (2015–2017 рр.) представлених книг за інформаційними ознаками.
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У 2017 році на сайті університету та у виставковій залі бібліотеки
представлено 97 новинок.
Структура видань наступна: 20 монографій, 6 колективних монографій, 21
навчальний посібник, 6 підручників, 6 матеріалів конференцій та круглих столів,
2 нотні видання, 2 літературно-художні видання, 1 антологія, 4 довідкові
видання, 28 практикумів, 1 документальне оповідання

Найбільшу частку (57%) складають навчальні видання (підручники,
навчальні посібники, практикуми). На другому місці – наукові видання
(монографії) (27%).

Всього
100%

Монографії

Колективні
монографії

Навчальні
видання

6%

28%

21%

Збірки нот,
поезії і
науковометодичних
праць
10%
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Довідкові
видання
4%

Практикуми

Антологія,
документаль
не
оповідання

29%

2%
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Колективні монографії, 2017

Автори – викладачі кафедр
За підсумками 2017 року у проекті представлено книги науковців
16 кафедр та 7 секцій.

Лідери:
 Кафедра соціальних комунікацій та інформаційних наук – 7 книг,
9 практикумів;
 Кафедра зав’язків з громадськістю і журналістики – 5 книг;
 Секція музичного фольклору – 5 книг;
 Секція інструментального мистецтва – 5 книг;
 Секція операторської майстерності – 5 книг;
 Секція академічного хорового мистецтва – 2 книги, 14 практикумів.
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Структура контингенту авторів
за наявністю наукового або почесного звання

2017

Із 83 книг, представлених у проекті, 15 видань – підготовлені авторами –
докторами наук.
44 видання підготовлені авторами, які мають наукове звання «Кандидат
наук».
14 видань підготовлені викладачами, які мають почесні звання:
 заслужений діяч мистецтв України.
 заслужений працівник культури України.
 заслужений артист України.
 народний артист України.
Автори – лідери за кількістю представлених книг

У рамках проекту найбільше – 5 книг – представив кандидат технічних
наук, доцент Олександр Прядко.
Лідери: кандидат культурології, доцент Оксана Білецька – 3 книги,
доктор мистецтвознавства, професор Олександр Безручко та
кандидат історичних наук, викладач Галина Салата – по 2 книги.
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Книги, рекомендовані Міністерством освіти і науки України та
Міністерством культури України
Із загальної кількості представлених книг 5 навчальних видань мають гриф
Міністерства освіти і науки України та Міністерства культури України.
Упродовж 2017 року у рамках проекту проведено презентації 10 нових
наукових праць викладачів КНУКіМ:
– монографії «Теоретичні аспекти сучасної української музики»
В. Ю. Дорофеєвої;
– монографії «Духовна культура українців: народна демонологія у
загальнослов’янському контексті (ХІХ – ХХ ст.)» О. А. Поріцької;
– монографії «Українці Нижнього Поволжя: історія і сьогодення»
В. В. Сінельнікової;
– монографії
«Українська
естрадна
музика
і
фольклор:
взаємопроникнення і синтез» В. М. Тормахової;
– навчального посібника «Теорія і практика бандурного виконавства»
Н. Б. Брояко;
– навчального посібника «Кобзарські та бандурні практики» В. Єсипка;
– навчального посібника «Українська інструментальна музика. Музичнотекстологічний аналіз» Т. В. Пістунової;
– навчального посібника «Естрадно-джазовий оркестр. Теорія та
практика» Г. Постоя;
– навчального посібника «Методика роботи з фольклорним колективом»
І. Г. Сінельнікова;
– навчального практикуму «Аранжування та перекладання для капели
бандуристів» А. Іваниша.
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Динаміка проведення презентацій: 4 – у 2015 р.; 6 – у 2016; 10 – у 2017 р.
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Іменний покажчик

Авенаріус Г.

(4, 5, 6)

Афанасьєв І.

58

Базела Д. Д.

15

Батєєва Н. П.

57

Батченко Л. В.

33

Бачинська Н. А.

34

Безклубенко С. Д.

1, (87)

Безручко О. В.

2, 3, 4, 5, 6, (22), (24), (31),

Бєлякова О. В.

7

Бєрєндєєва Е. В.

86

Бикова О. М.

35

Бігус О. О.

57

Білецька О. О.

8, 36, 85

Бондар І. С.

33

Борденюк С. Г.

53

Брояко Н. Б.

37

Верхацький М.

(4, 5, 6)

Вершигора П.

(2, 3)

Вінярський М.

(2, 3)

Вовк Л. В.

38, 60, 61, 62

Войтецький А.

(4, 5, 6)

Гавран І. А.

(23)

Гаврилюк К. К.

86

Гарачковська О. О.

(44)

Гармаш Ю. Т.
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Герц І. І.

57

Горбань Ю. І.

39, (87)

Горпенко В.

(4, 5, 6)

Грицюк О. Ю.

63

Грінченко Б.

(12)

Давидов М.

(37)

Денисенко В.

(4, 5, 6)

Дихнич Л. П.

46

Дмоховський Б.

(4, 5, 6)

Довбищенко В.

(4, 5, 6)

Довженко О.

(4, 5, 6)

Долбенко Т. О.

39, 64, 65, 66, (87)

Донченко Н. П.

57

Дорофєєва В. Ю.

9

Дорошенко В. С.

10

Досенко А. К.

40

Дубова С. В.

41

Ейзенштейн С.

(4, 5, 6)

Єсипок В.

42

Журавльова А. В.

57

Заєць О. М.

86

Закус І. М.

93

Затворницький Г.

(4, 5, 6)

Зимовець В. А.

53

Зубатов С. Л.

43

Іваниш А. А.

74, 94, 95, 96

Іванова В. В.

7

57

2017

ІНФОМАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ «12+ КНИГ РОКУ»
Івченко В.

(4, 5, 6)

Ігнатович Г.

(2, 3)

Кавалерідзе І.

(4, 5, 6)

Каракоз О. О.

11, 67, 68, 69

Кдирова І.

97

Кириленко К. М.

45

Кісін В. Б.

(4, 5, 6)

Кобижча Н. І.

12

Кондратюк Д. О.

57

Костюченко О. В.

46

Кочубей Л. О.

86

Кречко Н. М.

(83), (84)

Крикун Г.

(4, 5, 6)

Кузьменко В. І.

(44)

Кулешов Л.

(4, 5, 6)

Ластовський В. В.

(30)

Левчук Т.

(4, 5, 6)

Лігус О.

13, (21)

Маншилін О. О.

57

Маслова Т. М.

52

Медведєва В. М.

70, 71, 72, (87)

Мерзлікін М.

(4, 5, 6)

Мінг Тіана У

(2, 3)

Мова Л. В.

57

Нарожна Н. І.

73

Небера В.

(4, 5, 6)

Новікова П. О.

86
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Ольговський С. Я.

14

Остапенко Л. В.

74

Панкришев А.

(4, 5, 6)

Печеранський І. П.

15, 47

Пістунова Т. В.

48

Полякова Г. С.

7

Поплавський М. М.

(86), (87)

Попова А. Б.

(29)

Поріцька О. А.

17

Постой Г. Г.

49

Прядко О. М.

50, 51, 52, 53, 54

Русавська В. А.

33

Савельєв В. Л.

47

Савченко І.

(4, 5, 6)

Салата Г. В.

16, 34

Сергієнко Р.

(2, 3)

Сінельніков І. Г.

55

Сінельнікова В. В.

18, (29)

Сіненко О. О.

75, 76, 77

Скопцова О. М.

19

Скоромний В. П.

78, 79, 80

Соломатова В. В.

56

Солоха Д. В.

(7)

Танчер В. В.

(28)

Тилик І. В.

81, 82

Тимошик М.

89, 90

Тімлін Е. Л.
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Ткач М.

91, 92

Тормахова В. М.

20

Устименко Л.

58

Філюк Олег

(14)

Химич А. О.

54

Чубасов В.

(4, 5, 6)

Шевель І. П.

(88)

Юдова-Романова К. В.

59

Юнаківський В.

(2, 3)

Якобенчук Н. О.

(84)

Antonivska M.

32

Bezukh Y.

32

Bokova P.

32

Dibrova V.

32

Hurbanska S.

32

Kholmakova Y.

32

Krylova-Hrek Y.

32

Rybinska Y.

32

Sarnovska N.

32

Zalesnova O.

32
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Алфавітний покажчик назв окремих видань
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Академічне хорове мистецтво України:
(історія, теорія, практика, освіта)
21
Актуальні питання кінематографа і телебачення
22
Актуальні питання сучасного мистецького та освітнього процесів
23
Аналіз вокально-хорових творів
78
Аналіз музичних творів
75
Аналіз музичних творів : практикум
79
Аранжування та перекладання для капели бандуристів
94, 95, 96
Асиметрія історіографії аграрної політики
Центральної ради УНР (1917 – 1918 рр.)
16
Аудіовізуальне мистецтво і виробництво
24
Бібліотечна професіологія : практикум
69
Бізнес-комунікації в міжнародному менеджменті
33
Візуальна культура ХХ століття
56
Гармонія : музично-теоретичний практикум
81
Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації
25, 26
Державна інформаційна політика
64
Документні ресурси бібліотек
39
Документні ресурси бібліотек : практикум
65
Духовна культура українців: народна демонологія у
загальнослов’янському контексті (ХІХ – ХХ ст.)
17
Економіко-математичні методи та моделі
60
Електронне урядування
41
Естрадно-джазовий оркестр. Теорія та практика
49
Зв’язки з громадськістю : словник
86
Історія зарубіжної музики
76
Історія книги : практикум
67
Історія туризму
58
Історія української літератури: ХХ – ХХІ ст.
44
Історія філософії: культурологічний контент
45
Книга в культурі України: сучасний дискурс : практикум
70
Книгознавство : практикум
68
Книгознавча школа : антологія
87
Кобзарські та бандурні практики
42
Концептуальні основи формування механізму економічного
інноваційного розвитку національного господарства
7
Короткий словник-довідник лінгвістичних
61
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та перекладацьких термінів
85
Культурницька діяльність Бориса Грінченка:
світоглядний аспект
12
Культурно-дозвіллєва діяльність у сучасному світі
27
Математика для економістів: вища математика
61
Математика для економістів:
теорія ймовірностей та математична статистика
62
Математичний інструментарій моделювання
економічних процесів
38
Методика викладання українського народного танцю
43
Методика викладання фахових дисциплін
73
Методика дитячого вокально-інструментального (бандурного)
навчання
74
Методика роботи з фольклорним колективом
55
Міжнародне співробітництво у бібліотечно-інформаційній сфері :
практикум
71
Музично-текстологічний аналіз : практикум
80
Національні бібліотеки світу
34
Національні бібліотеки світу : практикум
66
Основи наукових досліджень : практикум
72
Педагогічна культурологія
47
Поліфонія : музично-теоретичний практикум
82
Популярний словничок з соціології
88
Проектна діяльність в індустрії моди:
організаційні та психологічні аспекти
46
Реклама: базові аспекти для початківців
40
Репортаж: історія, теорія, практика
35
Світлотехніка
50
Світлотехніка : конспект лекцій
51
Село : док.-публ. оповідь
89, 90
Сенситометрія
52
Скіфо-антична металообробка архаїчного часу: за матеріалами
Нижнього Побужжя та Середнього Подніпров’я
14
Соціологічний аналіз сучасних соціокультурних процесів
28
Спеціальні зйомки
53, 54
Становлення та особливості розвитку народного хорового виконавства
в Україні (кінець ХІХ – ХХ століття)
19
Стан і тенденції розвитку мовної субкультури сучасної молоді України 8
Сучасне вокальне мистецтво в Україні
29
62
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Сучасний танець. Основи теорії і практики
Сучасні естрадні вокалізи
Творча і мистецько-наставницька діяльність в Україні
діячів театру і кіно
Тексти роздумів
Теоретико-методологічні засади формування та функціонування
соціальної політики як суспільного інституту
Теоретичні аспекти сучасної української музики
Теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних
відносин: вчора, сьогодні, завтра
Теорія і практика бандурного виконавства
Теорія і практика екранних мистецтв
Технічні засоби оформлення сценічного простору
Українська естрадна музика і фольклор:
взаємопроникнення і синтез
Українська інструментальна музика. Музично-текстологічний
аналіз
Українська фортепіанна музика ХІХ – початку ХХ ст. у контексті
європейського романтизму (жанрово-стильова динаміка)
Українці Нижнього Поволжя: історія і сьогодення
Фах диригування : практикум
Формування кінематографічної школи в Україні
Хоровий клас: (академічний хор) : практикум
Цвіт-полин
Цензура в публічних бібліотеках України 1917–1939
Час любові і болю
Читання партитур
Читання хорових партитур
Cross-cultural communication and translation : multi-authored
monograpny of the Chair of International philology of Kyiv National
University of Culture and Arts
Theatre. Англійська мова для режисерів та акторів театру
Ukrainian jazz standarts = Українські джазові стандарти
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ІНФОМАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ «12+ КНИГ РОКУ»
2017
Алфавітний покажчик назв міжнародних, всеукраїнських
конференцій, семінарів, круглих столів
Актуальні питання кінематографа і телебачення :
матеріали ІІ круглого столу, м. Київ, 16 січ. 2017 р.

22

Аудіовізуальне мистецтво і виробництво :
матеріали ІІ круглого столу, м. Київ, 6 лют. 2017 р.

24

Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації :
тези доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 14–15 квіт. 2016 р.

25, 26

Теорія і практика екранних мистецтв :
матеріали ІІ круглого столу, м. Київ, 20 січ. 2017 р.

64

31

ІНФОМАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ «12+ КНИГ РОКУ»
Київський національний університет культури і мистецтв
Наукова бібліотека

2017

Інформаційне видання

Інформаційний проект «12+ книг року»
2017
Анотований каталог

Укладачі: Олена Олексіївна Скаченко, Олена Федорівна Омельяненко-Набіуліна
Відповідальний за випуск Юрій Іванович Горбань
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ІНФОМАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ «12+ КНИГ РОКУ»

2017

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
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