ІНФОМАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ «12+ КНИГ РОКУ»

2018

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

Інформаційний проект
«12+ книг року»

2018
Анотований каталог

Київ
Видавничий центр КНУКіМ
2018
1

ІНФОМАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ «12+ КНИГ РОКУ»

2018

УДК 019.941˝2018˝
І 741

Укладачі:
О. О. Скаченко, завідувач сектору методичної роботи наукової бібліотеки
Київського національного університету культури і мистецтв;
О. Ф. Омельяненко-Набіуліна, провідний бібліотекар наукової бібліотеки
Київського національного університету культури і мистецтв.

Редколегія:
Ю. І. Горбань, кандидат культурології, доцент кафедри інформаційних
технологій, директор наукової бібліотеки Київського національного
університету культури і мистецтв;
В. В. Лук’яненко, завідувач відділу інформаційних технологій наукової
бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв.

І 741 Інформаційний проект «12+ книг року», 2018 : анот. кат. / уклад.:
О. О. Скаченко, О. Ф. Омельяненко-Набіуліна ; Київ. нац. ун-т культури
і мистецтв, наук. б-ка. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 62 с.
Анотований каталог інформує про книги, що надійшли до фонду наукової
бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв та
представлені в інформаційному проекті «12+ книг 2018 року».
Документи супроводжуються зображенням обкладинок книг та містять
коротку анотацію.
Каталог адресований працівникам інформаційних служб, бібліотек.

УДК 019.941˝2018˝

2

ІНФОМАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ «12+ КНИГ РОКУ»

2018

ЗМІСТ
Від укладачів ............................................................................................................... 4
Монографії .................................................................................................................. 5
Навчальні посібники, підручники .......................................................................... 10
Колективні монографії, матеріали конференцій,
збірники науково-методичних праць ..................................................................... 19
Наукові журнали ....................................................................................................... 27
Довідкові видання .................................................................................................... 32
Практикуми, робочі програми ................................................................................ 33
Художні, публіцистичні, літературно-критичні видання .................................... 41
Нотні видання ........................................................................................................... 43
Плакатний проект ..................................................................................................... 45
«12+книг року»: підсумки 2018 .............................................................................. 46
Іменний покажчик .................................................................................................... 56
Алфавітний покажчик назв окремих видань ......................................................... 58
Алфавітний покажчик назв міжнародних,
всеукраїнських конференцій, семінарів, круглих столів ..................................... 61

3

ІНФОМАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ «12+ КНИГ РОКУ»

2018

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 2018 року.
Структурно складається із 8 частин:
1. Монографії,
2. Навчальні посібники, підручники,
3. Колективні монографії, матеріали конференцій, збірники науковометодичних праць,
4. Наукові журнали,
5. Довідкові видання,
6. Практикуми,
7. Художні, публіцистичні, літературно-критичні видання,
8. Нотні видання.
У 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 узагальнено представлені
у проекті книги за певними критеріями.
Каталог адресований працівникам інформаційних служб, бібліотек, всім, хто
цікавиться новими виданнями науковців КНУКіМ.
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МОНОГРАФІЇ
1. Барнич М. Психотехніка актора. Майстер-клас :
монографія / Михайло Барнич. – Київ : Пінзель ; ФОП
Рябчий І. С., 2018. – 200 с.
Майстер-клас укладено з лекцій і тез публічних
виступів, в яких автор вказує на суттєві помилки у так
званій «системі Станіславського», за якою навчаються та
грають ролі актори театру і кіно. На основі наукових
досліджень автор обґрунтовує явище акторського «життя
в ролі» та застосовує інший підхід до його створення. І не
безуспішно. У виданні подаються випробувані на практиці, точніші, ніж досі використовувані, прийоми психотехніки та вправи для їх освоєння.
Майстер-клас буде корисним для акторів, які прагнуть удосконалити свою
майстерність, і тих, хто робить перші кроки у цьому мистецтві.

2. Васьків М. Українська журналістика і журналістикознавство 1920-х – поч. 1930-х років : монографія /
Микола Васьків ; М-во освіти і науки України, М-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв,
каф. зв’язків із громадськістю і журналістики. – Київ :
Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 172 с.
У монографії йдеться про актуальні проблеми
вивчення української журналістики й журналістикознавства 1920-х – поч. 1930-х років. Автор монографії
досліджує раніше не відомі чи мало знані наукові
й науково-популярні публікації цього періоду, в яких аналізується стан
і розвиток західної та східної преси, а також перші кроки вітчизняної
радіожурналістики. На основі цього аналізу реконструйовані стан свободи слова
і друку в Україні й за кордоном у міжвоєнне двадцятиріччя, методи, форми,
прийоми, засоби, жанри тощо, продуктивні у вітчизняних мас-медіа тієї доби.
Акцентується увага на формуванні основних принципів професійної діяльності
на прикладі здобутків і втрат журналістики 1920-х – поч. 1930-х років у порівнянні з сучасними теоретичними і практичними напрацюваннями.
Монографія рекомендована для фахівців із дослідження масмедійної сфери,
студентів – майбутніх журналістів, усіх зацікавлених у вивченні історії
української журналістики.
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3. Кухта М. Соціальний потенціал людей старшого
віку в Україні : монографія / Мирослава Кухта. – Київ :
Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 304 с.
У монографії розглядається тенденція старіння
населення, що набуває загрозливого характеру. Старіння
свідчить про підвищення рівня життя, проте збільшення
частки похилих створює надмірне економічне навантаження на молодші вікові групи. В цьому сенсі, країни
Заходу уже переорієнтувалися на підвищення віку виходу
на пенсію, обгрунтовуючи необхідністю залучення
резервів людей так званого «третього віку» – старших людей які ще в змозі вести
активне та продуктивне життя.
Автор зазначає, що реальними проблемами у нашому просторі є не лише
обмеженість соціальних, інституціональних та культурних можливостей для
ефективної реалізації потенціалу (і не лише соціально-економічного) цієї вікової
когорти населення, але й певні, доволі стійкі негативні соціальні стереотипи
(так званий «ейджизм») щодо неї.
Автор пропонує шлях реалізації соціального потенціалу людей старшого віку
через зміщення фокусу уваги з зовнішніх характеристик групи (освіта, кваліфікація, стан здоров’я) до мотиваційно-креативних (шляхом конструювання
життєвих перспектив і стратегій).
4. Миколаєнко А. «Смолоскип» (1967–2017): від
Америки до України : монографія / Алла Миколаєнко ;
наук. ред. Антоніна Гурбанська. – Київ : Смолоскип,
2018. – 328 с., іл.
У монографії здійснено комплексне дослідження
закордонного та українського етапів діяльності видавництва «Смолоскип», його становлення та функціонування. Простежено еволюцію «Смолоскипа» від часопису
української молоді до видавництва. Архівні матеріали
дали змогу авторці висвітлити інформаційний, видавничий, оборонний і т. зв. «допомоговий» напрями правозахисної діяльності осередку за кордоном. Увагу
сконцентровано на внеску видавництва в популяризацію авторів «розстріляного
відродження», шістдесятників, твори яких були заборонені й недоступні в СРСР.
Охарактеризовано вплив конкурсу «Смолоскипа» для молодих авторів на
становлення літературних поколінь 1990-х, 2000-х, 2010-х рр.
Видання розраховане на видавців, журналістів, а також усіх, хто цікавиться
історією української видавничої справи.
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5. Новальська Т.
Бібліотечне
читачезнавство
в Україні: історія, теорія, практика : монографія /
Тетяна Новальська ; М-во освіти і науки України, М-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. –
Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – 352 с.
Монографію присвячено історії, теорії та практиці
вивчення читачів і читання в бібліотеках, що узагальнюється поняттям бібліотечне читачезнавство, яке репрезентує самостійну галузь знань бібліотечної науки.
На основі узагальнення досвіду діяльності бібліотек із
вивчення читачів визначено передумови та етапи розвитку бібліотечного
читачезнавства. Подано концепцію бібліотечного читачезнавства як однієї із
складових спеціального бібліотекознавства.
Накреслено шляхи розвитку українського бібліотечного читачезнавства
в контексті бібліотекознавства.
Видання розраховане на бібліотекознавців, книгознавців, бібліографів,
істориків української науки та культури, аспірантів, студентів.
6. Опанасюк О.
Інтенціональність
у
просторі
культури: мистецтвознавчий, культурологічний та
філософський аспекти : монографія / Олександр Опанасюк. – Вид. 2-ге, перероб. та допов. – Київ : Аура Букс,
2018. – 472 с.
У монографії представлено оригінальну концепцію
інтенціоналізму культури та мистецтва. Інтенціональність
трактується як базова складова існування будь-якого
явища. Інтенціональність визначає й детермінує процесуальне буття культури і мистецтва, змінюючись відповідно до змін процесу (періодів) становлення. Аналіз
інтенціональності здійснено на основі тетрактиди і відповідних філософських
учень.
Визначено і обґрунтовано закономірності інтенціонального буття культури
й мистецтва (історичний, метаісторичний вимір), буттєву природу культурних
і художніх явищ на заключному періоді становлення культури, зміст яких
пов’язується зі зміною динамічного важеля на екстенсивний, з формуванням
у просторі культури інтенціональної рефлексії; вона моделює відповідні смисли
і обумовлює відповідний стиль культурного буття – інтенціональний стиль. На
основі визначених позицій аналізуються твори Валентина Сильвестрова
і Олександра Щетинського.
Для науковців, митців, викладачів, студентів та усіх, хто цікавиться
феноменом інтенціональності, питаннями інтенціонального буття явищ, буттям
сучасного і майбутнього мистецтва та культури загалом.
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7. Павлюк Т. С. Бальна хореографія : монографія /
Т. С. Павлюк ; М-во культури України, Нац. акад. керів.
кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2017. –
174 с. : іл.
У монографії розглядаються історичні, історіографічні
та теоретичні аспекти бальної хореографії. Узагальнено
теоретичні основи ґенезу та розвитку бальної хореографії,
визначено місце бального танцю в системі хореографічного мистецтва.
Поняття «хореографічна культура» розглядається як
невід’ємна частина цілісного організму культури, залежно
від часу, звичок і уявлень конкретної епохи. Визначення танцю в українській
науці пов’язане зі створенням художнього образу, засобами якого є рух, жести
і положення тіла танцівника.
8. Совгира Т. Телеестрада у контексті сценічноекранної взаємодії : монографія / Тетяна Совгира. –
Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 188 с.
До монографії увійшли теоретичні матеріали з питань
взаємодії естрадного та телевізійного мистецтв, характеристики організації творів телевізійної естради.
Дослідження адресоване широким колам читацької
аудиторії: професіоналам та любителям видовищних мистецтв, викладачам та студентам мистецьких навчальних
закладів. Матеріали монографії можуть скласти основу
спецкурсів у процесі підготовки фахівців відповідного
профілю у вищих навчальних закладах різних типів.
9. Ткач М.
Українська
звичаєва
культура :
монографія / Микола Ткач ; М-во освіти і науки України,
М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури
і мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – 592 с.
Наукове видання є наслідком тривалої праці відомого
етнолога М. М. Ткача. На основі значного фахового
матеріалу здійснено ґрунтовне комплексне дослідження
з традиційної культури українців, зокрема звичаєвої та
обрядової. Концепція автора визначається усвідомленням
природи традиційної культури та особливостей її побутування в різних сферах і виявах історичного життя народу,
природи і людини в ній. Аргументовано проаналізовано й теоретично визначено
сутність таких ключових понять, як культура, традиція, самобутність,
духовність, віра, гріх, звичай, обряд, символ. У книзі подано й детально
розглянуто у відповідній послідовності розширений матеріал про основні
8
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особові, родинні, обрядові, природоохоронні, побутові та громадські звичаї
українців, здійснено виклад та науковий аналіз основних календарних
і родинних обрядів. Весь матеріал подається з прикладами українського фольклору, звичаєвості та обрядовості.
Для науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів зі
спеціальностей «мистецтвознавство» й «культурологія» та усіх, кого цікавить
українська традиційна культура, етнологія й мова.
10. Чурпіта Т. Микола Трегубов : життя і творчість :
монографія / Т. Чурпіта ; М-во культури України, Нац.
акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ :
НАКККіМ, 2018. – 141 с. : іл.
У монографії вперше висвітлюється життєвий
і творчий шлях заслуженого діяча мистецтв УРСР, головного балетмейстера Львівського та Одеського театрів
опери та балету, доцента кафедри хореографії Київського
державного інституту культури М. І. Трегубова, творчий
доробок якого складається з 52-х постановок балетів, опер
та оперет.
Основну увагу приділено професійному становленню, виконавській та
балетмейстерській діяльності майстра, особливостям творчої роботи М. І. Трегубова за часів Другої світової війни, перебуванню хореографа у виправнотрудовому таборі системи ГУЛАГ. У монографії уточнюється хронологія подій
після повернення митця із табору, а також розглядаються постановки балетмейстера початку 1950-х рр.
Для всіх, хто цікавиться хореографічним мистецтвом України.
11. Швець І. В. Darmera peltata (Torr. Ex Benth.) Voss
у місті Києві: морфологія, репродуктивна біологія
й аутекологія : монографія / І. В. Швець, О. В. Колесніченко, О. Ю. Лещенко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦП «Компринт», 2017. –
163 с.
Монографію присвячено дослідженню морфологічних,
репродуктивних і аутекологічних особливостей рослин
D. peltata з метою з’ясування аспектів їхнього розмноження, вирощування, використання та поширення
в умовах м. Києва.
Уперше представлено результати системного дослідження закономірностей
сезонного росту та розвитку, морфогенезу й морфометрії генеративних
і вегетативних органів рослин D. peltata. З’ясовано особливості репродуктивної
біології рослин D. peltata, удосконалено технологічні прийоми генеративного
й вегетативного розмноження, визначено посівні якості насіння.
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НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, ПІДРУЧНИКИ
12. Бальна хореографія: історія, теорія, практика :
навч. посіб. для студентів спец. «Хореографія» / М. Бевз,
О. Вакуленко, Н. Горбатова, С. Єфанова, М. Кеба,
А. Крись, Т. Павлюк, А. Підлипська, О. Просьолков,
Л. Шестопал ; М-во культури України, Нац. акад. керів.
кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2017. –
226 с.
Бальний танець як самостійний вид хореографічного
мистецтва охоплює широке коло феноменів. Однак,
поняття, що комплексно відтворило б усі аспекти явища
бального танцю, досі не сформульоване. Протягом останніх десятиліть
спостерігається невідповідність між поняттям та явищем «бальний танець»,
оскільки перше не відображає усього комплексу другого.
У навчальному посібнику розглядаються теоретичні, історичні, практичні
аспекти бальної хореографії в побутовому, сценічному та спортивному
різновидах та взаємозв’язках із загальним контекстом хореографічного
мистецтва.
13. Бородкіна І. Л. Web-технології та Web-дизайн :
застосування мови HTML для створення електронних
ресурсів : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. Л. Бородкіна,
Г. О. Бородкін ; М-во освіти і науки України, М-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. –
Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 329 с.
Навчальний посібник призначений для набуття
теоретичних знань і практичних навичок створення
електронних інформаційних продуктів із застосуванням
мови гіпертекстової розмітки HTML.
У навчальному посібнику надано основний теоретичний матеріал, який
стосується різних аспектів використання тегів мови HTML при створенні
структурних елементів мови HTML. Студентам пропонується завдання для
самостійної роботи, варіанти практичних завдань для проведення контрольної
роботи, приклади питань для проведення текстового контролю знань та
додаткові матеріали, необхідні під час виконання самостійних завдань.
Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів,
які вивчають технології створення електронних інформаційних ресурсів.
Посібник може стати основою для подальшого поглибленого вивчення
дисциплін, пов’язаних зі створення інформаційних ресурсів для мережі Інтернет.
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14. Булига К. Б. Практикум з чисельних методів
в інформатиці : навч. посіб. для студентів ВНЗ /
К. Б. Булига, О. А. Булига, О. М. Волощук. – Київ :
Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 148 с.
У посібнику послідовно викладена теорія і алгоритми
основних чисельних методів. Кожна тема розглядається
за загальною схемою: основний теоретичний матеріал
з прикладами чисельної реалізації за допомогою програмних продуктів Excel та MathCad, два типи завдань
«Завдання до виконання» і «Завдання для самостійної
роботи» та контрольні питання.
Для студентів, які навчаються за напрямами «Комп’ютерні науки», може
бути рекомендований студентам усіх спеціальностей, які вивчають сучасні
інформаційні технології в межах дисципліни «Чисельні методи». Посібник може
бути корисний також викладачам зазначеної дисципліни.
15. Гарачковська О. О.
Редакційно-видавничий
менеджмент : навч.-метод. посіб. / О. О. Гарачковська. –
Київ : Альфа-М, 2018. – 224 с.
Навчальне видання присвячене висвітленню питань
менеджменту організації, прийняття рішень у різних
сферах життя, керівництва конфліктами та конфліктними
ситуаціями, стратегічному плануванню, інформаційному
забезпеченню керівництва організацією. Окремі теми
присвячено питанням керівництва та контролю, кадрової
політики, розвитку трудових ресурсів.
Посібник містить додатки – тексти та методики
визначення професійного рівня керівника, діагностування схильності особистості до конфліктної поведінки тощо.
Видання розраховане на студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто
цікавиться питаннями редакційно-видавничої діяльності.
16. Гончарова О. М. Художні музеї США та Канади :
навч. посіб. / О. М. Гончарова ; М-во культури України,
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, каф. музеєзнавства
і пам’яткознавства. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, Логос,
2018. – 160 с.
У навчальному посібнику висвітлено історію
становлення художніх музеїв США та Канади, а також
розглянуто актуальні питання сфери музейної справи.
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Видання адресоване науковцям, аспірантам, студентам закладів вищої освіти,
музейним працівникам, які вивчають проблеми музеєзнавства і пам’яткознавства.
17. Григорчук Т. Брендинг : навч. посіб. / Тарас
Григорчук ; М-во освіти і науки України, М-во культури
України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, каф. шоубізнесу. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 163 с.
Навчальний посібник призначений для вивчення
навчальної дисципліни «Брендинг» студентами спеціальності Менеджмент соціокультурної діяльності. Однак,
може використовуватися й для підготовки студентів
економічних спеціальностей, викладачами споріднених
навчальних дисциплін чи особами, які мають намір
ознайомитися з викладеними в даному посібнику
положеннями або поглибити свої знання з брендингу.
18. Джерело сили та духу нації – Олімпійський рух та
його вплив на розвиток держави, людини та особистості :
навч. посіб. / уклад.: Шапар К. О., Рожков В. Ю. ; М-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ;
Спорт. клуб КНУКіМ. – Київ : Вид. центр КНУКіМ,
2018. – 56 с.
Навчальний посібник демонструє стислий огляд
історії Олімпійського руху у світі, розкриває історичні
аспекти фізкультурно-спортивного руху в Україні та його
вплив на розвиток держави та суспільства.
19. Журавльова А. В. Теорія та методика викладання
популярних танцювальних стилів : навч. посіб. /
А. В. Журавльова ; М-во освіти і науки України, М-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. –
Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 181 с.
У посібнику висвітлено широке коло питань з теорії та
методики викладання популярних танцювальних стилів,
викладено зміст лекційного матеріалу, подано методичні
рекомендації до практичних та лабораторних занять,
завдання для самостійної роботи студентів. Наведено
перелік тем для рефератів, список рекомендованих джерел.
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Навчальний посібник стане у нагоді студентам спеціальності «хореографія»,
викладачам, фахівцям-практикам, всім, хто цікавиться хореографічним
мистецтвом.
20. Зубатов С. Л. Методика викладання українського
народного танцю : другий рік навчання : 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, 2018. – 416 с.
Пропонований підручник охоплює матеріал другого
року навчання з українського народного танцю західних
областей України. Містить у собі методику викладання
українського народного танцю Карпатського краю.
Підручник складається з п’яти розділів. У першому
розділі подано етнографічне районування Західної
України та характерні особливості танців Карпатського краю. У другому розділі
матеріал побудований на основних існуючих положеннях, елементах та рухах
танців Західної України. У третьому розділі вміщено рекомендації щодо
вивчення вправ біля станка, а також запропоновано варіант побудови занять біля
станка на основі лексики танців західних областей України. У четвертому розділі
розглядаються цільові танцювальні композиції, етюди, описано характерні для
Західної України танці. П’ятий розділ містить матеріал про народний одяг цього
регіону. Книга ілюстрована, доповнена нотним матеріалом.
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.
21. Каракоз О. О. Історія книги : навч. посіб. /
О. О. Каракоз ; М-во освіти і науки України, М-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. –
Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – 360 с.
У навчальному посібнику на основі великого масиву
фактичного матеріалу та з врахуванням досліджень
відомих дослідників з історії книжкової та видавничої
справи розкрито основні етапи еволюційного розвитку
вітчизняної і світової книги з давніх часів до початку
XIX ст.
Автор навчального посібника висвітлив основні
характерні риси трансформаційних змін книжкової структури з точки зору
досягнень сучасної історичної науки. Обґрунтував закономірності виникнення,
становлення та розвитку української книги на тлі світового книговидання.
З належною послідовністю та повнотою розкрив особливості стилів художнього
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оформлення рукописів та стародруків. Проаналізував основні гіпотези щодо
початку друкарства в українських землях та виявив передумови виникнення
вітчизняного та світового книгодрукування. Висвітлив основні напрями
діяльності найвидатніших світових друкарів XV–XVI ст., а також зарубіжних та
вітчизняних видавців XVIІ–ХІХ ст. та виявив їх внесок у розвиток книжкової
справи та книговидання.
Видання розраховане на викладачів, аспірантів, студентів вузів, усіх хто
цікавиться питанням пов’язаних з вивченням історії книги та видавничої справи.
22. Ковальчук Т. Г. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / Т. Г. Ковальчук. –
Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 216 с.
У посібнику узагальнено методичні рекомендації,
нормативні акти та окремі публікації з питань організації
і ведення бухгалтерського обліку та аналізу зовнішньоекономічної діяльності, висвітлено теоретичні і практичні
аспекти, розглянуто загальні принципи здійснення
зовнішньоекономічної діяльності, викладено методику
обліку операцій ЗЕД підприємств, представлено методику
аналізу зовнішньоекономічної діяльності в сучасних
умовах господарювання.
Призначений для студентів відповідних спеціальностей, бухгалтерівпрактиків, економістів та тих, хто самостійно опановує бухгалтерський облік
і аналіз зовнішньоекономічної діяльності.

23. Кулінарологія : навч. посіб. У 3 ч. Ч. 1 / авт. кол.: М. М. Поплавський,
М. І. Пересічний, С. М. Пересічна, І. М. Грищенко, А. В. Антоненко,
І. А. Магалецька, Ю. В. Земліна, О. О. Довга, О. С. Ліфіренко, О. О. Каролоп ; за ред. М. І. Пересічного ; М-во освіти і науки України, М-во культури
України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ,
2018. – 301 с.
24. Кулінарологія : навч. посіб. У 3 ч. Ч. 1 / авт. кол.: М. М. Поплавський,
М. І. Пересічний, С. М. Пересічна [та ін.] ; за ред. М. І. Пересічного ; М-во освіти
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і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. –
Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 324 с.
25. Кулінарологія : навч. посіб. У 3 ч. Ч. 1 / авт. кол.: М. М. Поплавський
[та ін.] ; за ред. М. І. Пересічного ; М-во освіти і науки України, М-во культури
України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ,
2018. – 264 с.
У навчальному посібнику розкрито спектр питань з розвитку кулінарології
(науки про кулінарне мистецтво), присвячених загальним уявленням про
технології продукції в закладах ресторанного господарства; технології обробляння сировини і виготовлення напівфабрикатів; фізико-хімічні та біохімічні
процеси, які відбуваються у продуктах під час кулінарного обробляння;
діагностиці технологічних процесів виробництва кулінарної продукції; способам
управління технологічними процесами з метою отримання готової продукції
високої якості при найменших витратах сировини і продуктів; вимогам до якості
кулінарної продукції та напоїві; правилам оформлення і подачі страв та напоїв;
термінам їх збереження та реалізації.
Призначено для викладачів і студентів закладів вищої освіти, які навчаються
за спеціальностями 241 «Готельно-ресторання справа» та 181 «Харчові технології», практичної діяльності фахівців з готельно-ресторанного бізнесу.
26. Ластовський В.
Історія держави і права
зарубіжних країн : навч. посіб. / Валерій Ластовський ;
М-во освіти і науки України, М-во культури України,
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, каф. міжнар.
відносин. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 195 с.
У навчальному посібнику представлені основні етапи
історії держави і права зарубіжних країн від найдавніших
часів. Розглядаються найважливіші історико-правові
факти та функціонування державно-правових інститутів
в контексті процесу історичного розвитку суспільств
і цивілізацій світу.
27. Макарова З. М. Методика виконання сучасних
напрямів хореографічного мистецтва : навч. посіб. /
Макарова З. М. ; М-во освіти і науки України, М-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. –
Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 116 с.
У посібнику представлено навчально-методичні
матеріали з дисципліни «Методика виконання сучасних
напрямів хореографічного мистецтва. Подано завдання до
практичних та лабораторних занять, методичні рекомендації до них, завдання для самостійної роботи.
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28. Манов М. Економіка підприємства гостинності :
підручник / М. Манов, Ю. Карягін ; Вища шк. туризму та
інозем. мов у Варшаві, Вінниц. кооперат. ін-т, Ін-т укр.пол. співпраці. – Варшава ; Київ : Вид-во Вищ. шк.
туризму та інозем. мов у Варшаві, 2018. – 154 с. : іл.
Підручник призначений для майбутніх фахівців
(бакалаврів, магістрів) готельного, ресторанного, туристичного бізнесу, а також керівників, спеціалістів галузі
гостинності.
29. Матвієнко О. В. Концепція професійного спрямування
за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна
справа» : метод. посіб. / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. –
Київ : Центр учб. літ., 2018. – 101 с.
У методичному посібнику розкривається точка зору на
концепцію професійного спрямування студентів, які
навчаються за спеціальністю; презентується розуміння
професії інформаційного фахівця відповідно до сучасних
інформаційно-технологічних умов функціонування всіх
сфер соціальної практики, висвітлює мету освіти за
обраною спеціальністю, напрями професійної діяльності
у інформаційній сфері, окреслює можливе поле застосування професії на ринку
праці, має на меті окреслити орієнтири формування образу майбутньої
професійної діяльності фахівця інформаційного профілю.
У посібнику викладено авторську методологічну позицію стосовно
професійного спрямування студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа» у просторі завдань і проблем діяльності майбутнього фахівця.
Методичний посібник призначений для наукових і педагогічних працівників
навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю
«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».
30. Пацунов В. Експериментальна режисура : курс
лекцій для студентів спеціалізації 026 «Сценічне мистецтво», освітній рівень «Бакалавр» / Валерій Пацунов ;
М-во освіти і науки України, М-во культури України,
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, ф-т режисури і шоубізнесу, каф. сцен. мистецтва. – Київ : КНУКіМ, 2017. –
101 с.
Даний курс лекцій передбачає висвітлення сутності
театральних реформ та сценічних експериментів XX –
XXI ст.; історії розвитку театральної образності з досвіду
видатних режисерів метафоричного спрямування,
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виховання та розвиток у майбутніх режисерів образного мислення та здатності
до експериментування та оперування метафоричною лексикою в процесі
створення вистави. Наведено основні теми лекцій, плани лекцій та контрольні
питання для вивчення дисципліни «Експериментальна режисура». Дано перелік
літературних джерел.
31. Прядко О. Кінознімальна апаратура та оптика :

навч. посіб. для студентів ВНЗ 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. – 310 с. : іл.

У навчальному посібнику ґрунтовно та всебічно
викладені базові визначення та теоретичні основи
геометричної й фізичної оптики, необхідних для
роз’яснення принципу дії оптичних елементів і систем.
Розглянуті конструктивні особливості побудови і класифікація сучасних знімальних об’єктивів як з фіксованою, так і зі змінною
фокусною відстанню, а також особливості застосування знімальних об’єктивів
та світлофільтрів в аналогових (плівкових) і цифрових знімальних камерах.
Розглянуті складові конструктивно-технологічного й технічного устрою
кінознімальних камер, їх технічні характеристики, допоміжна операторська
техніка, а також методи й системи контролю знімальних камер та оптики.
32. Рехвіашвілі А. Ю. Мистецтво балетмейстера :
навч. посіб. / А. Ю. Рехвіашвілі, О. С. Білаш ; М-во
освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац.
ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ,
2017. – 152 с.
У посібнику розглянуто важливі компоненти
створення балетної вистави (лібрето, програма балету,
сценарно-композиційний план та ін.), хореографічні
композиції сюжетних та безсюжетних постановок
відповідно до програми навчальної дисципліни
«Мистецтво балетмейстера).
33. Сучасні естрадні вокалізи : спів в естрадноджазовій манері : на основі популярної естрадної та
джазової музики : навч.-метод. посіб. Ч. 2 / упоряд.:
І. О. Кдирова, А. А. Хлопотова ; М-во освіти і науки
України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури
і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 215 с. –
(Педагогічний репертуар вокаліста. Школа естрадноджазового вокалу).
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Друга частина збірки «Сучасні естрадні вокалізи» складають вокалізи,
в основі яких – популярні мелодії з мюзиклів і кінофільмів та відомі джазові
твори, які можуть бути використані в концертній практиці. Спів в естрадноджазовій манері є найбільш різноманітним за вокальною технікою, і тому
потребує високої професійної майстерності, досконалого відчуття гармонії
і ритму.
Оригінальні обробки світових шлягерів та мелодій відомих мюзиклів
і кінофільмів, що містяться в основі вокалізів другої частини збірки, спрямовані
на виховання виразного, тембрально-збагаченого вокально-художнього звуку.
Робота над вокалізами допоможе закріпити на практиці навички сольного співу
та досягти високого рівня вокальної те6хніки, що є осново. Професійної
співацької діяльності.
34. Хоцяновська Л. Ф. Методика виконання імпровізації та контактної імпровізації : навч. посіб. /
Л. Ф. Хоцяновська, А. Ю. Рехвіашвілі ; М-во освіти
і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. –
101 с.
У посібнику запропоновано навчальні та методичні
матеріали з дисципліни «Методика виконання імпровізації та контактної імпровізації», що входить до циклу
підготовки бакалавра зі спеціальності 024 «хореографія»
спеціалізації «класична хореографія» у Київському
національному університеті культури і мистецтв. Подано завдання практичних
та лабораторних занять, методичні рекомендації до них, завдання для
самостійної роботи та запитання для самоперевірки знань студентів. Наведено
перелік використаних і рекомендованих джерел.
Посібник призначений для студентів хореографічної спеціальності вищих
навчальних закладів (коледжів, академій, інститутів, університетів), педагогівхореографів.
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КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ, МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ,
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
35. Актуальні аспекти сучасного українського
музичного мистецтва : колект. монографія / М-во освіти
і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв, каф. муз. Мистецтва ; ред.-упоряд.:
В. В. Сінельнікова, А. Б. Попова. – Київ : Видавництво
Ліра-К, 2017. – 212 с.
Колективна монографія орієнтована на розгляд
проблем розвитку сучасного українського музичного
мистецтва. В колі уваги дослідників – маловивчені та
недосліджені аспекти сучасної української національної
музичної культури. До збірки ввійшли як нові, так
і видані раніше і значно доопрацьовані і розширені наукові й публіцистичні
статті, які й дотепер є актуальними.
Монографія розрахована на науковців у галузі мистецтвознавства, культурології та музичної педагогічки, виконавців-вокалістів та інструменталістів.

36. Аудіовізуальне мистецтво і виробництво: досвід, проблеми та
перспективи : колект. монографія. Т. 3 / наук. ред. О. В. Безручко ; Київ. нац.
ун-т культури і мистецтв, ф-т кіно і телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ,
2017. – 208 с.
37. Аудіовізуальне мистецтво і виробництво: досвід, проблеми та
перспективи : колект. монографія. Т. 4 / наук. ред. О. В. Безручко ; Київ. нац.
ун-т культури і мистецтв, ф-т кіно і телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ,
2018. – 206 с.
38. Аудіовізуальне мистецтво і виробництво: досвід, проблеми та
перспективи : колект. монографія. Т. 5 / наук. ред. О. В. Безручко ; Київ. нац.
ун-т культури і мистецтв, ф-т кіно і телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ,
2018. – 199 с.
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39. Аудіовізуальне мистецтво і виробництво: досвід, проблеми та
перспективи : колект. монографія. Т. 6 / наук. ред. О. В. Безручко ; Київ. нац.
ун-т культури і мистецтв, ф-т кіно і телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ,
2018. – 201 с.
Колективна монографія, підготовлена професорсько-викладацьким складом
факультету кіно і телебачення Київського національного університету культури
і мистецтв, кафедри кіно-, телемистецтва Київського університету культури за
участю українських і закордонних фахівців, розкриває комплекс найактуальніших загальнотеоретичних, історичних, практичних питань аудіовізуального
мистецтва і виробництва.
Для фахівців кінематографа і телебачення, викладачів ВНЗ і студентів, що
навчаються за спеціальностями «Аудіовізуальне мистецтво і виробництво»,
«Сценічне мистецтво», «Тележурналістика», «Культурологія», «Педагогіка».
40. Бібліотека. Книга. Наука : матеріали наук. семінару
(Київ, 24–25 квіт. 2018 р.). Вип. 1 / М-во культури
України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, наук. б-ка,
каф. інформ. технологій, Укр. бібл. асоц. – Київ : Вид.
центр КНУКіМ, 2018. – 192 с.
Наукова бібліотека, спільно з кафедрою інформаційних технологій КНУКіМ започатковують проведення
наукового семінару «Бібліотека. Книга. Наука» як
традиційного заходу, в рамках якого науковці, практики,
представники органів державної влади та громадських
організацій обговорюватимуть актуальні проблеми підготовки фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи.
Випуск 1 матеріалів наукового семінару присвячено актуальним проблемам
книгознавства, бібліотекознавства та інформаційних технологій.
41. Бібліотека: місце традицій, простір інновацій :
матеріали круглого столу, присвяч. 55-річчю наук. б-ки
Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, Київ, 30 листоп.
2018 р. / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури
і мистецтв, наук. б-ка. – Київ : Вид. центр КНУКіМ,
2018. – 158 с. : іл.
До збірника увійшли матеріали круглого столу, на
якому обговорювалися актуальні проблеми книги і бібліотеки в єдиному інформаційному просторі, інновацій
у створенні й популяризації електронних ресурсів,
питання інформаційної культури користувачів бібліотек.
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42. В. Б. Кісін: режисер, науковець, педагог : колект.
монографія. Т. 2 / наук. ред. О. В. Безручко ; упоряд.
С. І. Степаненко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв,
ф-т кіно і телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ,
2017. – 198 с.
Колективна
монографія,
підготовлена
професорсько-викладацьким складом факультету кіно і телебачення Київського національного університету культури
і мистецтв, кафедри кіно-, телемистецтва Київського
університету культури за участю українських митців
екрану, присвячена життю, творчості і педагогічній діяльності відомого українського режисера, науковця, педагога
екранних мистецтв, кандидата мистецтвознавства, професора, заслуженого діяча
мистецтв України Віктора Борисовича Кісіна.
Розрахована на кінознавців, культурологів, викладачів і студентів вищих
мистецьких навчальних закладів і всіх, хто цікавиться питаннями кіномистецтва
і педагогіки творчих дисциплін.

43. Генеза ідей і динаміка розвитку екранних мистецтв : колект.
монографія. Т. 3 / наук. ред. О. В. Безручко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв,
ф-т кіно і телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 205 с.
44. Генеза ідей і динаміка розвитку екранних мистецтв : колект.
монографія. Т. 4 / наук. ред. О. В. Безручко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв,
ф-т кіно і телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 209 с.
45. Генеза ідей і динаміка розвитку екранних мистецтв : колект.
монографія. Т. 5 / наук. ред. О. В. Безручко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв,
ф-т кіно і телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 206 с.
46. Генеза ідей і динаміка розвитку екранних мистецтв : колект.
монографія. Т. 6 / наук. ред. О. В. Безручко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв,
ф-т кіно і телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 195 с.
Колективна монографія, підготовлена професорсько-викладацьким складом
факультету кіно і телебачення Київського національного університету культури
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і мистецтв 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.
Розрахована на фахівців екранних мистецтв, культурологів, викладачів
і студентів вищих мистецьких навчальних закладів і всіх, хто цікавиться
питаннями кіномистецтва і педагогіки творчих дисциплін.
47. Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми,
інновації : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. , Київ,
26–28 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, М-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв,
Київ. ун-т культури, ф-т готел.-ресторан. і турист.
бізнесу. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 322 с.
Збірник містить наукові тези V Міжнародної науковопрактичної конференції «Гостинність, сервіс, туризм:
досвід, проблеми, інновації», яка відбулася 26–27 квітня
2018 р. на базі Департаменту туризму та курортів
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
Міжнародної Торговельної Палати ICC Ukraine, Wyzsza
Szkola Turystyki i Jezykow Obcych w Warszawie (WSTiJO) (Республіка Польща),
EMBASSY OF HUNGARY – HUNGARIAN TOURISM Information Office
(Угорщина), Wyzsza Szkola Turystyki i Ekologii (Республіка Польща), Мережі
еко-ресторанів «Батьківська хата», Асоціації кулінарів України, Асоціації
сомельє України, Сім’ї ресторанів Дмитра Борисова, Opera Hotel Kyiv.
Матеріали містять певні підсумки наукових досліджень провідних учених
України та країн-учасниць конференції, а також доробки докторантів, аспірантів,
магістрантів та будуть цікавими й корисними для широкої наукової громадськості, фахівців готельно-ресторанного і туристичного бізнесу та соціокультурної
сфери, викладачів, аспірантів, студентів.
48. Інформація, комунікація і управління знаннями
в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф.
(Київ, 15 трав. 2018 р.) : до 50-річчя заснування Київ. нац.
ун-ту культури і мистецтв і початку підгот. в ньому
фахівців бібл.-інформ. галузі / М-во освіти і науки
України, М-во культури України, Ін-т модернізації змісту
освіти, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Білорус.
держ. ун-т культури і мистецтв, наук. б-ка Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв [та ін.] – Київ : Вид. центр КНУКіМ,
2018. – 244 с.
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Видання містить матеріали Міжнародної наукової конференції «Інформація,
комунікація і управління знаннями в глобалізованому світі», проведеної до 50річчя заснування Київського національного університету культури і мистецтв
і початку підготовки в ньому фахівців бібліотечно-інформаційної галузі.
Висвітлюються теоретичні аспекти і сучасні практики розвитку інформації;
роль комунікації у глобалізованому світі; ресурсно-технологічні аспекти формування документно-інформаційних інститутів; виклики, що постають перед
інформаційно-бібліотечною та архівною освітою.
49. Книгознавча школа Київського національного
університету культури і мистецтв : антологія / уклад.
В. М. Медведєва. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ :
Видавництво Ліра-К, 2018. – 676 с. – (Серія «Наукові
школи»).
Цим виданням наукова бібліотека Київського
національного університету культури і мистецтв
започатковує серію під назвою «Наукові школи», яка
почергово репрезентуватиме основні напрями книгознавчих, культурологічних та мистецтвознавчих досліджень і пошуків. Зважаючи на незаперечну роль книги як
культурного феномена у житті суспільства, як складової
державотворення, перше видання у серії присвячується книгознавчій школі
і відбиває науково-творчі, науково-педагогічні доробки її представників
(випускників, викладачів), яким долею судилося творити історію університету.
В антології зібрано портрети, світлини, наукові праці, бібліографію, що
ілюструють об’єктивно, через особистості, факти, документи, події, живі сторінки становлення Київського національного університету культури і мистецтв.
Видання розраховане як на професійних книгознавців, педагогів, бібліотечних працівників, представників соціогуманітарних наук, так і тих кого
цікавить книгознавчий контекст.
50. Мистецтвознавство.
Соціальні
комунікації.
Медіапедагогіка : колект. монографія. Т. 5 / наук. ред.
О. В. Безручко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, ф-т
кіно і телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. –
202 с.
Колективна монографія, підготовлена професорськовикладацьким складом факультету кіно і телебачення
Київського національного університету культури і мистецтв, кафедри кіно-, 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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Для викладачів екранних мистецтв і студентів, що навчаються за спеціальностями «Кіномистецтво», «Театральне мистецтво», «Тележурналістика»,
«Культурологія», «Педагогіка».
51. Мистецтвознавство.
Соціальні
комунікації.
Медіапедагогіка : колект. монографія. Т. 6 / наук. ред.
О. В. Безручко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, ф-т
кіно і телебачення. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 204 с.
Колективна монографія, підготовлена професорськовикладацьким складом факультету кіно і телебачення
Київського національного університету культури і мистецтв, кафедри кіно-, телемистецтва Київського університету культури за участю українських і закордонних
фахівців, розкриває комплекс найактуальніших загальнотеоретичних, історичних, практичних питань з
мистецтвознавства, соціальних комунікацій та медіапедагогіки.
Для викладачів екранних мистецтв і студентів, що навчаються за спеціальностями «Кіномистецтво», «Театральне мистецтво», «Тележурналістика»,
«Культурологія», «Педагогіка».
52. Музичне мистецтво України (питання історії,
питання педагогіки, питання виконавства, музичне
мистецтво в творчих персоналіях) : колект. монографія /
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. – Київ : Видавництво
Ліра-К, 2017. – 204 с.
Колективна монографія орієнтована на різнобічні
проблеми українського музичного простору. До монографії увійшли статті викладачів та концертмейстерів
факультету музичного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв. В колі уваги дослідників актуальні
питання музичного сьогодення, що всебічно вивчаються науково-педагогічним
складом вишу.
53. Нематеріальна культурна спадщина як сучасний
туристичний ресурс: досвід, практики, інновації :
зб. тез за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф.фестивалю, 25–26 жовт. 2017 р., м. Київ / М-во освіти
і науки України, Укр. центр культур. дослідж. М-ва
культури України, каф. міжнар. туризму ФГРТБ КНУКіМ,
КУК, наук. б-ка КНУКІМ, каф. білорус. культури та
фольклористики Гомел. держ. ун-ту ім. Ф. Скорини, каф.
мов Нац. ун-ту архітектури і будівництва Вірменії ; заг.
ред. Ю. О. Федів [та ін.] ; [упоряд. З. О. Босик ; відповід.
ред. В. В. Телеуця]. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 128 с.
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Збірник упорядковано за матеріалами Міжнародної науково-практичної
конференції-фестивалю, 25–26 жовтня 2017 р., яка проведена кафедрою
міжнародного туризму Факультету готельно-ресторанного і туристичного
бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв спільно
з Українським центром культурних досліджень. Наповнення рубрик конференції
охоплює актуальні питання в контексті обміну досвідом щодо передачі кращих
практик у збереженні нематеріальної культурної спадщини, а також знань
і навичок у сфері культурного туризму, культурології, філології, мистецтвознавства, педагогіки України та інших країн.
Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також
усіх, хто цікавиться нематеріальною культурною спадщиною, туризмом,
культурно-мистецькою спадщиною.
54. Синергія в культурному просторі сучасності :
матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 29–30 берез.
2018 р. / редкол.: Кириленко К. М., Кундеревич О. В.,
Оборська С. В., Олійник О. О., Петрова І. В., Ткач М. М.,
Федотова О. О. ; М-во освіти і науки України, М-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв,
каф. філософії, каф. культур.-дозвіл. діяльності. – Київ :
Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 276 с.

інші відомості.

Автори опублікованих статей несуть повну
відповідальність за достовірність викладеного матеріалу,
за правильне цитування джерел та посилання на них та за
55. Теоретико-практичні підходи до ефективного
функціонування ринку готельно-ресторанних послуг:
стан, проблеми, тенденції : колект. монографія / за ред.
канд. іст. наук, проф. В. А. Русавської. – Київ :
Видавництво Ліра-К, 2018. – 420 с.

У монографії досліджуються теоретичні та практичні
аспекти функціонування ринку послуг в Україні, актуальні проблеми підвищення ефективності підприємств
готельно-ресторанного бізнесу.
Аналізуються концептуальні виміри, історичний
дискурс і соціокультурні детермінанти еволюції гостинності; розглянуто становлення і розвиток виробничої інфраструктури гостинності. Досліджуються теоретичні основи становлення, функціонування та розвитку
індустрії гостинності. Виокремлено інституційні засади трансформаційних
процесів ринку послуг України.
Особлива увага приділена організаційно-економічним процесам та явищам
на підприємствах сфери послуг, а саме: технологіям виробництва, маркетингу,
менеджменту, інвестиційно-інноваційним аспектам.
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Монографія призначена для керівників та фахівців підприємств ринку
послуг, науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів і всіх читачів,
яких цікавлять проблеми становлення та функціонування ринку послуг України.
56. Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти
діяльності у сфері міжнародних відносин : матеріали
Міжнар. наук.-практ. конф, м. Київ, 18–19 квіт. 2018 р. /
М-во освіти і науки України, М-во культури України,
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; редкол.: М. М. Поплавський (голова), І. О. Костиря (заст. голови) [та ін.]. –
Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 286 с.
У журналі викладено матеріали міжнародної науковопрактичної конференції «Україна і світ: теоретичні та
практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних
відносин». Тематика збірника має розділи, які стосуються
історико-теоретичних питань міжнародних відносин, зовнішньої політики та
дипломатії: сучасні виклики для України; міжнародне співробітництво у сфері
охорони культурної спадщини та Україна; сучасного міжнародного права: стан
та перспективи розвитку; світового господарства та міжнародних економічних
відносин; суспільних комунікацій та лінгвістичного забезпечення міжнародної
діяльності; соціології міжнародних відносин, соціологічних досліджень в галузі
міжнародних відносин; міжнародних медіакомунікацій та комунікативних
технологій.
57. Хореографічні мистецькі, педагогічні та наукові
школи України та світу : зб. матеріалів Всеукр. наук.практ. конф. (м. Київ, 21 квіт. 2018 р.) / упоряд.
А. М. Підлипська, ред. Ю. В. Трач ; М-во освіти і науки
України, М-во культури України, Ін-т модернізації змісту
освіти, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, ф-т хореогр.
мистецтва. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 237 с.
Збірник укладено за матеріалами Всеукраїнської
науково-практичної конференції «Хореографічні мистецькі, педагогічні та наукові школи України та світу»,
проведеної 21 квітня 2018 року Київським національним
університетом культури і мистецтв.
До збірника увійшли статті й тези доповідей з актуальних питань
хореографічної культури, зокрема, таких, як: мистецькі, педагогічні та наукові
школи як феномен хореографічної культури України та світу, їх становлення та
розвиток, видатні представники, сучасні проблеми та перспективи розвитку.
Для науковців, мистецтвознавців, культурологів, викладачів, аспірантів
і студентів гуманітарних спеціальностей.
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НАУКОВІ ЖУРНАЛИ
58. Вісник Київського національного університету
культури і мистецтв. Серія: Аудіовізуальне мистецтво
і виробництво = Herald Kyiv National University of Culture
and Arts. Series: Audiovisual art and production : наук. зб. /
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр
КНУКіМ, 2018– .
У науковому збірнику «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія:
Аудіовізуальне мистецтво і виробництво» публікуються
статті з актуальних питань загальнотеоретичних, мистецьких, історичних, практичних аспектів у галузі аудіовізуального мистецтва та виробництва. У збірнику висвітлюються результати
досліджень творчості митців, архівні дослідження, бібліографічні огляди.
Науковий збірник адресовано вченим, експертам, викладачам та науковопедагогічним працівникам, що займаються науковим дослідженням і намагаються знайти ціннісно-смислові обрії сучасного мистецького, виробничого та
аудіовізуального процесів.

59. Вісник Київського національного університету
культури і мистецтв. Серія: Менеджмент соціокультурної діяльності = Bulletin of Kyiv National
University of Culture and Arts. Series in Management of
social and cultural activity : наук. зб. / Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018–
У науковому збірнику «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія:
Менеджмент соціокультурної діяльності» висвітлюються
актуальні проблеми теорії, історії, культури та мистецтва
менеджменту соціокультурної діяльності.
Головна мета збірника – компетентне висвітлення актуальних проблем
у галузі теорії та практики менеджменту соціокультурної діяльності.
Це науковий майданчик для обміну ідеями та думками про тенденції
розвитку управління в соціокультурній сфері.
Збірник адресований вченим, експертам, викладачам, аспірантам, студентам,
управлінцям-практикам – всім, у чиї наукові, корпоративні та професійні
інтереси входять питання менеджменту соціокультурної діяльності.
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60. Вісник Київського національного університету

культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам’яткознавство = Bulletin of Kyiv National University of Culture
and Arts. Series in Museology and Monumental Studies :
наук. зб. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ :
Вид. центр КНУКіМ, 2018– .
Науковий збірник «Вісник Київського національного
університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство
і пам’яткознавство» публікує статті з музеєзнавства
і пам’яткознавства.
Науковий збірник адресовано науковцям та науковопедагогічним працівникам, що займаються дослідженням теоретичних, прикладних та історичних аспектів музеєзнавства та пам’яткознавства.
61. Вісник Київського національного університету
культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво =
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts.
Series in Musical Art : наук. зб. / Київ. нац. ун-т культури
і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018– .
Науковий збірник «Вісник Київського національного
університету культури і мистецтв. Серія: Музичне
мистецтво» публікує статті з актуальних питань теорії та
історії українського й світового музикознавства, теоретичних, творчих та методичних проблем розвитку
музичного мистецтва у сучасних умовах. У збірнику
висвітлюються результати досліджень творчості митців, архівні дослідження,
бібліографічні огляди.
Науковий збірник адресовано науковцям, митцям, викладачам, докторантам,
аспірантам, магістрам, усім, дослідникам теоретико-прикладних аспектів українського і світового музикознавства, проблем розвитку музичного мистецтва.
62. Вісник Київського національного університету
культури і мистецтв. Серія: Сценічне мистецтво =
Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts.
Series in Stage Art : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури
і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018– .
Науковий збірник «Вісник Київського національного
університету культури і мистецтв. Серія: Сценічне
мистецтво» висвітлює проблеми теорії, історії, сучасної
практики та перспектив розвитку сценічного мистецтва
в Україні та світі.
Видання розраховане на науковців, викладачів,
аспірантів, а також широкий загал фахівців у галузі сценічного мистецтва.
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63. Вісник Київського національного університету
культури і мистецтв. Серія: Туризм = Bulletin of Kyiv
National University of Culture and Arts. Series in Tourism :
наук. зб. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ :
Вид. центр КНУКіМ, 2018– .
Науковий збірник «Вісник Київського національного
університету культури і мистецтв. Серія: Туризм» публікує статті з туризмознавства, туристичної діяльності та
рекреації.
Науковий збірник адресовано науковцям, викладачам
вищих навчальних закладів, докторантам, аспірантам,
магістрам, усім, хто досліджує теоретичні та прикладні проблеми туризмознавства, туристичної діяльності та рекреації.
64. Деміург: ідеї, технології, перспективи дизайну =
Demiurge: ideas, technologies, perspectives of design : наук.
журн. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид.
центр КНУКіМ, 2018– .
Науковий журнал «Деміург: ідеї, технології,
перспективи дизайну» висвітлює проблематику теорії,
історії, практики та перспектив розвитку дизайну
і візуальних практик в Україні й у світі.
Видання розраховане на науковців, викладачів,
аспірантів, докторантів, які займаються дослідженням
проблематики теорії, історії, сучасної практики та
перспектив розвитку дизайну і візуальних практик в Україні й у світі.
65. Міжнародні відносини: теоретико-практичні
аспекти = International relations: theory and practical
aspects : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т культури
і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018– .
У збірнику наукових праць «Міжнародні відносини:
теоретико-практичні аспекти» висвітлюються актуальні
питання міжнародних відносин, суспільних комунікацій
і регіональних студій, які стосуються історико-теоретичних питань міжнародних відносин; зовнішньої політики
і дипломатії; міжнародного права; світового господарства
та міжнародних економічних відносин; суспільних комунікацій і лінгвістичного забезпечення міжнародної діяльності; соціологічних
досліджень у галузі міжнародних відносин.
Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів та всіх,
хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру.
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66. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації =
Restaurant and Hotel Consulting. Innovations : наук. зб. /
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр
КНУКіМ, 2018– .
Науковий збірник «Ресторанний і готельний
консалтинг. Інновації» публікує статті з висвітлюванням
основних напрямів розвитку ресторанної та готельної
справи, а саме: стратегічний та інноваційний розвиток
закладів готельно-ресторанного бізнесу; актуальні питання кулінарології, еногастрономії, кулінарної етнології та
сервісології; теоретичні та практичні аспекти впровадження харчових технологій функціонального призначення; питання екології
харчування та надання готельно-ресторанних послуг; економіка, маркетинг,
менеджмент, конкурентоспроможність, сучасні інформаційні та комунікативні
технології в готельно-ресторанній справі.
Головна мета журналу – сприяння розвитку наукових досліджень у галузі
готельно-ресторанної справи.
Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, магістрів,
студентів, та фахівців, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного
і прикладного характеру.
67. Український журнал з бібліотекознавства та
інформаційних наук = Ukrainian Journal on Library and
Information Science / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. –
Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018– .
«Український журнал з бібліотекознавства та
інформаційних наук» публікує статті з проблематики
бібліотекознавства та інформаційних наук
Журнал адресовано науковцям, викладачам вищих
навчальних закладів, докторантам, аспірантам, магістрантам, усім, хто досліджує теоретико-прикладні аспекти
бібліотекознавства, книгознавства, архівознавства, документознавства, інформаційних технологій, практики інформаційної, бібліотечної
та архівної справи.
68. Український інформаційний простір = Ukrainian
Information Space : наук. журн. / Київ. нац. ун-т культури
і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018– .
«Український інформаційний простір» висвітлює
актуальні проблеми галузей журналістики та інформаційної діяльності.
Програмні цілі та тематична спрямованість наукового
журналу зосереджуватиметься на двох аспектах:
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 аналіз практики формування та функціонування українського інформаційного простору в суспільно-політичних реаліях держави Україна та в світовому контексті;
 висвітлення теоретичних, практичних та історичних аспектів головних
складових українського інформаційного простору: преси, радіо, телебачення,
мережевих платформ та книжкових видань.
Журнал адресований ученим, викладачам, аспірантам, практикам
інформаційної сфери – усім, у чиї наукові та професійні інтереси входять
питання формування й ствердження інформаційного простору як сфери
суспільного життя держави.
69. Цифрова платформа: інформаційні технології
в соціокультурній сфері = Digital platform: information
technology in the sociocultural area : наук. журн. / Київ. нац.
ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ,
2018– .
Журнал
«Цифрова
платформа:
інформаційні
технології в соціокультурній сфері» публікує статті
з проблематики в галузі інформаційних технологій та
інновацій в соціокультурній сфері в розрізі комп’ютерних
наук.
Журнал адресовано науковцям, викладачам вищих
навчальних закладів, докторантам, аспірантам, магістрам,
усім, хто досліджує теоретико-прикладні аспекти в галузі інформаційних
технологій, комп’ютерних наук, графічної візуалізації, інформаційнокомунікаційних технологій в соціокультурній сфері.
70. Танцювальні студії = Dance studies : зб. наук. пр. /
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр
КНУКіМ, 2018– .
У збірнику наукових праць «Танцювальні студії»
висвітлюються актуальні питання теорії, історії та практики вітчизняної та зарубіжної хореографічної культури,
а також міждисциплінарні проблеми, дотичні до означеної
сфери.
Видання розраховане на науковців, викладачів,
аспірантів, усіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання
теоретичного і прикладного характеру.
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ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ
71. Словник маркетингових термінів / упоряд. Тарас
Григорчук ; М-во освіти і науки України, М-во культури
України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, каф. шоубізнесу. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 46 с.
Словник є спробою зібрати та впорядкувати в одному
джерелі актуальні в сучасному маркетингу означення,
терміни й категорії. Він призначений для поглибленого
вивчення навчальних дисциплін «Маркетинг» і «Маркетинг у соціокультурній діяльності» студентами спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності». Однак,
може з користю використовуватися й для підготовки
студентів економічних спеціальностей, викладачами споріднених навчальних
дисциплін, чи особами, що мають намір ознайомитися з викладеними в даному
словнику термінами та категоріями або поглибити свої знання з маркетингу.
72. Кириленко К. Філософія культури : словник /
К. Кириленко, О. Кундеревич, Л. Бойко ; Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв. – Київ : Україна, 2018. – 280 с.
Словник «Філософія культури» є енциклопедичним та
полідисциплінарним (містить матеріал з різних галузей
знань – філософії, філософії культури, філософії мистецтва, культурології, мистецтвознавства, релігієзнавства,
інноваційного менеджменту, соціальних комунікацій
тощо).
Охоплює проблематику філософії культури як науки,
а також висвітлює знакові для розвитку сучасної культури поняття суміжних
наук. Видання містить у собі висвітлення 100 понять, які є репрезентативними
у своїй цілісності для вивчення проблематики сучасної філософії культури.
Словник «Філософія культури» адресується студентам, магістрантам,
аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, науковцям, усім, хто
зацікавлений проблематикою сучасної культури, явищами та процесами, що
в ній відбуваються.
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ПРАКТИКУМИ, РОБОЧІ ПРОГРАМИ
73. Грицюк О. Ю. Аранжування та читання вокальнохорових партитур : практикум / О. Ю. Грицюк, О. С. Сліпченко ; М-во освіти і науки України, М-во культури
України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, ф-т муз.
мистецтва, каф. акад. хор. та інструмент. мистецтва. –
Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – 40 с.
Практикум з аранжування та читання вокальнохорових партитур є комплексним самостійним методичним посібником, який має на меті розвиток у студентів
навичок аналізу та виконання вокальних і хорових
партитур різних стилів та рівню складності на фортепіано.
Дане учбове видання дає можливість студентам повністю оволодіти практичними навичками з аранжування та читання хорових партитур.
Практикум містить: тематичний план практичних занять, інструкції до
практичних занять та методичні рекомендації з їх виконання; методичні
рекомендації, а також теми та завдання для самостійної роботи; питання та
завдання до заліку; критерії оцінювання знань студента з даної дисципліни;
список рекомендованої (базової та додаткової) літератури; орієнтовний
репертуар.
74. Грицюк О. Ю. Основи вокально-хорової техніки :
практикум / О. Ю. Грицюк, О. С. Сліпченко ; М-во
освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац.
ун-т культури і мистецтв, ф-т муз. мистецтва, каф. акад.
хор. та інструмент. мистецтва. – Київ : Видавництво ЛіраК, 2018. – 32 с.
Практикум має прикладне значення у вивченні
студентами дисципліни «Основи вокально-хорової
техніки», дозволяє отримати практичні навички та
закріпити теоретичні знання, набуті при проходженні
курсу. У практикумі висвітлюються актуальні питання
музикантського розвитку студентів як майбутніх артистів хорових і ансамблевих
колективів.
Практикум включає в себе методичні рекомендації до вивчення курсу,
методичні вказівки з виконання практичних занять, методичні вказівки
з виконання індивідуальних занять, методичні вказівки з організації самостійної
роботи студентів, пакет комплексних контрольних робіт, а також список фахової
літератури, рекомендованої для ознайомлення з метою кращого оволодіння
студентами даною дисципліною та підвищення рівня їх професійної підготовки.
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75. Дорошенко В. С. Парадигма життєтворчості як
новітній підхід у сфері освіти / В. С. Дорошенко,
І. Г. Єрмаков. – Київ : Пріоритети, 2018. – 32 с.
Багато дослідників вважають, що суттєвою
домінантою
ХХІ
століття
є
«всепроникаюча
проектність». Проектність – визначальна стильова риса
сучасного мислення, найважливіша типологічна ознака
сучасної культури майже у всіх її головних аспектах,
пов’язаних із творчою діяльністю людини. Головне
призначення проектів – вводити дітей у діяльність
проектування. Для того, щоб здійснювати проектування,
молода людина, що реалізує проект, має навчитися виробляти власне бачення
майбутнього. Такий підхід сприяє подоланню споглядального, пасивного
ставлення до навчання, до розв’язання життєвих проблем. Він стає важливим
інструментом не тільки в пізнанні життя, але і в перетворенні, досягненні нової
якості життя.
76. Конституційне право України : робоча програма
навч. дисципліни / розробник М. А. Бурдоносова ; М-во
освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац.
ун-т культури і мистецтв, каф. правознавства. – Київ :
Видавництво Ліра-К, 2018. – 68 с.
Наведено рекомендації з вивчення дисципліни
«Конституційне право України» та основні теми для
вивчення. Подано завдання для самостійної роботи
студентів, теми для написання рефератів. Наведено
перелік літературних джерел.
77. Кулдиркаєва О. В. Постановка голосу : практикум
для студентів 1 курсу ф-ту муз. мистецтва спеціалізації
хор. диригування / О. В. Кулдиркаєва, Ж. М. Закрасняна,
І. В. Мельниченко ; М-во освіти і науки України, М-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв,
ф-т муз. мистецтва, каф. акад. хор. та інструмент.
мистецтва. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 44 с.

літературних джерел.

У практикумі наведено рекомендації з вивчення
дисципліни «Постановка голосу» та основні теми для
вивчення. Подано завдання практичних занять, завдання
для самостійної роботи студентів. Наведено перелік
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78. Кулдиркаєва О. В. Постановка голосу : практикум
для студентів 2 курсу ф-ту муз. мистецтва спеціалізації
хор. диригування / О. В. Кулдиркаєва, Ж. М. Закрасняна,
І. В. Мельниченко ; М-во освіти і науки України, М-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв,
ф-т муз. мистецтва, каф. акад. хор. та інструмент.
мистецтва. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 36 с.

літературних джерел.

У практикумі наведено рекомендації з вивчення
дисципліни «Постановка голосу» та основні теми для
вивчення. Подано завдання практичних занять, завдання
для самостійної роботи студентів. Наведено перелік

79. Кулдиркаєва О. В. Постановка голосу : практикум
для студентів 3 курсу ф-ту муз. мистецтва спеціалізації
хор. диригування / О. В. Кулдиркаєва, Ж. М. Закрасняна,
І. В. Мельниченко ; М-во освіти і науки України, М-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв,
ф-т муз. мистецтва, каф. акад. хор. та інструмент.
мистецтва. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 40 с.

літературних джерел.

У практикумі наведено рекомендації з вивчення
дисципліни «Постановка голосу» та основні теми для
вивчення. Подано завдання практичних занять, завдання
для самостійної роботи студентів. Наведено перелік

80. Кречко Н. М. Сучасний вокально-хоровий концертний репертуар : практикум / Н. М. Кречко, О. Ю. Грицюк,
Н. М. Комаренко ; М-во освіти і науки України, М-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв,
ф-т муз. мистецтва, каф. акад. хор. та інструм.
мистецтва. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 44 с.
У практикумі наведено рекомендації з вивчення
дисципліни «Сучасний вокально-хоровий концертний
репертуар» та основні теми для вивчення. Подано плани
практичних занять, завдання для самостійної роботи
студентів та запитання для підсумкового контролю.
Наведено перелік літературних джерел.
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81. Методика моделювання англійського тексту при
його опрацюванні : для студентів ст. курсів, бакалаврів,
магістрів, аспірантів : метод. рек. / упоряд. В. Дорошенко ;
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 60 с.

82. Остапенко Л. В. Методологія мистецької освіти :
практикум для студентів ф-ту муз. мистецтва /
Л. В. Остапенко ; М-во освіти і науки України, М-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв,
каф. акад. хор. мистецтва. – Київ : Видавництво Ліра-К,
2017. – 144 с.
Наведено рекомендації з вивчення дисципліни
«Методологія мистецької освіти» (для студентів музичного факультету) та основні теми для вивчення. Подано
нормативні документи (навчальна та робочі програми) –
плани лекційних ті семінарських занять, 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.
83. Практичні рекомендації для інтерактивного
спілкування в процесі вивчення англійської мови : для
студентів ст. курсів, бакалаврів, магістрів, аспірантів :
метод. рек. / упоряд. В. Дорошенко ; Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 36 с.
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84. Сліпченко О. С. Методичні рекомендації до
написання анотації та аналізу хорової партитури :
метод. посіб. / О. С. Сліпченко ; М-во освіти і науки
України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури
і мистецтв, ф-т муз. мистецтва, каф. акад. хор. та
інструмент. мистецтва. – Київ : Видавництво Ліра-К,
2018. – 44 с.
Методичний посібник адресовано студентам напряму
підготовки 025 «Музичне мистецтво», спеціалізації
«Хорове диригування». В ньому здійснено детальний та
систематизований
опис
процесу
теоретичного,
хорознавчого та виконавського аналізу партитур, звернено увагу на зв’язок
теоретичного дослідження із практично-виконавською стороною роботи з
твором. Вміщено план складання анотації та аналізу партитури, здійснено
методичне обґрунтування доцільності його пунктів. Подано методичні
рекомендації по роботі з кожним пунктом плану, підкреслено ключові моменти,
на які студент повинен звернути особливу увагу при роботі з партитурою.
Подано список рекомендованої музикознавчої, теоретичної та хорознавчої
літератури.
85. Теорія держави і права : робоча програма навч.
дисципліни / розробник М. А. Бурдоносова ; М-во освіти
і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв, каф. правознавства. – Київ :
Видавництво Ліра-К, 2018. – 56 с.
Наведено рекомендації з вивчення дисципліни
«Теорія держави і права» та основні теми для вивчення.
Подано завдання для самостійної роботи студентів, теми
для написання рефератів. Наведено перелік літературних
джерел.
86. Філософія права : робоча програма навч.
дисципліни / розробник М. А. Бурдоносова ; М-во освіти
і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв, каф. правознавства. – Київ :
Видавництво Ліра-К, 2018. – 64 с.
Наведено рекомендації з вивчення дисципліни
«Філософія права» та основні теми для вивчення. Подано
завдання для самостійної роботи студентів, теми для
написання рефератів. Наведено перелік літературних
джерел.
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87. Устименко Л. М.
Основи
туризмознавства :
практикум / Л. М. Устименко, Н. В. Булгакова ; М-во
освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац.
ун-т культури і мистецтв, ф-т готел.-ресторан. і турист.
бізнесу, каф. міжнар. туризму. – Київ : Видавництво
Ліра-К, 2018. – 80 с.
Пропонований практикум орієнтований на досконале
вивчення дисципліни «Основи туризмознавства», яка
входить до циклу професійної та практичної підготовки
бакалаврів з туризму, кваліфікація «Фахівець з туристичної діяльності». В практикумі вміщено тематичний план,
програму курсу «Основи туризмознавства», теми і плани лекцій, теми і плани
практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання, а також завдання
для самостійної роботи студентів і запитання для підсумкового контролю.
Наведено перелік літературних джерел. Додатки, де вміщено «Словник основної
туристичної термінології».
88. Устименко Л. М.
Регіональне
середовище
туристичної діяльності : практикум / Л. М. Устименко,
Н. В. Булгакова ; М-во освіти і науки України, М-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв,
ф-т готел.-ресторан. і турист. бізнесу, каф. міжнар.
туризму. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – 52 с.
Наведено рекомендації з вивчення дисципліни
«Регіональне середовище туристичної діяльності».
Представлено основні теми для вивчення. Подано плани
і теми лекцій, теми і плани практичних занять та
методичні рекомендації до їх виконання, а також
завдання для самостійної роботи студентів і запитання
для підсумкового контролю. Наведено перелік літературних джерел та додатки.
89. Устименко Л. М. Туристичне країнознавство :
практикум / Л. М. Устименко, Н. В. Булгакова ; М-во
освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац.
ун-т культури і мистецтв, ф-т готел.-ресторан. і турист.
бізнесу, каф. міжнар. туризму. – Київ : Видавництво
Ліра-К, 2018. – 48 с.
Наведено рекомендації з вивчення дисципліни
«Туристичне країнознавство» та основні теми для
вивчення. Подано плани практичних занять, завдання для
самостійної роботи студентів, завдання та запитання для
підсумкового контролю. Наведено перелік літературних
джерел.
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90. Шипота Г. Є. Бібліографічна діяльність : практикум /
Г. Є. Шипота ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. –
176 с.
Основними завданнями практикуму є розкрити зміст
основних процесів бібліографічної діяльності, функцій
бібліографічної служби бібліотек, структури довідковобібліографічного апарату бібліотек різних типів; ознайомити з організацією, змістом і можливостями використання основної бази бібліографічної діяльності –
довідково-бібліографічним апаратом; вивчити алгоритми
технологій довідково-бібліографічного інформування; висвітлити основи
менеджменту бібліографічною діяльністю установ інформаційної сфери; набути
практичних навичок бібліографування, складання бібліографічних посібників
різних видів, надання бібліографічних послуг.
91. Юридична деонтологія : робоча програма навч.
дисципліни / розробник М. А. Бурдоносова ; М-во освіти
і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв, каф. правознавства. – Київ :
Видавництво Ліра-К, 2018. –32 с.
Наведено рекомендації з вивчення дисципліни
«Юридична деонтологія» та основні теми для вивчення.
Подано завдання для самостійної роботи студентів, теми
для написання рефератів. Наведено перелік літературних
джерел.
92. Юрченко М. С. Вокальний ансамбль : практикум /
М. С. Юрченко, О. І. Дондик ; М-во освіти і науки
України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т
культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр КНУКіМ,
2017. – 293 с.
У практикумі наведено рекомендації для вивчення
дисципліни «Вокальний ансамбль» та основні теми для
вивчення. Подано теми і завдання для практичних занять,
теми і завдання для самостійної роботи студентів, питання для підсумкового контролю, 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. В кінці додано нотні та текстові Додатки для
самостійної роботи студента.
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93. Юрченко М. С. Історія та теорія академічного
вокально-хорового виконавства : практикум / М. С. Юрченко ; М-во освіти і науки України, М-во культури України,
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид. центр
КНУКіМ, 2017. – 116 с.
У практикумі наведено рекомендації для вивчення та
засвоєння важливих історичних, теоретичних та виконавських аспектів, що становлять базові знання студентів
хорових відділень закладів вищої освіти, та які викладаються
у КНУКіМ у дисципліні «Історія та теорія академічного
вокально-хорового виконавства».
Подано теми і завдання для лекційних занять, теми і завдання для самостійної
роботи студентів, питання та завдання до підсумкового контролю, критерії
оцінювання знань студентів, методичні рекомендації до дисциплін та лекцій,
методичні рекомендації до самостійної роботи студентів. Наведено списки
рекомендованої літератури.
94. Юрченко М. С. Хорове сольфеджіо : практикум /
М. С. Юрченко ; М-во освіти і науки України, М-во культури
України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Вид.
центр КНУКіМ, 2017. – 120 с.
У практикумі наведено рекомендації для вивчення
дисципліни «Хорове сольфеджіо» та основні теми для
вивчення. Подано теми і завдання для практичних занять,
теми і завдання для самостійної роботи студентів, питання
для підсумкового контролю, 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. Наведено список рекомендованої літератури.
95. Якобенчук Н. О. Диригентсько-хоровий практикум
(академічний хор) : практикум / Н. О. Якобенчук, А. М. Карпінець, Н. М. Комаренко ; М-во освіти і науки України, М-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, ф-т
муз. мистецтва, каф. акад. хор. та інструмент. мистецтва. –
Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 56 с.
У практикумі наведено рекомендації з вивчення
дисципліни «Диригентсько-хоровий практикум (академічний хор)» та основні теми для вивчення. Подано теми
і плани та методичні рекомендації до практичних занять та
орієнтовний репертуар, завдання для самостійної роботи
студентів, питання та завдання для підсумкового контролю
знань. Наведено перелік літературних джерел.
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ХУДОЖНІ, ПУБЛІЦИСТИЧНІ,
ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ ВИДАННЯ
96. Гарачковська О. О. На бистрині часу : літ.-критич.
студії / Оксана Гарачковська. – Київ : Друге дихання,
2018. – 604 с.
У книзі доктора філології Оксани Гарачковської
подаються наукові студії, написані впродовж останнього
десятиліття. Окремі з них надруковано вперше, інші переосмислено й доопрацьовано.
Низка есеїв присвячена питанням часоплину,
сюжетно-образної структури літературної казки, з’ясуванню ролі журналів «Шершень» і «Перець» в історії
української публіцистичної сатири. Розглядається мистецька й редакторська діяльність зарубіжних і вітчизняних письменників,
висвітлюються їхні спадкоємні зв’язки з народною сміховою культурою.
Видання адресоване студентам-філологам, прислужиться всім, хто прагне
глибше осягнути надбання української та світової літератури.
97. Курочкін О. В. Святково-обрядова культура :
вибр. пр. / О. В. Курочкін ; М-во освіти і науки України,
М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури
і мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – 298 с.
У збірник увійшли наукові розвідки й статті
присвячені проблемам генезису святково-обрядових
традицій, їх розвитку і трансформації в просторі і часі.
Видання адресоване культурологам, етнологам,
фольклористам, історикам і всім хто цікавиться
спадщиною народної духовної культури та її перспективами у модерному, глобалізованому суспільстві.
98. Миколаєнко А. Бедлам : збірка голосів і мовчань :
зб. віршів / Алла Миколаєнко. – Київ : Друге дихання,
2018. – 96 с.
Переосмислені цінності попередніх поколінь, розмиті
контури надуманих заборон і звичок переростають у наші
хаотичні зусилля змінити світ, перевернути його з ніг на
голову.
Збірка віршів Алли Миколаєнко – це проекція
збудованого нами безладу, схожого на відому лондонську божевільню Бедлам із
платним входом і критично жорстоким ставленням до хворих. Адже ламаються
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не лише рамки нашої свідомості, а й психіка. Залишилося розібратися, хто ми –
відвідувачі чи пацієнти Бедламу?
Кожен вірш у цій книжці – це спроба знайти в божевільній й андеграунді
хитку матерію розуму і почуттів, аби все-таки врятувати внутрішній світ.
99. Тимошик М. Українська книга і світ : худож.публіцист. оповідь / Микола Тимошик ; передм. Володимира Іваненка ; Укр. ун-т (Вашингтон, США), Київ. нац.
ун-т культури і мистецтв. – Київ : Наша культура і наука ;
Вашингтон : Укр. ун-т, 2018. – 516 с.
Ідеться про історичну місію української книги і преси
як чинника національного самопізнання і самоствердження народу, його цивілізаційного поступу в тісному
взаємозв’язку з європейською спільнотою.
Автор привертає увагу до тих фактів історії та
сучасних проблем, які через політичні обставини або
принципово замовчувалися, або свідомо фальшувалися.
Визначальною особливістю розділів, присвячених історії і побутуванню
української книги в Італії, Німеччині, Франції, Великій Британії, Польщі, Канаді
та США, є те, що написані вони «з перших рук». Кожен факт, кожну сторінку
автор добув самостійно – в бібліотеках і архівах тих зарубіжних країн, де
формувалися провідні осередки українського книго- і пресотворення.
Для широкого кола читачів.
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НОТНІ ВИДАННЯ
100. Березовський М. Віднайдені хорові концерти =
Newly Discovered Choral Concerti. Ч. «А». Концерти
чотириголосні / Максим Березовський ; концепція вид.,
упоряд., реконструкція та спецред. Мстислава Юрченка ;
рецензенти: Євген Савчук, Сергій Прокопов, Наталія
Кречко. – Київ : Комора ; Укр. фонд духов. музики, 2018. –
160 с. – (Антологія української духовної музики. Серія «А»:
Твори українських композиторів ; вип. 5).
Збірка виходить з друку як п’ятий випуск «Антології
української духовної музики», що планується з двох
частин: «А» – концерти чотириголосні та «Б» – двохорні концерти. У пропонований збірник увійшли дев’ять чотириголосних хорових концертів композитора,
які ще не видавалися. Перше видання цих творів заповнює прогалину, що досі
існувала серед відомих концертних творів Максима Березовського початкового
та завершального періодів його творчості і представляє його творчий концертний
доробок у найбільшій повноті та цілісності. Концерти підтекстовано церковнослов’янською мовою з українською вимовою та додано англійську транслітерацію тексту.
Для хорових диригентів та виконавців, співаків, науковців, педагогів, учнів
та студентів, усіх любителів і шанувальників української духовної музики.
101. Народний спів : хрестоматія / упоряд.: Наталія
Цюпа, Поліна Павлюченко, Віталій Марченко,
Вікторія Ткаченко ; М-во освіти і науки України, М-во
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. –
Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 224 с.
Хрестоматія адресована студентам та викладачам
вищих музичних навчальних закладів, а також всім
любителям народнопісенного виконавства. Репертуарну
частину складають українські народні пісні в записах
вітчизняних фольклористів К. Квітки, Лесі Українки,
О. Потебні, С. Тобілевич, Д. Яворницького, Н. Присяжнюк, Г. Танцюри, Л. Ященка, та інших, а також пісні в обробках Г. Верьовки,
М. Кириченка, В. Таловирі, Ю. Чуприни, В. Самойленка, О. Винокура,
А. Кулика, К. Швиденка та В. Марченка. Пісні різні за змістом, характером,
рівнем технічних і художніх труднощів. Всі твори, подані у збірнику, мають
практичне значення і апробовані у роботі зі студентами.
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102. Струни вічності : твори для бандури / упоряд.
Володимир Єсипок. – Київ, 2018. – 108 с.
У збірці представлені різнохарактерні твори
бандурного мистецтва розподілені за жанрами – солоспіви
у супроводі бандури, твори для ансамблів, інструментальна музика. Вперше надруковані композиції Катерини
Трачук, Олени Немеш та Володимира Павліковського.
Видання розраховане на учнів, студентів, аматорів та
професійних бандуристів.
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ПЛАКАТНИЙ ПРОЕКТ
103. Народжені Карпатами – III = Born by the
Carpathians – III : плакат. проект в рамках Міжнар.
фестивалю мистецтв «Карпатський простір», 4–6 трав.
2018, Івано-Франківськ, Майдан митр. Андрея Шептицького / М-во культури України, М-во інформ. політики
України, Івано-Франків. облдержадмін., Івано-Франків.
міськрада, Івано-Франків. облрада, Київ. нац. акад. театр.
оперети, Секція плакату та граф. дизайну Київ. орг. Нац.
спілки художників України ; дизайн кат. Будник Оксана ; упоряд. Будник
Андрій. – Київ ; Івано-Франківськ, 2018. – 24 с.
Проект «Народжені Карпатами», автором та ідейним натхненником якого
є 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 КНУКіМ.

45

ІНФОМАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ «12+ КНИГ РОКУ»

2018

«12+КНИГ РОКУ»: ПІДСУМКИ 2018
Підбиваємо підсумки інформаційного проекту наукової бібліотеки КНУКіМ.
Упродовж 4 років, з 1 січня 2015 р. по 31 грудня 2018 р., у проекті
представлено 275 видань.
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Динаміка (2015–2018 роки) представлених книг за інформаційними
ознаками.

У 2018 році на сайті та у виставковій залі бібліотеки представлено 103 нові
видання.
Структура видань наступна: 11 монографій, 14 колективних монографій,
23 навчальних посібників/підручників, 13 наукових журналів, 8 матеріалів
конференцій та круглих столів, 3 нотні видання, 3 художньо-публіцистичні
видання, 1 антологія, 2 довідкові видання, 23 практикуми, 1 плакатний проект,
1 збірка поезій.
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Найбільшу частку (45,6%) складають наукові видання (монографії,
колективні монографії та ін.).

Монографії 2018 року
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Навчальні посібники і підручники 2018
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Автори – викладачі кафедр
За підсумками 2018 року у проекті представлено книги науковців 20 кафедр.
Лідери:
 Факультет музичного мистецтва – 19 видань, у тому числі 12 практикумів;
 Факультет кіно і телебачення – 14 видань;
 Факультет міжнародних відносин – 10 видань, у тому числі 3 методичні
рекомендації;
 Факультет хореографії – 8 видань;
 Факультет готельно-ресторанного і туристичного бізнесу – 8 видань,
з них – 3 практикуми;
 Факультет інформаційної політики і кібербезпеки – 7 видань, у тому числі
1 антологія та 1 практикум.
Склад авторів
за наявністю наукового або почесного звання
Із 103 видань (за виключенням збірок праць, матеріалів конференцій
і круглих столів), 25 видань (24% від загальної кількості) підготовлені
авторами – докторами наук (у 2017 році – 15 видань, 15,5%).
24 видання (23%) підготовлені авторами, які мають наукове звання
«кандидат наук» (у 2017 році – 44 видання, 45,4%).
11 видань (10,6%) опубліковано викладачами, які мають почесні звання:
 народний артист України;
 заслужений артист України;
 заслужений діяч мистецтв України;
 заслужений працівник культури України.
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Автори – лідери за кількістю представлених книг
У рамках проекту найбільше – 11 колективних монографій серії «Нова
енергія професіоналів» – упорядкував Олександр Безручко, доктор мистецтвознавства.
По 2 книги представили:
Оксана Гарачковська, доктор філологічних наук;
Алла Миколаєнко, кандидат наук із соціальних комунікацій;
Тарас Григорчук, кандидат педагогічних наук, доцент;
Аніко Рехвіашвілі, народна артистка України.
Частка видавництв
Видання, представлені у проекті, друкувалися у 16 видавництвах України,
Польщі (Варшава) та США (Вашингтон).
Найбільшу частку книг надруковано у Видавничому центрі КНУКіМ
(43 книги, 41%). На другому місці – Видавництво Ліра-К – 27 видань (26%).

У читальній залі бібліотеки проведено 4 презентації:
 Антології «Книгознавча школа Київського національного університету
культури і мистецтв», яку упорядкувала кандидат педагогічних наук,
професор кафедри інформаційних технологій Валентина Медведєва.
 Навчального посібника «Історія книги», кандидата історичних наук,
професора кафедри інформаційних технологій, заступника декана
факультету інформаційної політики і кібербезпеки Олени Каракоз.
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 Збірки творів для бандури «Струни вічності», яку упорядкував
Володимир Єсипок, народний артист України, професор кафедри
музичного мистецтва.
 Поетичної збірки «Бедлам» Алли Миколаєнко, кандидата наук із
соціальних комунікацій, старшого викладача кафедри PR і журналістики.
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Підсумовуючи результати проекту «12+книг року» у розрізі 2018 року
зазначимо, що ця форма бібліотечної роботи актуальна і доцільна для реалізації
у науковому просторі закладу вищої освіти.
Проект позитивно впливає на розвиток співпраці бібліотеки та кафедр
університету, сприяє налагодженню книгообміну з авторами.
Завдяки проекту пропагуються здобутки науково-педагогічних працівників
університету, зміцнюються позиції бібліотеки в інформаційному середовищі
КНУКІМ.
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