
ДИСЕРТАЦІЇ, ЗАХИЩЕНІ У КНУКІМ  1993–2018 рр. 

1 

Міністерство освіти і науки України 
Міністерство культури України 

Київський національний університет культури і мистецтв 
Наукова бібліотека 

Дисертації, захищені  
у Київському національному 

університеті культури і мистецтв 
1993–2018 рр. 

Анотований бібліографічний покажчик 
до 50-річчя від дня заснування КНУКіМ 

Київ 
Видавничий центр КНУКіМ 

2018 



ПЕДАГОГІКА 
 

2 

УДК 016:001.817:378.4(477)КНУКіМ]«1993/2018» 
         Д480 
 
Укладачі:  
Л. А. Рибка – заступник директора наукової бібліотеки Київського 
національного університету культури і мистецтв; 
С. Г. Винокурова – завідуючий науково-методичним відділом наукової 
бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв. 

 
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради 

Київського національного університету культури і мистецтв 
(протокол № 25 від 10 грудня 2018 р.) 

 

Рецензенти: 
Т. К. Гуменюк – доктор філософських наук, професор, проректор з науково-
методичної роботи Київського національного університету культури 
і мистецтв; 
Ю. І. Горбань – кандидат культурології, доцент кафедри інформаційних 
технологій, директор наукової бібліотеки Київського національного 
університету культури і мистецтв; 
Л. П. Бойко – кандидат педагогічних наук, професор, начальник відділу 
аспірантури і докторантури Київського національного університету культури 
і мистецтв. 
 

 Дисертації, захищені у Київському національному університеті культури 
і мистецтв 1993–2018 рр. : анот. бібліогр. покажч. : (до 50-річчя від дня 
заснування КНУКіМ) / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; уклад.: Л. А. Рибка, С. Г. Винокурова ; 
рецензенти: Т. К. Гуменюк, Ю. І. Горбань, Л. П. Бойко. – Київ : Вид. центр 
КНУКіМ, 2018. – 192 с. 
 

Видання «Дисертації, захищені у Київському національному університеті 
культури і мистецтв  1993–2018 рр.» підготовлене працівниками наукової 
бібліотеки до 50-річчя з часу заснування університету. Анотований 
бібліографічний покажчик містить відомості про захищені дисертації на 
здобуття вчених ступенів кандидатів культурології, мистецтвознавства, 
соціальних комунікацій, педагогічних, історичних наук, а також докторів 
культурології та мистецтвознавства за різними спеціальностями. 

Покажчик призначений для науковців, викладачів закладів вищої освіти 
України, аспірантів, магістрантів, студентів, усіх, хто цікавиться питаннями 
педагогіки, історії, мистецтвознавства, культурології. 

 

УДК 016:001.817:378.4(477)КНУКіМ]«1993/2018» 
 
© Київський національний університет  
    культури і мистецтв, 2018  



ДИСЕРТАЦІЇ, ЗАХИЩЕНІ У КНУКІМ  1993–2018 рр. 
 

3 

ЗМІСТ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Передмова ........................................................................................................ 4 

Від укладачів .................................................................................................... 6 

Дисертації, захищені за галузями наукових знань: 

Педагогіка ................................................................................ 8 

Історія ...................................................................................... 63 

Мистецтвознавство .......................................................... 100 

Культурологія ..................................................................... 147 

Соціальні комунікації ........................................................ 174 

Алфавітний покажчик авторів дисертацій ............................................ 182 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПЕДАГОГІКА 
 

4 

ПЕРЕДМОВА 
___________________________________________________________________________ 

 
Шановні магістранти, аспіранти, докторанти, науковці, викладачі 

Київського національного університету культури і мистецтв!  
 
Перед Вами нове видання університету «Дисертації, захищені 

у Київському національному університеті культури і мистецтв 1993–
2018 рр.». Потреба в ньому вже давно назріла, тому його поява цілком 
закономірна і своєчасна. Ідея видання першого такого покажчика, крім 
власне ювілейної складової, містить ще й прагматичну. Університетська 
наука повинна бути знаною. Якою є університетська наука? Чим вона 
займалася і чим займається? Хто її генератор і провайдер? Як 
змінювалися пріоритети, об’єкти і предмети досліджень? Запитань 
багато, вони цікаві й актуальні. 

Щороку за результатами наукових досліджень у спеціалізованих 
вчених радах Київського національного універитету культури і мистецтв 
успішно відбуваються захисти докторських і кандидатських дисертацій, 
що свідчить про вагомість здобутків науковців.  

Цей факт не висвітлює в цілому значущість проведених досліджень, 
не розкриває теоретичне значення і практичну цінність захищених 
дисертацій. Саме аспекти дисертаційних робіт і відображаються 
в анотаціях.  

Наука тільки тому була, є і буде носієм та джерелом цивілізаційного 
поступу, що за її знеособленим фасадом завжди є талановиті, 
непересічні люди! Вчені! Внесок кожного з них у розвиток людської 
думки є тим прогресом, що рухає людство уперед. Наука – це діяльність, 
де вирують ідеї, гіпотези і народжуються відкриття та винаходи. 
Дисертації, монографії, статті, автореферати, есе – лише види наукового 
продукту. Саме вони фактично є втіленням, здобутого і створеного 
науковим розумом. У такі традиційні форми суспільство укладає свої 
передові ідеї та думки, щоб впорядкувати й зберегти їх для нащадків, 
дати ключ до майбутнього. Університетська наука – це, з одного боку 
накопичений досвід багатьох науковців, з іншого – пробудження 
й розвиток потягу до справжнього дослідництва у молоді. Аналіз 
розвитку педагогічної науки, історії, мистецтвознавства, культурології 
можна проводити за різними критеріями, з використанням різних 
методик. Це дасть можливість не лише ретроспективного аналізу 
розвитку досліджень із наведеної спеціальності, а й може бути корисним 
при виборі напрямів майбутніх досліджень, пошуку інформації, 
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встановленні контактів з фахівцями в галузях мистецтвознавства, 
культурології, історії, філософії. 

Сподіваюсь, що анотований покажчик «Дисертації, захищені 
у Київському національному університеті культури і мистецтв 1993–
2018 рр.» стане орієнтиром для науковців, у вивченні стану обраної для 
дослідження проблеми. Він буде корисним у разі потреби проаналізувати 
та систематизувати результати вже зробленого. 

 

 

З повагою, 
директор наукової бібліотеки 

Київського національного 
університету культури і мистецтв, 

кандидат культурології 
Юрій Горбань 
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ВІД УКЛАДАЧІВ
___________________________________________________________________________ 

 
Видання «Дисертації, захищені у Київському національному 

університеті культури і мистецтв 1993–2018 рр.» підготовлене 
працівниками наукової бібліотеки на виконання однієї з основних 
задач – підтримка університетської науки та з нагоди 50-річчя з часу 
заснування Київського національного університету культури і мистецтв.  

Науково-допоміжний анотований бібліографічний покажчик 
інформує про дисертації, які зберігаються у бібліотеці та захищені 
у спеціалізованих вчених радах КНУКіМ. Першою спеціалізованою 
радою, створеною за рішенням Вищої атестаційної комісії України 
в університеті була / К 01.34.01/ 13.00.05. – теорія, методика та 
організація культурно-освітньої діяльності по присудженню вченого 
ступеня кандидата педагогічних наук. Станом на 2018 рік працюють: 
Спеціалізована вчена рада Д 26.807.02 26.00.01 – теорія та історія 
культури (культурологія, мистецтвознавство); Спеціалізована вчена 
рада К 26.807.0 17.00.01 – дизайн (мистецтвознавство); Спеціалізована 
вчена рада К 26.807.04 – соціальні комунікації. 

При підготовці покажчика опрацьовувалися фонди дисертацій та 
авторефератів наукової бібліотеки КНУКіМ, електронний каталог. Відбір 
матеріалів завершено у грудні 2018 р. 

Матеріал систематизовано за напрямами наукових досліджень 
у п’яти розділах. В межах кожного розділу застосовано хронологічно-
алфавітний принцип: за роками, коли відбувся захист, а в межах року – 
за алфавітом прізвищ авторів. Нумерація записів наскрізна.  

Покажчик містить 411 бібліографічних записів. Кожен запис 
супроводжується анотацією, стиль та мова збережені в авторській 
редакції. Для зручності користування розроблено довідково-пошуковий 
апарат: зміст, «Від укладачів» та іменний покажчик авторів. 

Бібліографічний опис здійснено згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
«Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. 
Бібліографічний запис. Бібліографічний опис: загальні вимоги та правила 
складання». Слова та словосполучення скорочуються згідно 
з ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний опис. 
Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги 
і правила». 

Покажчик призначений для науковців, викладачів, магістрантів, 
студентів, усіх, хто цікавиться розвитком педагогіки, історії, 
мистецтвознавства, культурології.
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ПЕДАГОГІКА 
___________________________________________________________________________ 

 

1993 
 

1. Егбуна Ч. Организация научно-технической информации в Нигерии : 
дис. ... канд. пед. наук : 05.25.03 / Егбуна Чинеду ; науч. рук. 
Г. С. Коломиец ; КГИК, Укр. НИИ науч.-техн. информ. и технико-эконом. 
исслед. – Киев, 1993. – 144 с. – Библиогр.: с. 112–134. 
 У дисертації досліджено процеси створення національної системи 
науково-технічної інформації в Нігерії (НСНТІ) як важливішого фактору 
прискорення науково-технічного розвитку країни і послідовного підйому її 
соціально-економічного стану, які грунтуються на гнучкому і помірному 
державному управлінні, на оптимальному і раціональному сполученні 
централізації і децентралізації інформаційних та інших ресурсів, 
з урахуванням досвіду в галузі системи НТІ як розвинених країн, так 
і країн, що розвиваються. 

 

2. Єлісовенко Ю. П. Самостійна практична робота за фахом як засіб 
забезпечення професійної готовності студентів вузів культури 
(на прикладі режисерської спеціалізації) : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.05 / Єлісовенко Юрій Петрович ; наук. керівник А. П. Обертинська ; 
КДІК, Київ. держ. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 1993. – 143 с. – 
Бібліогр.: с. 118–134. 
 Дисертацію присвячено дослідженню професійної готовності студентів 
режисерської спеціалізації. Проаналізовано актуальні педагогічні зав-
дання, що потребують наукового і практичного вирішення.  
 Доведено, що одним з основних засобів забезпечення є самостійна 
практична робота студентів з фаху. 

 

3. Фан Ван Ту. Формирование национального самосознания подростков 
СРВ средствами фольклора : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Фан Ван 
Ту ; науч. рук. В. И. Чепелев ; КГИК, НИИ педагогики АПН Украины. – Киев, 
1993. – 141 с. – Библиогр.: с. 118–132. 
 У дисертації досліджено початковий етап досконального вивчення 
проблеми національної свідомості підлітків засобами фольклору в умовах 
шкільної і клубної діяльності. Вивчено питання стійкості психологічної 
установки та оволодіння підлітками знаннями про фольклор, уміннями 
і навичками фольклорної діяльності, використання їх у наступні періоди 
життя. 

 

4. Юник Д. Г. Увага як фактор формування виконавської надійності 
баяніста у вузах музично-педагогічної спеціальності : дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.02 / Юник Дмитро Григорович ; наук. керівник 
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В. П. Лапченко ; КДІК, Наук.-дослід. ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
1993. – 202 с. – Бібліогр.: с. 133–161. 
 У дисертації висвітлено, виконання музичних творів у екстремальних 
умовах. Вивчено використання властивості розподілу уваги на емоційно-
образний зміст, динаміки (враховуючи ведення міху і зміну напряму його 
руху). Розроблено фактуру, модуляції та особливі виконавські компоненти 
(вібрато, рикошет, переключання тембрових пермикачів). 

 
1994 

 
5. Білий Л. К. Соціально-педагогічні умови естетичного виховання дітей 
засобами самодіяльної художньої творчості (на матеріалах театраль-
них студій Криму) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Білий Леонід 
Кузьмич ; наук. керівник М. М. Поплавський ; КДІК, Сімфероп. держ.  
ун-т. – Київ, 1994. – 124 с. 
 Дисертацію присвячено дослідженню естетичного виховання в нових 
соціально-педагогічних умовах. Вивчено посилення інтенсивності творчої 
та художньо-виховної роботи у дитячих театральнх гуртках; правове, 
економічне та організаційне забезпечення діяльності культурно-дозвіллє-
вих закладів; структурна реорганізація і поглиблення координації між 
культурною і освітньою сферами діяльності; підвищення професійної 
майстерності кадрів; обов’язкове врахування регіональної та національно 
культурної специфіки органічної єдності соціально-культурних, соціально-
педагогічних рівнів. Принцип подібної єдності включено як базовий при 
розробці програм подальшого розвитку самодіяльної художньої творчості 
в Криму.  

 
6. Богонос П. Л. Дидактичні основи колективного народно-
інструментального музикування підлітків у процесі аматорської 
діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Богонос Петро 
Леонтійович ; наук. керівник О. І. Скнар ; КДІК, Вінниц. держ. пед. ін-т. – 
Київ, 1994. – 152 с. – Бібліогр.: с. 139–152.  
 Дисертацію присвячено дослідженню дидактичної системи, яка 
забезпечує покращення ефективності початкового навчання підлітків грі 
на народних музичних інструментах в процесі колективної аматорської 
музично-виконавської діяльності. Розроблено поетапне ускладнення 
змісту і вибір відповідних йому методів і засобів навчання; оптимальне 
поєднання гри на музичному інструменті і співу; побудова навчального 
репертуару на аранжованих мелодіях народних пісень; забезпечення 
взаємозв’язку між слуховим сприйняттям і виконанням музичного твору; 
формування умінь і навичок читання нот з листа та ін. 
 Доведено, що дидактична система сприяє формуванню і розвитку 
інтересу підлітків до музичного виконавства на народних музичних 
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інструментах, яка розрахована на підлітків з різним рівнем музичної 
обдарованості. 

 
7. Дзюба В. І. Соціально-педагогічні основи формування гуманістичних 
ціннісних орієнтацій студентської молоді : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.05 / Дзюба Віталій Іванович ; наук. керівник М. М. Поплавський ; 
КДІК, Харків. держ. ін-т культури. – Київ, 1994. – 205 с. – Бібліогр.:  
с. 173–187. 
 Дисертацію присвячено проблемі формування загальнолюдських 
ціннісних орієнтацій, соціального і гуманістичного мислення у студентів. 
Наявність суперечності між суспільними потребами, умовами їх задово-
лення, з одного боку, і станом гуманістичної свідомості студенства як 
майбутніх фахівців, з іншого. Доведено, що проблема має два аспекти: 
теоретичний, тобто дослідження про стан, тенденції розвитку суперечності 
та методологію її розв'язання і практичний – конкретні форми, засоби 
і педагогічні технології подолання суперечностей в інтересах студентів 
і суспільства, студентів і викладачів, усунення причин деконструктивної 
поведінки, проявів агресивності і нігілізму з боку молодих людей. 

 
8. Еверестус Е. А. Організація бібліотечної справи у Нігерії : дис. ... канд. 
пед. наук : 05.25.03 / Еверестус Емека Аніанву ; наук. керівник 
Л. П. Одинока ; КДІК, Ін-т підвищ. кваліфікації працівників культури. – 
Київ, 1994. – 160 с. – Бібліогр.: с. 135–160.  
 У дисертації проаналізовано історію розвитку та сучасний стан бібліотек 
Нігерії, стан бібліотечно-інформаційного обслуговування. Розроблено мо-
дель Національної бібліотечно-інформаційної системи Нігерії та цільова 
програма організації та розвитку цієї системи. 

 
9. Карпова Л. І. Формування естетичної культури військовослужбовців 
засобами самодіяльної художньої творчості : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.05 / Карпова Людмила Іванівна ; наук. керівник В. І. Чепелєв ; КДІК, 
Київ. держ. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 1994. – 154 с. – Бібліогр.: 
с. 120–134. 
 У дисертації досліджено потребу формування естетичної культури 
воїнів, яка зумовлена тими високими і благородними цілями, котрі 
ставляться перед Збройними Силами по захисту суверенної України, 
впливом її на духовне зростання воїнів, на розвиток творчого підходу до 
оволодіння складною військовою технікою, на згуртування армійського 
колективу, усвідомлення естетичної цінності ратної праці, переживання 
естетичної насолоди від майстерного, творчого опанування військовою 
справою. 
 Доведено, що виховний потенціал самодіяльної художньої творчості 
значною мірою залежить від наукового підходу до вибору репертуару, 
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наявності в ньому творів українських митців, народної художньої 
творчості, спрямованості шефської роботи на формування естетичної 
культури воїнів, методичну допомогу керівникам художніх колективів. 

 
10. Путіловська Н. Б. Педагогічні умови удосконалення організації 
вільного часу сільських молодших школярів : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.05 / Путіловська Наталія Борисівна ; наук. керівники: В. І. Чепелєв, 
А. Г. Михайлик ; КДІК. – Київ, 1994. – 152 с. – Бібліогр.: с. 139–152. 
 У дисертації теоретично обгрунтовано та практично впроваджено 
педагогічні умови удосконалення організації вільного часу сільських 
молодших школярів на підставі спільних зусиль усіх виховних інтститутів. 
Встановлено, що спільна діяльність школи, позашкільних закладів, сім’ї 
у дозвіллєвій сфері є одним із найважливіших чинників повноцінного 
проведення вільного часу молодшими школярами, що сприяє їхньому 
всебічному розвитку. Проведене дослідження є лише початковим етапом 
глибокого вивчення проблеми вільного часу сільських молодших 
школярів та його організації. 

 
11. Шарафудин. Основные подходы к созданию системы подготовки 
библиотечных кадров на Мадагаскаре : дис. ... канд. пед. наук : 05.25.03 / 
Шарафудин ; науч. рук. В. А. Ильганаева ; КГИК, Ин-т повышения 
квалификации работников культуры. – Киев, 1994. – 154 с. – Библиогр.: 
с. 130–147. 
 У дисертації досліджено концептуальну модель системи підготовки 
бібліотечних кадрів у Мадагаскарі. Створення системи підготовки бібліо-
течних кадрів орієнтовано на основі вимог до спеціалістів цих 
кваліфікацій, які формуються під впливом тенденції інформатизації 
суспільства і поширення глобальних інформаційних систем. На якому 
б рівні інформатизації суспільства не знаходилась та чи інша країна, 
визначальним для її наступного розвитку є доступ до світових бібліотечно-
інформаційних ресурсів. Визначено основні складові соціального проекту-
вання нових і удосконалення вже діючих систем підготовки бібліотечно-
інформаційних спеціалістів. 

 
1995 

 
12. Алейников М. М. Развитие музыкально-творческих способностей 
младших школьников в игровой деятельности : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.02 / Алейников Михаил Михайлович ; науч. рук. Г. М. Загадарчук ; 
КГИК, Ин-т повышения квалификации работников культуры. – Киев, 
1995. – 175 с. – Библиогр.: с. 155–175. 
 Дисертацію присвячено теоретичним та практичним дослідженням 
розвитку музично-творчих здібностей молодших школярів в процесі 
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ігрової діяльності. Доведено, що розвиток музично-творчих здібностей – 
це не тільки удосконалення їх, але й взаємодія між ними. Ігрове завдання 
виявляє у дітей здібності мислити музичними образами, передавати 
настрій та відбирати музично-художні виразні засоби для створення 
образу. 

 

13. Гайдаржі В. Ф. Педагогічні умови удосконалення діяльності клубних 
установ з професійної орієнтації старшокласників сільських шкіл : 
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Гайдаржі Василь Федорович ; наук. 
керівник В. І. Чепелєв, Г. Д. Цибуляк ; КДІК, Ін-т підвищ. кваліфікації 
працівників культури. – Київ, 1995. – 139 с. – Бібліогр.: с. 128–139. 
 У дисертації розглянуто модель діяльності клубних установ 
з професійної орієнтації старшокласників сільських шкіл в умовах 
демократизації та гуманізації суспільства, пріоритету особистості в підході 
до професійного вибору, переходу до ринкової економіки в сільській 
місцевості. Доведено, що за умов ефективної діяльності є взаємодія 
клубних установ зі школою, сім'єю і громадськістю, вивчення інтересів 
учнів, їх задоволення в процесі роботи в гуртках клубних установ, 
орієнтація старшокласників на самопізнання і самовиховання, ініціативу 
і самодіяльність, органічне поєднання слова і засобів художньої вираз-
ності освітницько-просвітницької діяльності. 

 

14. Карпун А. Л. Формування навичок педагогічного керівництва 
гуртами українського народного співу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / 
Карпун Анатолій Лаврентійович ; наук. керівник А. І. Іваницький ; КДІК, 
Вінниц. держ. пед. ін-т. – Київ, 1995. – 281 с. – Бібліогр.: с. 192–205. 
 У дисертаціії висвітлено: особливості діяльності диригента в сфері 
української народної культури, світосприйняття і музикування; вирішальні 
компоненти в роботі керівника фольклорного музичного ансамблю, 
зокрема, комунікативний і управлінський; вимоги і обмеження до даного 
виду. 

 
15. Кащук О. І. Інформаційно-бібліографічна діяльність бібліотек 
літературно-меморіальних музеїв України (80-90-і роки XX ст.) : дис. ... 
канд. пед. наук : 05.25.03 / Кащук Олена Іванівна ; наук. керівник 
В. С. Бабич ; КДІК, Ін-т підвищ. кваліфікації працівників культури. – Київ, 
1995. – 185 с. – Бібліогр.: с. 153–185. 
 У дисертації висвітлено сучасний стан інформаційно-бібліографічної 
діяльності літературно-меморіальних музеїв України. Вивчено вітчизня-
ний та зарубіжний досвід. Введено в науковий обіг теоретичну модель 
інформаційно-бібліографічної діяльності цього типу бібліотек. Розроблено 
критерії ефективності системи інформаційно-бібліографічного забезпе-
чення спеціалістів музеєзнавства та проаналізовано основні групи 
споживачів музеєзнавчої інформації. 
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16. Малько А. О. Концепція розбудови шкільної бібліотеки в контексті 
інформатизації суспільства : дис. ... канд. пед. наук : 05.25.03 / Малько 
Алла Олександрівна ; наук. керівник К. Т. Селіверстова ; КДІК, Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 1995. – 214 с. – Бібліогр.: с. 154–170. 
 У дисертації на прикладі розвинених країн досліджено взаємний вплив 
інформаційних процесів і шкільної бібліотеки в суспільстві, її трансформа-
ція в умовах інформатизації. Автором запропоновано основні принципи 
розробки шкільної бібліотеки XXI ст. і умови перетворення цього типу 
бібліотек в шкільні бібліотечно-нформаційні центри. 

 
17. Маринін І. Г. Формування готовності майбутнього вчителя музики до 
керівництва шкільним народно-інструментальним колективом : дис. ... 
канд. пед. наук : 13.00.02 / Маринін Іван Григорович ; наук. керівник 
В. П. Лапченко ; КДІК, Київ. держ. пед. ун-т ім. М. Драгоманова, Ін-т 
педагогіки АПН України. – Київ, 1995. – 187 с. – Бібліогр.: с. 166–184. 
 У дисертації розроблено організаційно-методична система, що 
забезпечує: професійно-педагогічну спрямованість студентів на роботу 
з дитячим творчим колективом; оволодіння майбутніми учителями 
комплексом знань і умінь з інструментально-виконавської та диригент-
ської практики; активізацію емоційно-ціннісного ставлення студентів до 
народної музики; розвиток їх організаторсько-вольових та інших професій-
но значущих якостей. 
 Доведено, що готовність майбутнього вчителя до керівництва шкіль-
ним народно-інструментальним колективом, визначається умінням 
володіти комплексом знань, умінь і навичок, формуванням емоційної 
культури. 

 
18. Монько Т. С. Трансформація системи бібліотечно-інформаційного 
забезпечення керівників органів і установ охорони здоров’я України : 
дис. ... канд. пед. наук : 05.25.03 / Монько Тетяна Савівна ; наук. керівник 
А. С. Чачко ; КДІК, Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1995. – 236 с. – 
Бібліогр.: с. 170–236. 
 У дисертації проаналізовано динаміка розвитку системи бібліотечно-
інформаційного забезпечення керівників медичної сфери України  
в 1980-х – пер. пол. 90-х рр. Запропоновано класифікацію організаторів 
охорони здоров’я як категорії користувачів інформації, відображено 
специфіка і обґрунтовано модель формування їх інформаційних потреб. 
Розроблено рекомендації з оптимізації досліджуваної системи, яка вклю-
чає бібліотечно-бібліографічні ресурси наукової медичної інформації, 
процеси її аналітико-синтетичної обробки і доведення до споживачів. 
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19. Назаренко І. М. Формування естетичних потреб старшокласників 
в умовах вільного часу (на матеріалі музики) : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.02 / Назаренко Ігор Миколайович ; наук. керівник Г. М. Падалка ; 
КДІК, Київ. держ. пед. ун-т ім. М. Драгоманова, Кам’янець-Подільський 
держ. пед. ін-т. – Київ, 1995. – 208 с. – Бібліогр.: с. 184–205.  
 У дисертації розглянуто сутність естетичної потреби в педагогічному 
аспекті, визначено критерії діагностування в галузі музики, виявлено 
особливості ефективного формування у старшокласників в умовах 
вільного часу. Розроблено та експериментально апробовано педагогічну 
модель та комплекс методів, що забезпечують результативність форму-
вання естетичних потреб в процесі цілеспрямованої організації музично-
дозвіллєвої діяльності учнів. 

 
20. Сенченко А. В. Матеріальна база дозвілля та її вплив на розвиток 
культурно-дозвільної діяльності (методологічні аспекти) : дис. ... канд. 
пед. наук : 13.00.05 / Сенченко Анатолій Володимирович ; наук. керівник 
М. М. Поплавський ; КДІК, Ін-т підвищ. кваліфікації працівників 
культури. – Київ, 1995. – 168 с. – Бібліогр.: с. 156–168. 
 У дисертації розроблена концепція сукупності вирішальних чинників 
формування і подальшого розвитку матеріально-технічної бази культурно-
дозвіллєвої діяльності стосовно до умов переходу від планово-
адміністративних до ринкових методів її формування зокрема. Доведено, 
що для реалізації концепції з боку держави не потрібно додаткових 
фінансових ресурсів. Необхідно такі умови: відповідне законодавче 
забезпечення і прискорена підготовка менеджерських кадрів. 

 
21. Шемет Л. В. Педагогічні умови освоєння фольклору дітьми 
у групових формах дозвільної діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.05 / Шемет Лариса Василівна ; наук. керівник Г. М. Загадарчук ; 
КДІК, Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1995. – 184 с. – Бібліогр.: 
с. 159–183. 
 У дисертації розглянуто теоретичні та практичні дослідження 
художньо-педагогічної організації та управління процесом освоєння 
фольклору учнями молодших та середніх класів в умовах дозвіллєвого 
об'єднання. Проаналізовано сучасні проблеми прилучення дітей до 
традиційної національної культури, до фольклору як соціально-худож-
нього явища.  
 Доведено, що процес вивчення фольклору та його освоєння є ефектив-
нішим за умов комплесного підходу до вивчення й опанування традицій-
ної художньої творчості, поетапності процесу організації фольклорно-
етнографічної діяльності, формування мотиваційно-потребової сфери 
дитини в процесі дозвіллєвої діяльності у фольклорних формах, 
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забезпечення диференційованого підходу до методики навчання, 
пріорітетності розвитку групових форм організації художньо-творчої 
діяльності. 

 
1996 

 
22. Мальков С. Н. Педагогические условия формирования и динамика 
развития самодеятельного студенческого художественного 
коллектива : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Мальков Сергей 
Николаевич ; науч. рук. В. П. Подкопаев ; КГИК, Харьков. гос. ин-т 
культуры. – Киев, 1996. – 186 с. – Библиогр.: с. 164–177. 
 В диссертации экспериментально обосновано, что самодеятельный 
любительский художественный студенческий коллектив является 
важным средством гуманитаризации образовательного и воспи-
тательного процессов, нравственно-эстетического воспитания, форми-
рования творческих способностей, мотивов и установок на 
самовоспитание, саморазвитие личности в условиях технического вуза. 
 В работе освещается формирование педагогической модели 
(оркестровый коллектив) в условиях техногенной среды, ибо включение 
студентов технического университета в социокультурную деятельность 
при помощи музыкального творчества, в период досуга, способствует 
интеллектуальному, художественному, эмоциональному развитию, разви-
тию коммуникативных способностей, установке на творчество. 

 
23. Нижник О. О. Інтеграція систем музичного виховання в загально-
освітній школі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Нижник Оксана 
Олексіївна ; наук. керівник С. Г. Карпенчук ; КДІК, Рівнен. держ. пед. ін-т, 
Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1996. – 242 с. – Бібліогр.: с. 155–175. 
 У дисертації розглянуто практичне оновлення системи музичного 
виховання шляхом інтеграції авторських музично-педагогічних концепцій, 
взаємодія з психолого-педагогічними науками, з системою національного 
виховання, експериментальну перевірку інтегрованної програми з музики. 
 Доведено, що підвищення ефективності музичного виховання 
школярів можливе за умови створення теоретичної моделі інтегрованої 
системи музичного виховання, у якій знаходить своє місце внутрішня та 
зовнішня інтеграція. Ця модель є основою програми з музики, а інтегра-
ційні зв’язки можуть застосовуватися на уроках музики. 

 
24. Фадель Аль-Мувейль Художественно-творческое воспитание 
млаших школьников средствами любительского детского театра 
в Кувейте : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Фадель Аль-Мувейль ; науч. 
рук. Е. Г. Миронюк ; КГИК, Ин-т повышения квалификации работников 
культуры. – Киев, 1996. – 229 с. – Библиогр.: с. 210–229. 
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 У дисертації розкрито методи художньо-творчого виховання 
молодших школярів засобами аматорського дитячого театру. Експери-
ментально перевірена система театральних занять у позашкільній роботі 
з врахуванням індивідуально-психологічних характеристик молодшого 
школяра, національних і регіональних особливостей, а також традицій 
розвитку театрального мистецтва у Кувейті. 
 Розроблено методику творчої самореалізації молодших школярів 
в умовах аматорського дитячого театру. 

 
25. Цибуля Е. М. Формування стійкого інтересу до народної художньої 
творчості у молодших школярів в процесі дозвіллєвої діяльності : дис. ... 
канд. пед. наук : 13.00.05 / Цибуля Елла Миколаївна ; наук. керівник 
В. І. Чепелєв ; КДІК, Наук.-дослід. ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 
1996. – 213 с. – Бібліогр.: с. 158–180. 
 У дисертації досліджено формування у молодших школярів стійкого 
інтересу до народної художньої творчості в процесі дозвіллєвої 
діяльності. 
 Розроблено модель спільності, яка забезпечує більш раннє включення 
молодших школярів в соціокультурну діяльність шляхом інтенсифікації 
навчально-виховного процесу, використання авторських і адаптованих 
методик, зміцнення зв’язків дитячої народно-художньої спільноти 
з  родиною і школою. Доведено, що народна художня творчість спільно 
з культурно-дозвіллєвими технологіями може стати одним з основних 
чинників формування загальнонаціональних ідей, цілей та цінностей, що 
в подальшому вплинуть на активну участь молодших школярів 
в розбудові незалежної держави. 

 
26. Чорна О. М. Інформаційно-бібліографічне забезпечення вчителів 
загальноосвітніх шкіл в Україні : дис. ... канд. пед. наук : 07.00.08 / Чорна 
Ольга Миколаївна ; наук. керівник В. С. Бабич ; КДІК, Ін-т педагогіки АПН 
України. – Київ, 1996. – 202 с. – Бібліогр.: с. 150–177. 
 У дисертації проаналізовано сучасний стан інформаційно-
бібліографічного забезпечення потреб вчителів загальноосвітніх шкіл 
в Україні, виявлено чинники, які впливають на формування їх професійних 
інформаційних потреб. Розкрито структурно-функціональні умови удо-
сконалення інформаційної роботи бібліотек з учителями-читачами. 
Розроблено модель побудови інформаційного центру по забезпеченню 
професійних потреб вчителів шкіл. Дисертація містить порівняльні 
таблиці та схеми, зроблені за статистичними даними. 

 
27. Юник Т. І. Удосконалення методики запам’ятовування музичного 
тексту як засіб розвитку виконавської майстерності студентів-піаністів 
(на матеріалі педвузів) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Юник Тетяна 
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Іванівна ; наук. керівник В. П. Лапченко ; КДІК, Криворіз. держ. пед.  
ін-т. – Київ, 1996. – 238 с. – Бібліогр.: с. 140–151. 
 У дисертації розроблено методику засвоєння музичної інформації 
інструменталістами з урахуванням індивідуальних особливостей. Викла-
дено методику визначення оптимальної величини текстових і виконавсь-
ких компонентів, призначених для спеціального заучування. 
 Доведено, що ефективність процесу роботи над музичними творами 
зростає, коли за період трьох-чорирьох повторень одного фрагменту 
запам’ятовується не за два-три виконавсьі компоненти, а більше. 

 
1997 

 
28. Бездверна-Хомерікі О. А. Педагогічні умови виховання підлітків 
у сфері культурно-дозвіллєвої діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.05 / Бездверна-Хомерікі Олена Андріївна ; наук. керівник 
О. Г. Миронюк ; КДІК, Ін-т підвищ. кваліфікації працівників культури. – 
Київ, 1997. – 203 с. – Бібліогр.: с. 180–203. 
 У дисертації здійснено аналіз сучасних підходів до гуманістичного 
виховання, розкрито особливості становлення підлітка в умовах 
культурно-дозвіллєвої діяльності, розроблено програму виховання гума-
ністичної спрямованості особистості підлітка, простежуються особливості 
його ставлення до різних видів активної дозвіллєвої діяльності. 

 
29. Гавеля О. М. Педагогічні умови художньо-творчого виховання 
обдарованої учнівської молоді у позанавчальний час : дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.05 / Гавеля Оксана Миколаївна ; наук. керівник 
О. Г. Миронюк ; КДІК, Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 
1997. – 208 с. – Бібліогр.: с. 179–201.  
 У дисертації досліджено організації художньо-творчого виховання 
обдарованої учнівської молоді в умовах позанавчальної роботи 
спеціалізованої школи, ліцею, гімназії, колегіуму, а також різних типів 
навчально-виховних комплексів і об’єднань. 
 Вивчено соціально-психологічну сферу старшокласників, їх художньо-
творчу активнісь в рамках функціонування психологічної служби. Розроб-
лено програму художньо-творчого виховання старшокласників 
спеціалізованих навчальних закладів. 

 
30. Горбунова К. М. Педагогічні умови вдосконалення керівництва 
творчою діяльністю молодших школярів у сфері дозвілля : дис. ... канд. 
пед. наук : 13.00.05 / Горбунова Каріне Маркарівна ; наук. керівник 
В. І. Чепелєв ; КДУКіМ, Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 1997. – 
184 с. – Бібліогр.: с. 163–181. 
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 Дисертацію присвячено виявленню та обґрунтуванню педагогічних 
умов удосконалення керівництва творчою діяльністю молодших школярів 
у сфері дозвілля. Розроблено система підготовки соціальних педагогів-
організаторів дозвіллєвої діяльності до організації і керівництва творчою 
діяльністю молодших школярів в умовах дозвілля. 

 
31. Грозовська О. О. Суб’єкт-суб’єктна взаємодія у бібліотечно-
інформаційному обслуговуванні : дис. ... канд. пед. наук : 07.00.08 / 
Грозовська Олена Олегівна ; наук. керівник А. С. Чачко ; КДУКіМ, Харків. 
держ. ін-т культури. – Київ, 1997. – 188 с. – Бібліогр.: с. 162–183. 
 Дисертацію присвячено розробці питань суб’єкт-суб’єктної взаємодії 
між бібліотекарем та читачем у процесі бібліотечно-інформаційного 
обслуговування. Теоретично обґрунтовано та експериментально 
підтверджено необхідність застосування суб’єкт-суб’єктного варіанту 
бібліотечного обслуговування як перспективного змістовно і організацій-
но. Досліджено наукові пропозиції педагогіки, психології, соціології, 
культурології в аспекті їх інтеграції у теорію обслуговування читачів 
і у бібліотечну професіологію. Визначено перспективні напрями 
професійно-психологічної підготовки та перепідготовки бібліотекарів до 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії з читачами. 

 
32. Диненкова Л. О. Педагогічні умови духовно-естетичного виховання 
старшокласників у позашкільній роботі засобами літератури : дис. ... 
канд. пед. наук : 13.00.05 / Диненкова Лідія Олексіївна ; наук. керівник 
Ю. М. Оришака ; КДІК, Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 
1997. – 168 с – Бібліогр.: с. 158–168.  
 У дисертації досліджено теоретично обґрунтовано та експерименталь-
но перевірено педагогічні умови духовно-естетичного виховання 
старшокласників засобами літератури у позанавчальний час, запропоно-
вано педагогічну програму впливу на цей процес, розроблену автором. 

 
33. Єнтіс Л. С. Формування у підлітків художньо-творчих інтересів 
засобами декоративно-прикладного мистецтва : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.05 / Єнтіс Любов Степанівна ; наук. керівник А. Г. Михайлик ; КДІК, 
Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 1997. – 213 с. – Бібліогр.: 
с. 162–178. 
 У дисертації розглянуто формування художньо-творчих інтересів 
у підлітків засобами декоративно-прикладного мистецтва. З’ясовано, що 
формування у підлітків художньо-творчих інтересів самодіяльних 
колективів успішно здійснюється якщо у навчальний процес 
запроваджено комплекс психолого-педагогічних аспектів, які включають 
соціокультурні умови, спрямовані на художнє виховання і розвиток 
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школярів, а також на творче сприйняття народного мистецтва, як 
складової частини національної культури. 
 Доведено, що формування подібної педагогічної моделі (дитячого 
художньо-творчого колективу в галузі декоративно-прикладного мис-
тецтва) сприяє інтелектуальному, художньому, емоційному розвитку 
підлітків, спрямованості на творчу діяльність та активність підростаючого 
покоління. 

 
34. Забредовський С. Г. Педагогічні умови розвитку мотиваційної сфери 
студентів хореографічних спеціалізацій в процесі фахової підготовки 
у вузі культури : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Забредовський Степан 
Григорович ; наук. керівник Г. М. Загадарчук ; КДІК, Ін-т підвищ. 
кваліфікації працівників культури. – Київ, 1997. – 179 с. – Бібліогр.:  
с. 166–179. 
 Дисертацію присвячено теоретико-експериментальному досліджен-
ню, що розкриває практичну ефективність професійної підготовки хорео-
графів з урахуванням впливу на їх мотиваційну сферу. 
 Встановлено критерії та рівні розвитку мотиваційної сфери, педагогічні 
умови удосконалення навчального процесу при вивченні студентами 
української національної хореографії. 

 
35. Кашкарьова О. В. Реклама як комунікативна система сучасної 
бібліотеки : дис. ... канд. пед. наук : 07.00.08 / Кашкарьова Ольга 
Валеріївна ; наук. керівник А. С. Чачко ; КДУКіМ, Харків. держ. ін-т 
культури. – Київ, 1997. – 205 с. – Бібліогр.: с. 179–197.  
 Дисертацію присвячено питанням функціонування реклами як 
комунікативної системи сучасної бібліотеки. У дисертації з’ясовано 
сутність дії реклами як джерела комунікації з відповідними ознаками 
діючої системи: рівні застосування, функції, види, форми. Запропоновано 
для впровадження у бібліотеках елементи фірмового стилю та розробки 
з бібліотечної рекламної творчості. Доведено, що рекламна творчість 
є професійною справою нової категорії бібліотечних працівників – 
бібліотекарів-рекламістів. 

 
36. Коржова О. В. Виховання підлітків на ідеях миру в позакласній 
роботі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Коржова Ольга Володимирівна ; 
наук. керівник С. Я. Дем’янчук ; КДУКіМ, Рівнен. держ. пед. ін-т, Волин. 
держ. ун-т ім. Л. Українки. – Київ, 1997. – 215 с. – Бібліогр.: с. 178–192. 
 Дисертацію присвячено проблемі виховання підлітків на ідеях миру 
в позакласній роботі, пошуку нетрадиційних, ефективних форм та методів, 
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організації і проведенню миротворчого виховання учнів через роботу 
шкільних клубів миру. 
 Наукова новизна і теоретична цінність роботи в тому, що автором 
уточнені та науково обґрунтовані сутність та структура феномену педаго-
гіки миру; експериментально апробована методика виховної роботи на 
ідеях миру; доведені ефективність та результативність роботи шкільних 
клубів миру, які були створені в експериментальних школах і через які 
проводилась вся дослідно-експериментальна робота; визначені рівні та 
критерії вихованості підлітків в дусі миру засобами позакласної роботи; 
розроблена програма виховання підлітків на ідеях миру. 

 
37. Кравченко С. В. Соціально-педагогічні умови використання 
фольклору в художньо-масовій роботі установ культури : дис. ... канд. 
пед. наук : 13.00.05 / Кравченко Світлана Вадимівна ; наук. керівник 
А. П. Обертинська ; КДУКіМ, Укр. центр культур. дослідж. – Київ, 1997. – 
158 с. – Бібліогр.: с. 141–158. 
 Дисертацію присвячено визначенню та апробації соціально- 
педагогічних умов використання фольклору в художньо-масовій роботі 
установ культури. Визначено типи активної діяльності, характерні 
масовому театралізованому дійству, розроблено методику моделювання 
святкових форм дозвіллєвої діяльності на основі фольклору. 

 
38. Медведєва В. М. Формування інтересу читачів-підлітків до 
української художньої літератури в бібліотеках для дітей : дис. ... канд. 
пед. наук : 07.00.08 / Медведєва Валентина Миколаївна ; наук. керівник 
Т. О. Долбенко ; КДІК, Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997. – 191 с. – 
Бібліогр.: с. 172–191. 
 На основі соціологічного бібліотекознавчого дослідження автор 
вводить в науковий обіг фактичний матеріал з проблеми залучення 
підлітків до читання української художньої літератури з точки зору її 
педагогічного, психологічного, культурологічного розуміння. В дисертації 
запропоновано систему формування інтересу до української художньої 
літератури в умовах роботи бібліотеки для дітей як соціального інституту 
організації системи читання нових поколінь. 

 
39. Нілова І. Д. Художні компоненти структури навчальної книги як засіб 
розвитку пізнавального інтересу молодших школярів : дис. ... канд. пед. 
наук : 07.00.08 / Нілова Ірина Дмитрівна ; наук. керівник Т. Г. Горбаченко ; 
КДУКіМ, Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 1997. – 213 с. – 
Бібліогр.: с. 184–210. 
 Дисертацію присвячено визначенню основних шляхів підвищення 
впливу навчальної книги на формування пізнавального інтересу 
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молодших школярів. Розроблено нове бачення композиційно-структурної 
побудови навчального видання і його вплив на поглиблення і розширення 
пізнавального інтересу учнів початкової школи. Визначено основні 
елементи композиційної побудови навчального видання, особливості їх 
застосування у виданнях для молодшого шкільного віку. Запропоновано 
шляхи поліпшення архітектоніки навчальних видань для молодших 
школярів. 
 Основні результати праці можуть бути використано при створенні 
нових видів навчальних видань для молодших школярів в світлі 
трансформації гуманітарної освіти в Україні. 

 
40. Саприкін Г. А. Маркетинговий підхід в управлінні діяльністю 
бібліотек : дис. ... канд. пед. наук : 07.00.08 / Саприкін Георгій 
Анатолійович ; наук. керівник М. М. Поплавський ; КДУКіМ, Київ. ун-т 
ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 181 с. – Бібліогр.: с. 158–176. 
 У дисертації розглянуто теоретичні та практичні аспекти 
впровадження маркетингу у діяльність бібліотек, бібліотечно-інформацій-
не законодавство, а також роль бібліотек в інформатизації суспільства. 
Автор розробив рекомендації для створення відділів маркетингу 
у великих бібліотеках, впровадив у навчальний процес курс «Бібліотечно-
інформаційний маркетинг», визначив перспективні напрямки розвитку 
бібліотечно-інформаційних послуг. 

 

41. Стрельчук В. О. Педагогічні умови засвоєння молодшими 
школярами народних звичаїв і традицій в процесі позанавчальної 
виховної роботи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Стрельчук Вікторія 
Олександрівна ; наук. керівник В. І. Чепелєв ; КДУКіМ, Ін-т проблем 
виховання АПН України. – Київ, 1997. – 168 с. – Бібліогр.: с. 152–168. 
 У дисертаційному дослідженні розглянуто проблему виховання 
молодших школярів на українських народних звичаях і традиціях 
у позанавчальній роботі, розроблено критерії і визначено рівні 
сформованості знань дітей, обґрунтовано шляхи підвищення ефектив-
ності позанавчальної виховної роботи, експериментально апробовано 
методика виховного процесу, яка враховує особливості засвоєння 
народних звичаїв і традицій дітьми молодшого шкільного віку на основі 
розкриття багатства української мови, шляхом застосування 
різноманітних видів і форм позанавчальної діяльності дітей. 

 
1998 

 

42. Бачинська Н. А. Формування особистості підлітків в клубах за 
інтересами в умовах бібліотек для дітей : дис. ... канд. пед. наук : 
07.00.08 / Бачинська Надія Анатоліївна ; наук. керівник Т. О. Долбенко ; 
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КДУКіМ, Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1998. – 134 с. – Бібліогр.: 
с. 115–134. 
 У дисертації досліджено формування особистості підлітків в клубах за 
інтересами в умовах бібліотеки для дітей в історико-педагогічному, 
психологічному і бібліотекознавчому аспекті. Вивчено методика 
діяльності клубів за інтересами. Систематизовано і розроблено модель 
діяльності клубу за інтересами, методичні форми і прийоми, які 
використовуються в клубах за інтересами для забезпечення інтелектуаль-
ного, творчого, духовного розвитку підлітків в умовах бібліотек для дітей. 

 
43. Бойко Л. П. Формування у школярів загальнолюдських цінностей 
в умовах функціонування соціально-педагогічної системи «Сім’я-
школа-установи культури» : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / 
Бойко Людмила Павлівна ; наук. керівник В. І. Дзюба ; КДУКіМ, Ін-т 
проблем виховання АПН України – Київ, 1998. – 153 с. – Бібліогр.:  
с. 141–153. 
 Дисертацію присвячено виявленню та обґрунтуванню педагогічних 
умов формування у школярів загальнолюдських цінностей в процесі 
взаємодії основних виховних інститутів: сім’я, школа, установа культури. 
 Розроблено модель соціально-педагогічної системи взаємодії зазна-
чених інститутів в умовах соціально-економічної трансформації 
суспільства.  

 
44. Гданська О. П. Формування гуманістичних ціннісних орієнтацій 
у студентів вузів культури (на матеріалі кобзарського мистецтва) : 
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Гданська Олена Павлівна ; наук. 
керівник Е. І. Булатова ; КДУКіМ, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайков-
ського. – Київ, 1998. – 181 с. 
 У дисертації теоретично обґрунтовано гуманістичний потенціал 
кобзарського мистецтва як засобу формування гуманістичних орієнтацій 
студентів. Розроблено, експериментально перевірено та впроваджено 
систему організаційно-методичного забезпечення ефективності форму-
вання гуманістичних ціннісних орієнтацій студентів вузів культури на 
матеріалі кобзарського мистецтва. 

 
45. Гончарова О. М. Використання усного слова як засобу підсилення 
раціонального та емоційного впливу форм соціально-культурної 
діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Гончарова Олена 
Миколаївна ; наук. керівник Г. М. Загадарчук ; КДУКіМ, Нац. аграр.  
ун-т. – Київ, 1998. – 203 с. – Бібліогр.: с. 186–203. 
 Дисертацію присвячено визначенню шляхів використання усного 
слова у підсиленні раціонального та емоційного впливу форм соціально-
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культурної діяльності, розроблено класифікацію форм усних виступів, 
запропоновано розширення професіограми педагога соціально-
культурної сфери. 

 

46. Гончарук С. М. Шляхи інтенсифікації інформаційно-коментаторської 
діяльності установ культури клубного типу : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.05 / Гончарук Сергій Миколайович ; наук. керівник М. М. Поплавсь-
кий ; КДУКіМ, Укр. центр культур. дослідж. – Київ, 1998. – 172 с. – 
Бібліогр.: с. 141–159. 
 Дисертацію присвячено визначенню шляхів оптимізації інформаційно-
коментаторської діяльності установ культури. Розроблено педагогічна 
програма як один із шляхів поглиблення та поширення знань серед людей, 
система критеріїв ефективності соціально-культурної діяльності. 

 

47. Григорчук І. С. Формування морально-ціннісного відношення до 
духовної музики в процесі підготовки вчителів музики (на матеріалі 
православної християнської традиції) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / 
Григорчук Ігор Станіславович ; наук. керівник Ю. Л. Афанасьєв ; КДУКіМ, 
Рівнен. держ. пед. ін-т, Вінниц. держ. пед. ун-т. – Київ, 1998. – 189 с. – 
Бібліогр.: с. 162–178. 
 Дисертацію присвячено виявленню специфіки методики формування 
морально-ціннісного відношення до духовної (релігійної) музики. 
Визначено критерії та рівні сформованості моральності студентів. 
Досліджено методологічні принципи та методичні прийоми застосування 
духовної музики серед числа моральноформуючих засобів. 

 

48. Дяченко Н. С. Формування системи рекомендаційних бібліо-
графічних посібників для дітей в Україні : дис. ... канд. пед. наук : 
07.00.08 / Дяченко Надія Сергіївна ; наук. керівник Т. О. Долбенко ; 
КДУКіМ, Харків. держ. акад. культури. – Київ, 1998. – 268 с. – Бібліогр.: 
с. 202–223. 
 Дисертацію присвячено проблемі формування системи 
рекомендаційних бібліографічних посібників для дітей в Україні. 
Розроблено система рекомендаційних бібліографічних посібників для 
дітей, визначено умови розробки системи, висвітлено результати аналізу 
рекомендаційних бібліографічних посібників, методика бібліографування 
літератури для дітей різних вікових груп, запропоновано ефективні 
прийоми бібліографування, висока ефективність яких підтверджена 
практикою. 

 

49. Жорнова О. І. Музично-творчий розвиток учнів молодшого 
шкільного віку засобами сучасного дитячого фольклору : дис. ... канд. 
пед. наук : 13.00.02 / Жорнова Ольга Іллівна ; наук. керівник 
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О. М. Семашко ; КДУКіМ, Запоріз. обл. ін-т вдосконалення вчителів, 
Вінниц. держ. пед. ун-т. – Київ, 1998. – 166 с. – Бібліогр.: с. 141–166. 
 У дисертаційній роботі досліджено проблему музично-творчого 
розвитку молодших школярів засобами сучасного дитячого фольклору 
в межах навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи. Розроб-
лено алгоритм музично-фольклорної творчості молодших школярів. 

 
50. Жорнова О. І. Формування готовності студентів педагогічних училищ 
до художньо-естетичного виховання дітей засобами української 
дитячої музики : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Жорнова Олена 
Іллівна ; наук. керівник Н. В. Коваленко ; КДУКіМ, Вінниц. держ. пед.  
ун-т. – Київ, 1998. –176 с. – Бібліогр.: с. 151–176.  
 В дисертаційній роботі, досліджено проблему змістового наповнення 
художньо-естетичної освіти майбутніх педагогів. Визначено критерії їх 
художньо-педагогічної підготовленості. Розроблено педагогічну модель 
процесу формування готовності студентів педагогічних училищ до 
художньо-естетичного виховання дітей засобами української дитячої 
музики. 

 
51. Іванова І. Ф. Читацькі об’єднання в публічних бібліотеках: 
особливості розвитку і діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 07.00.08 / 
Іванова Ірина Федорівна ; наук. керівник І. А. Мейжис ; КДУКіМ, Харків. 
держ. акад. культури. – Київ, 1998. – 204 с. – Бібліогр.: с. 161–180. 
 Дисертацію присвячено питанню виявлення особливостей розвитку 
і діяльності читацьких об’єднань як перспективної форми роботи 
бібліотеки. У роботі теоретично обґрунтовано та експериментально 
підтверджено той факт, що читацькі об’єднання розвиваються у відповід-
ності з загальними тенденціями малих соціальних груп, але мають 
особливості, пов’язані зі специфікою читацької діяльності. Створено 
методику вивчення читацьких об’єднань. Визначено специфіку діяльності 
і впливу читацьких об’єднань на навколишнє культурне середовище. 
 Розроблено методичні рекомендації по створенню об’єднань при 
бібліотеках та програму навчального курсу з підготовки – бібліотечних 
працівників до групової діяльності читацьких об’єднань. 

 
52. Ключко Ю. М. Шляхи організації соціально-орієнтованого 
спілкування молоді в процесі функціонування педагогічної системи 
«Клуб-бібліотека» : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Ключко Юлія 
Миколаївна ; наук. керівник Г. М. Загадарчук ; КДУКіМ, Укр. центр 
культур. дослідж. – Київ, 1998. – 206 с. – Бібліогр.: с. 183–199. 
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 Дисертацію присвячено визначенню шляхів організації соціально- 
орієнтованого спілкування молоді, здійснюваного педагогічною систе-
мою «клуб-бібліотека» в соціально-культурній сфері. Автором визначено 
та апробовано оптимальні форми та розроблено модель спілкування як 
чинника формування духовної культури молоді. 

 
53. Крамська С. Г. Педагогічні засади використання пісенно-обрядового 
фольклору в процесі підготовки вчителя музики : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.02 / Крамська Світлана Григорівна ; наук. керівник Н. В. Ковален-
ко ; КДУКіМ, Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова, Ін-т проблем виховання 
АПН України. – Київ, 1998. – 206 с. – Бібліогр.: с. 151–175. 
 У дисертації досліджено використання пісенно-обрядового фольклору 
в процесі підготовки вчителя музики. Проаналізовано народно-пісенний 
репертуар в курсах спеціальних дисциплін музично-педагогічного 
факультету, виконано експериментально-дослідну роботу щодо вико-
ристання пісенно-обрядового фольклору в навчально-виховному процесі 
педвузу. 

 
54. Крижанівська Т. І. Методика комплексного використання мистецтв 
у процесі розвитку художньої культури молодших школярів на уроках 
музики : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Крижанівська Тетяна Ігорівна ; 
наук. керівник Ю. Л. Афанасьєв ; КДУКіМ, Рівнен. держ. пед. ін-т, Ін-т 
педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Київ, 1998. – 224 с. – 
Бібліогр.: с. 173–189. 
 Дисертацію присвячено вдосконаленню методики комплексного 
використання мистецтв у процесі розвитку художньої культури молодших 
школярів на уроках музики. Визначено критерії та рівні сформованості, 
художньої культури особистості молодшого школяра. Виявлено методичні 
підходи до її розвитку в умовах уроку музики. 

 
55. Кузик О. Є. Трансформація традиційної обрядовості та її 
використання в сучасній педагогічній, культурно-дозвіллєвій діяльності 
установ культури : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Кузик Олег 
Євгенович ; наук. керівник М. М. Поплавський ; КДУКіМ, Укр. центр 
культур. дослідж. – Київ, 1998. – 205 с. – Бібліогр.: с. 168–178. 
 Дисертацію присвячено питанням організації педагогічної діяльності 
установ культури в процесі вдосконалення культурно-просвітницької 
і дозвіллєвої діяльності. В роботі розкрито значення процесу відновлення 
і засвоєння зразків традиційної української культури (обрядів, звичаїв). 
Ророблено систему виховної діяльності із використанням форм, засобів та 
методів сучасного педагогічного процесу. Основні результати роботи 
знайшли своє практичне застосування у діяльності установ культури, 
мистецтва, дозвілля. 
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56. Моісєєва М. А. Спільна музично-виконавська діяльність як засіб 
формування професійних якостей учителя музики (на матеріалі 
концертмейстерського класу) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / 
Моісєєва Маргарита Аркадіївна ; наук. керівник А. Г. Болгарський ; 
КДУКіМ, Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова, Ін-т педагогіки і психології 
проф. освіти АПН України. – Київ, 1998. – 236 с. – Бібліогр.: с. 181–208. 
 У дисертації теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено 
методику формування професійних якостей майбутнього вчителя музики 
в процесі його концертмейстерської підготовки на музично-педагогічному 
факультеті. Розкрито сутність та особливості акомпанування й ансамбле-
вого музикування як різновидів спільної музично-виконавської діяльності, 
обґрунтовано структуру специфічних ансамблевих якостей вчителя 
музики. 

 
57. Пенькова О. О. Реклама як засіб соціально-педагогічного 
орієнтування молоді на культурно-мистецькі послуги : дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.05 / Пенькова Олена Олександрівна ; наук. керівник 
В. І. Чепелєв ; КДУКіМ, Укр. центр культур. дослідж. – Київ, 1998. – 
212 с. – Бібліогр.: с. 182–198.  
 У дисертації висвітлено роль і значення рекламування культурно-
мистецьких послуг у піднесенні загальної культури, вихованні гармонійно 
розвиненої цілісної особистості. Докладно простежено історія розвитку 
реклами з найдавніших часів до наших днів, вчень про неї та розкрито 
механізми її психологічного впливу на людину. Проаналізовано стан 
реклами культурно-мистецьких послуг в Україні та її особливості. 

 
58. Перенчук Ю. М. Використання гри як засобу святкового спілкування 
учасників масових театралізованих дійств : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.05 / Перенчук Юрій Михайлович ; наук. керівник А. П. Обертинська ; 
КДУКіМ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН 
України. – Київ, 1998. – 189 с. – Бібліогр.: с. 166–179. 
 Дисертацію присвячено визначенню шляхів використання гри як 
засобу гармонізації та соціалізації особистості в умовах проведення 
театралізованих дійств. Розглянуто сутність, природу і соціальну техноло-
гію ігрової діяльності, обґрунтовано її соціально-педагогіча модель. 

 
59. Прокоф’єва Л. Б. Проблема розвитку образного сприймання музики 
молодшими школярами в історії та методиці музичного виховання : 
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Прокоф'єва Любов Борисівна ; наук. 
керівник Л. Г. Коваль ; КДУКіМ, Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 
1998. – 165 с. – Бібліогр.: с. 141–165. 
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 У дисертаційній роботі досліджено проблему формування образного 
сприймання музики молодшими школярами в історико-генетичному 
аспекті. Досліджено становлення та розвиток методики музичного 
виховання. Систематизовано методичні прийоми, які використано для 
забезпечення творчого, оцінного ставлення молодших школярів до 
музичних творів, розроблено загальна дидактична модель формування 
навичок образного сприймання музики молодшими школярами. 

 
60. Самойленко Н. В. Шляхи моделювання іноваційних закладів 
культури клубного типу як педагогічної системи : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.05 / Самойленко Неля Василівна ; наук. керівник Н. М. Цимбалюк ; 
КДІК, Ін-т підвищ. кваліфікації працівників культури. – Київ, 1997. – 
206 с. – Бібліогр.: с. 195–205.  
 У дисертації досліджено традиційну мережу клубних закладів. 
Проаналізовано діяльність клубу як соціального інституту, робота якого 
спрямована на вирішення проблеми раціональної організації дозвілля. 
Доведено, що клубні заклади є інструментом соціалізації населення, 
місцем, де реалізується культуротворча функція держави. Доведено, що 
створення спеціалізованих та універсально-комплексних закладів куль-
тури клубного типу збільшить кількість відвідування населенням цих 
установ, перетворить їх на активний засіб проведення державної політики 
у гуманітарній сфері. 

 
61. Сорока І. В. Шляхи оптимізації педагогічного впливу художньо-
масової роботи на трудове виховання учнів профтехучилищ : дис. ... 
канд. пед. наук : 13.00.05 / Сорока Ігор Віталійович ; наук. керівник 
Г. М. Загадарчук ; КДУКіМ, Укр. центр культур. дослідж. – Київ, 1998. – 
230 с. – Бібліогр.: с. 192–225. 
 Дисертацію присвячено визначенню та апробації шляхів оптимізації 
педагогічного впливу форм художньо-масової роботи на трудове 
виховання учнів профтехучилищ, розроблено науково-обґрунтовану 
модель програми впливу системи театралізованих заходів на творче став-
лення до праці майбутніх працівників виробничої сфери. 

 
62. Чурпіта Т. М. Соціально-педагогічні проблеми розвитку творчої уяви 
молодших школярів засобами хореографічного мистецтва (на матеріалі 
використання казок) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Чурпіта Тетяна 
Миколаївна ; наук. керівник Г. М. Загадарчук ; КДУКіМ, Ін-т проблем 
виховання АПН України. – Київ, 1998. – 186 с. – Бібліогр.: с. 158–175. 
 Дисертацію присвячено виявленню та обґрунтуванню педагогічних 
умов розвитку творчої уяви дітей засобами хореографічного мистецтва. 
В дисертації визначено шляхи ефективного використання виховних 
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можливостей казки у розвитку творчої уяви молодших школярів – 
учасників дитячих хореографічних гуртків, апробовано і експеримен-
тально підтверджено ефективність педагогічного керівництва розвитком 
творчої уяви в процесі навчально-виховної роботи. 

 
63. Шевченко І. О. Функціонування та організація системи підвищення 
кваліфікації бібліотечних кадрів України : дис. ... канд. пед. наук : 
07.00.08 / Шевченко Ірина Олександрівна ; наук. керівник В. К. Скнар ; 
КДУКіМ, Харків. держ. акад. культури. – Київ, 1998. – 203 с. – Бібліогр.: 
с. 171–189. 
 У дисертації досліджено структуру та форми діяльності, здійснено 
аналіз сучасних технологій навчання в системі підвищення кваліфікації та 
методики формування його змісту. Узагальнено досвід організації 
проблемно-модульного навчання бібліотечних працівників та запропоно-
вано шляхи ідентифікації процесу підвищення кваліфікації. Визначено 
загальні вимоги до інформаційно-методичного забезпечення навчання 
бібліотечних кадрів. 

 
1999 

 
64. Бєлявіна Н. Д. Педагогічні умови використання комп’ютерних 
технологій на початковому етапі музичної освіти : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.02 / Бєлявіна Наталія Дмитрівна ; наук. керівник С. І. Уланова ; 
КДУКіМ, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 1999. – 
207 с. – Бібліогр.: с. 169–196. 
 У дисертації вивчено стан досліджуваної теми в теорії і педагогічній 
практиці загальноосвітньої та спеціалізованої (музичній) галузях освіти, 
визначено загальну методологію навчання з комп’ютерною підтримкою. 
Розглянуто педагогічні умови використання комп’ютерних технологій на 
початковому етапі музичної освіти, дидактичні властивості технології 
мультимедіа. Розроблено критерії та показники оптимізації форм і методів 
вивчення музично-теоретичних дисциплін (теорії музики і сольфеджіо). 
Створено на основі вітчизняних методичних традицій, українського 
мелосу та мови авторські навчальні комп’ютерні програми, відповідну 
методику музичного навчання з комп’ютерною підтримкою.  

 
65. Гусакова Н. М. Педагогічні умови формування творчої особистості 
режисера аматорського театрального об’єднання : дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.06 / Гусакова Ніна Миколаївна ; наук. керівник В. І. Чепелєв ; 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т проблем виховання АПН 
України. – Київ, 1999. – 188 с. – Бібліогр.: с. 157–175.  
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 У дисертації досліджено проблеми формування творчої особистості 
режисера аматорського театрального об’єднання. Розроблено теоретичну 
модель творчої особистості режисера-педагога. Обґрунтовано та 
експериментально перевірено педагогічні умови підвищення ефектив-
ності підготовки майбутнього режисера-педагога до здійснення полі-
функціонального характеру праці в аматорських театральних об'єднаннях. 
 Основні результати дослідження знайшли практичне застосування 
у навчально-виховному процесі системи вищої гуманітарної освіти, 
в організації та методиці культурно-просвітньої діяльності аматорських 
театральних об’єднань. 

 
66. Копієвська О. Р. Соціально-культурні аспекти організації діяльності 
парків в країнах зарубіжжя : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Копієвська 
Ольга Рафаїлівна ; наук. керівник М. М. Поплавський ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв, Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 1999. – 
187 с. 
 Дисертацію присвячено визначенню історико-теоретичних передумов 
становлення паркової культури, як соціально-культурної системи, її 
сучасний стан, тенденції розвитку; типологію зарубіжних парків як 
поліфункціональних соцокультурних установ, їх місце і роль в соціо-
культурній сфері суспільства. 
 Доведено пріорітетну значущість парків серед інших соціокультурних 
інституцій, їх комплексний устрій і багатофункціональність;  напрями 
і технології, моделі культурно-просвітницької, дозвіллєвої діяльності різ-
них типів парків та рекреаційних зон зарубіжжя.  

 
67. Остапенко Л. В. Розвиток творчих якостей у студентів-хормейстерів 
засобами української духовної хорової музики : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.02 / Остапенко Лариса Вікторівна ; наук. керівник М. М. Поплавський ; 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – 
Київ, 1999. – 184 с. – Бібліогр.: с. 162–183.  
 У дисертації розглянуто проблема розвитку творчих якостей 
у майбутніх хормейстерів на основі продуктивного використання україн-
ської духовної хорової музики. Здійснено теоретичний аналіз 
досліджуваної проблеми в науковій літературі, надано ретроспективний 
аналіз розвитку української духовної хорової музики й доведено її 
значущість для розвитку творчих якостей у студентів-хормейстерів, 
визначено комплекс творчих якостей особистості в структурі діяльності 
хормейстера. 
 Розроблено методика розвитку творчих якостей у майбутніх 
хормейстерів засобами української духовної хорової музики та визначено 
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ефективність здійсненого дослідження. Доведено важливість здобутих 
даних для подальшого розвитку музичної педагогічної теорії та практики. 

 
68. Пермінова С. О. Формування навичок сприйняття хорового 
багатоголосся у студентів вузів культури на заняттях з сольфеджіо : 
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Пермінова Світлана Олександрівна ; 
наук. керівник Н. В. Коваленко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 
Вінниц. держ. пед. ун-т. – Київ, 1999. – 170 с. – Бібліогр.: с. 152–170.  
 У дисертації досліджено особливості формування навичок сприйняття 
хорового багатоголосся у студентів вузів культури на заняттях 
з сольфеджіо. Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено 
методику формування навичок сприйняття хорового багатоголосся 
у студентів вузу культури на заняттях з сольфеджіо. Розкрито сутність 
та особливості сприйняття хорової багатоголосої музики, визначено 
і систематизовано структурні компоненти сприйняття хорового багато-
голосся, а також особистісні якості студентів, які безпосередньо 
впливають на продуктивність формування навичок сприйняття хорового 
багатоголосся.  
 Встановлено, що взаємодія структурних компонентів із розвиненими 
особистісними якостями забезпечує повноцінне сприйняття багато-
голосої хорової фактури. Єдність компонентної структури навичок 
сприйняття хорового багатоголосся активізує цілісний процес і позитивно 
впливає на їх формування. 

 
69. Сверлюк Я. В. Формування готовності студентів вузів культури до 
роботи з дитячим духовим оркестром : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / 
Сверлюк Ярослав Васильович ; наук. керівник В. П. Лапченко ; Київ. нац. 
ун-т культури і мистецтв, Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Київ, 1999. – 
167 с. – Бібліогр.: с. 144–160. 
 У дисертації теоретично обґрунтовано і експериментально перевірено 
методику формування готовності студентів вузів культури до музично-
творчої діяльності з дитячим духовим оркестром. Розкрито сутність та 
особливості професії керівника дитячого духового оркестру, визначено 
педагогічні умови і виявлено напрямки вдосконалення професійної 
підготовки студентів. Визначено структуру «готовності». Встановлено, що 
в системі музично-виконавської підготовки студентів формування 
готовності до роботи з дитячим духовим оркестром є педагогічно 
керованим процесом на відміну від традиційного накопичення знань про 
закономірності колективного виконавства.  
 Доведено, що за відповідних педагогічних умов, при спрямуванні 
психолого-педагогічних, методичних та спеціальних (музичних) дисциплін 
на висвітлення специфічних особливостей роботи з дитячим колективом 
можна ефективно готувати фахівців такої кваліфікації. 
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2000 

 
70. Барвінок І. В. Формування музично-естетичної культури молодших 
школярів в умовах культурно-дозвіллєвої діяльності : дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.02 / Барвінок Ірина Віталіївна ; наук. керівник В. І. Чепелєв ; 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ніжин. держ. пед. ін-т 
ім. М. В. Гоголя. – Київ, 2000. – 206 с. – Бібліогр.: с. 162–181. 
 Дисертацію присвячено вдосконаленню методики формування 
музично-естетичної культури молодших школярів в умовах культурно-
дозвіллєвої діяльності. Визначено критерії та рівні сформованості 
музично-естетичної культури особистості молодшого школяра. Виявлено 
педагогічні умови та методичні підходи до її розвитку в умовах клубного 
об’єднання. 

 
71. Петрова І. В. Організація культурно-дозвіллєвої діяльності клубів 
у країнах Західної Європи та США : дис. ... кад. пед. наук : 13.00.06 / 
Петрова Ірина Владиславівна ; наук. керівник В. П. Подкопаєв ; Київ. нац. 
ун-т культури і мистецтв, Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 
2000. – 197 с. – Бібліогр.: с. 171–189. 
 У дисертації узагальнено досвід організації культурно-дозвіллєвої 
діяльності клубів та закладів клубного типу у країнах Західної Європи та 
США; проаналізовано проблематику наукових досліджень культурно-
дозвіллєвої діяльності клубів; уточнено категоріально-понятійний апарат 
сучасного дозвіллєзнавства: понять «клуб», «клубна діяльність»; 
охарактеризовано основні структурні компоненти клубу, принципи та 
напрями діяльності; здійснено класифікацію зарубіжних клубів на 
сучасному етапі їх розвитку; визначено клуб як суспільну домінанту. 
 У роботі розкрито історію розвитку закладів клубного типу в країнах 
Західної Європи та США; основні тенденції та закономірності їх 
трансформації; розкрито технологію клубної діяльності з різними 
віковими категоріями населення; розроблено рекомендації для практич-
ного використання зарубіжного досвіду клубними закладами України. 

 
72. Саїк Г. Ф. Формування виконавської майстерності студентів на 
основі активізації емоційно-естетичного переживання музики : дис. ... 
канд. пед. наук : 13.00.02 / Саїк Галина Федорівна ; наук. керівник 
Г. М. Падалка ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ніжин. держ. пед.  
ун-т ім. М. В. Гоголя. – Київ, 2000. – 212 с. – Бібліогр.: с. 172–192. 
 У дисертації розглянуто проблему активізації емоційно-естетичного 
переживання музики у студентів-інструменталістів як сутнісної складової 
формування виконавської майстерності. Визначено її структуру, критерії 
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сформованості, особливості, сутність і функції емоційно-естетичного 
переживання в процесі виконавської інтерпретації музики. 
 Створено та експериментально перевірено методику активізації 
емоційно-естетичного переживання студентів в процесі викладання 
музично-виконавських дисциплін, яку складає комплекс методів, що 
органічно взаємопов’язані і взаємодіють один з одним, а також зумовлені 
індивідуалізованою педагогічною дією опосередкованого характеру. 
 Визначено роль педагогічного керування, виявлено його основні умови 
з позиції непрямого впливу на емоційну сферу в процесі формування 
виконавської майстерності студентів. 

 
73. Сінькевич Н. К. Формування морально-ціннісних орієнтацій у дівчат-
підлітків в умовах взаємодії школи та позашкільних закладів : дис. ... 
канд. пед. наук : 13.00.06 / Сінькевич Наталія Костянтинівна ; наук. 
керівник О. І. Скнар ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Луган. держ. пед. 
ун-т. – Київ, 2000. – 183 с. – Бібліогр.: с. 154–169. 
 У дисертації здійснено теоретичне обґрунтування та експеримен-
тальна перевірка методики формування морально-ціннісних орієнтацій 
дівчат підліткового віку в системі взаємодії школи та позашкільних 
закладів. Розроблено педагогічну програму для науково-методичного 
і організаційного забезпечення спільної роботи школи і позашкільних 
закладів у формуванні морально-ціннісних орієнтацій у дівчат-підлітків. 
Вона передбачає єдине планування виховного процесу, системне 
визначення педагогічних цілей і завдань, шляхів їх реалізації, а також 
інформаційного забезпечення педагогічного процесу. 

 
74. Троєльнікова Л. О. Соціально-педагогічні умови удосконалення 
підготовки керівних кадрів органів державного управління в галузі 
культури і мистецтв : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Троєльнікова 
Людмила Олексіївна ; наук. керівник О. І. Скнар ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв, Вінниц. держ. пед. ун-т. – Київ, 2000. – 197 с. – Бібліогр.: 
с. 160–180. 
 У роботі досліджено соціально-педагогічні умови удосконалення 
підготовки і всебічно обґрунтовано необхідність подальшого 
удосконалення підготовки керівних кадрів органів державного управління 
в галузі культури і мистецтв. В дисертації розроблено й експериментально 
перевірено соціально-педагогічна система підготовки керівних кадрів 
органів державного управління в галузі культури і мистецтв, яка 
забезпечує формування основних компонентів ефективної діяльності 
керівника при зміні «філософії» управління: професіоналізму особистості, 
професіоналізму діяльності, професіоналізму самовдосконалення. 
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 Основні результати дослідження знайшли практичне застосування 
у діючий системі підвищення фахової кваліфікації керівних кадрів галузі 
культури і мистецтв. 

 
2001 

 
75. Башун О. В. Трансформація універсальної бібліотеки як культурно-
інформаційного центру регіону : дис. ... канд. пед. наук : 07.00.08 / Башун 
Олена Володимирівна ; наук. керівник А. С. Чачко ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв, Харків. держ. акад. культури. – Київ, 2001. – 195 с. – 
Бібліогр.: с. 173–193. 
 У дисертації розглянуто теоретичні і практичні аспекти трансформації 
бібліотеки як культурно-інформаційного центру регіону, розкривто вплив 
загальних суспільних змін і перетворень на зміст та характер діяльності 
універсальних бібліотек, аргументовано необхідність вивчення сучасних 
інформаційних потреб користувачів для обґрунтування мети, завдань 
і напрямів трансформації універсальної бібліотеки.  
 На основі сучасних педагогічних і бібліотекознавчих концепцій 
визначено роль бібліотеки у розвитку особистості читача, що ґрунтується 
на дослідженні потреб читачів і особистісно зорієнтованому підході. 
Охарактеризовано сутність функціональних та організаційно-структурних 
змін універсальної бібліотеки, визначено ознаки бібліотеки як культурно-
інформаційного центру регіону. У результаті дослідження запропоновано 
базову модель структури ОУНБ, розроблено методику позабюджетного 
фінансування бібліотек та розкрито основи застосування маркетингового 
підходу з метою активізації процесів трансформації бібліотеки.  
 Проаналізовано систему безперервної освіти, виявлено зміст 
і напрями перепідготовки кадрів для проведення трансформації бібліо-
теки; розроблено комплексну систему підготовки бібліотекарів 
універсальної бібліотеки до роботи в наукових умовах, що включає 
традиційні форми навчання (лекції, семінари) і новітні (ділові, операційні, 
імітаційні, рольові ігри, аналіз практики та розв’язання практичних 
завдань, моделювання конкретних виробничих ситуацій). 

 
76. Гарбар Г. А. Розвиток пізнавальної самостійності студентів 
(на матеріалі курсу «Поліфонія») : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / 
Гарбар Галина Анатоліївна ; наук. керівник Е. І. Булатова ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв, Вінниц. держ. пед. ун-т. – Київ, 2001. – 211 с. – 
Бібліогр.: с. 185–205. 
 У дисертації розглянуто проблема розвитку пізнавальної самостійності 
студентів у процесі засвоєння навчального курсу «Поліфонія». Здійснено 
теоретичний аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми, 
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розкрито сутність і специфіку поліфонії у контексті її педагогічної 
значущості, розроблено й науково обґрунтовано теоретичну модель 
розвитку пізнавальної самостійності студентів-музикантів, запропо-
новано систему типологічних завдань: репродуктивно-пізнавальних, 
початково-узагальнюючих, концептуально-логічних, пошуково-узагаль-
нюючих, пошуково-систематизуючих, конкретизуючих, оціночно-
коригуючих, творчо-пошукових. Виявлено три рівня критеріїв розвитку 
пізнавальної самостійності: творчий (високий), реконструктивний (серед-
ній), репродуктивний (низький). 

 
77. Гич Г. М. Професійні настанови бібліотекарів як фактор впливу на 
формування читацької аудиторії публічних бібліотек : дис. ... канд. пед. 
наук : 07.00.08 / Гич Галина Миколаївна ; наук. керівник І. А. Мейжис ; 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Харків. держ. акад. культури. – Київ, 
2001. – 210 с. – Бібліогр.: с. 184–201. 
 Дисертацію присвячено проблемі впливу настанов бібліотекарів на 
формування читацької аудиторії публічних бібліотек, теоретично 
обґрунтовано і експериментально доведено наявність взаємовпливу 
настанов читачів і бібліотечних працівників на процес формування та 
структурування читацької аудиторії публічних бібліотек за різними 
критеріями, основним з яких є критерій інтенсивності відвідувань бібліо-
теки читачами. Досліджено бібліотекознавчу літературу, що розкриває 
вітчизняний та зарубіжний досвід вивчення настанов відвідувачів та 
бібліотекарів. Здійснено детальний соціально-психологічний аналіз 
процесу формування та структурування читацької аудиторії публічних 
бібліотек обґрунтовано, розроблено і впроваджено у практику вищої 
бібліотечно-інформаційної освіти практичне соціально-психологічне нав-
чання майбутніх бібліотекарів з метою формування позитивних професій-
них настанов. 

 
78. Джура О. Ф. Теоретичні засади та педагогічні засоби підготовки 
професійного музиканта у творчій спадщині Б. Л. Яворського : дис. ... 
канд. пед. наук : 13.00.02 / Джура Оксана Федорівна ; наук. керівник 
Ю. Л. Афанасьєв ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Рівнен. держ. 
гуманітар. ун-т, Вінниц. держ. пед. ун-т. – Київ, 2001. – 177 с. – Бібліогр.: 
с. 158–177. 
 В дисертації на основі архівних та літературних джерел відтворено 
і систематизовано теоретичні засади та педагогічні засоби підготовки 
професійного музиканта, які знайшли своє відображення у наукових 
працях та педагогічній практиці видатного діяча вітчизняної музичної 
культури Б. Яворського. Праналізовано стан дослідження музично-
теоретичної та музично-педагогічної спадщини вченого, розкрито 
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педагогічний потенціал його теорії. Висвітлено теоретичні та практичні 
аспекти розвитку музичного мислення за системою Б. Яворського. 
Охарактеризовано принципові підходи та конкретні форми роботи 
Б. Яворського по засвоєнню учнями художнього змісту та стилістики 
музичних творів. Визначено його педагогічні настанови та рекомендації 
в галузі розвитку техніки музичного виконавства. 

 
79. Панасенко Т. Г. Формування музично-аналітичних умінь студентів 
(на матеріалі курсу «Сольфеджіо») : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / 
Панасенко Тетяна Григорівна ; наук. керівник Е. І. Булатова ; Київ. нац.  
ун-т культури і мистецтв, Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 
2001. – 195 с. – Бібліогр.: с. 167–194. 
 У дисертації розглянуто проблема формування музично-аналітичних 
умінь студентів у процесі опанування навчального курсу «Сольфеджіо». 
Здійснено теоретичний аналіз наукової літератури з досліджуваної 
проблеми, охарактеризовано специфіка й розкрито зміст музично- 
аналітичних умінь у структурі музично-аналітичної діяльності студентів і на 
цій основі подано наукове розуміння дефініції «музично-аналітичні 
уміння». 
 Вивчено стан музично-теоретичної підготовки студентів у системі 
вищої гуманітарної освіти, визначено критерії і рівні сформованості їхніх 
музично-аналітичних умінь у процесі опанування навчального курсу 
«Сольфеджіо» (високий, середній, низький). 
 Доведено, що дієвість педагогічних умов та ефективність методики 
формування музично-аналітичних умінь студентів, в основу якої 
покладена система індивідуально-диференційованих завдань полі-
варіативного характеру, конкретизує розвиненість зазначених інтеграль-
них умінь. 

 
80. Сапожнік О. В. Музично-естетичне виховання старшокласників 
(на матеріалі сучасної популярної естрадної музики) : дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.02 / Сапожнік Ольга Василівна ; наук. керівник Е. І. Булатова ; 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – 
Київ, 2001. – 225 с. – Бібліогр.: с. 190–209. 
 У дисертації досліджено проблема музично-естетичного виховання 
старшокласників, яка потребує переосмислення діяльності середніх 
загальноосвітніх навчальних закладів стосовно сучасних вимог 
соціокультурної діяльності та художньо-мистецької практики. Проведене 
дослідження виокремлює подальшу перспективу роботи у напрямах 
розробки індивідуальних моделей особистісного естетичного 
самовизначення учнівської молоді на основі комплексного використання 
традицій і сучасних тенденцій функціонування мистецтва в соціокультур-
ному середовищі. 
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81. Семенова Н. М. Педагогічні умови становлення оцінних суджень 
студентів у курсі «Аналіз музичних творів» : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.02 / Семенова Наталія Миколаївна ; наук. керівник О. М. Олексюк ; 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ніжин. держ. пед. ун-т 
ім. М. В. Гоголя. – Київ, 2001. – 228 с. – Бібліогр.: с. 191–217. 
 У дисертації досліджено особливості становлення оцінних суджень 
у студентів музичних спеціалізацій вищих навчальних закладів культури 
і мистецтв на заняттях з аналізу музичних творів. 
 У роботі уточнено й систематизовано музично-педагогічний зміст 
поняття «оцінне судження», визначено та охарактеризовано його 
структуру, рівні сформованості та шляхи вдосконалення в студентів-
музикантів. Розроблено методика, в основу якої покладено базовий 
технологічний комплекс особистісно-орієнтованого навчання: різні 
суб’єкт-суб’єктні форми взаємодії, ігрове моделювання (бліцігри), 
навчальна ситуація. 

 
82. Трач Ю. В. Професійний розвиток бібліотекарів у фахових 
об’єднаннях України : дис. ... канд. пед. наук : 07.00.08 / Трач Юлія 
Василівна ; наук. керівник А. С. Чачко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 
Харків. держ. акад. культури. – Київ, 2001. – 212 с. – Бібліогр.: с. 178–196. 
 У дисертації досліджено процес професійного розвитку бібліотекарів 
у фахових об’єднаннях України. Здійснено теоретичний аналіз 
досліджуваної проблеми у педагогічній науковій літературі. Виявлено 
і проаналізовано основні форми і зміст діяльності фахових об’єднань та 
визначено напрями подальшої діяльності у процесі професіоналізації 
працівників книгозбірень. Обґрунтовано зміст і структуру професіоналізму 
бібліотекаря як мети процесу професійного розвитку бібліотекарів 
у фахових об’єднаннях України. Виокремлено чинники впливу на процес 
професійного розвитку бібліотекарів. Розроблено функціональна модель 
професійного розвитку бібліотекарів у фахових об’єднаннях України. 

 
83. Устименко Л. М. Реалізація культурно-просвітнього потенціалу 
туризму в організації дозвілля молоді : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / 
Устименко Леся Миколаївна ; наук. керівник В. В. Кірсанов ; Київ. нац.  
ун-т культури і мистецтв, Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 
2001. – 204 с. – Бібліогр.: с. 186–199. 
 У роботі досліджено культурно-просвітній потенціал туризму, 
обґрунтовано пріоритети культурно-дозвіллєвої діяльності в організації 
раціонального відпочинку молоді в соціокультурних умовах сучасної 
України. Обґрунтовано поняття «культурно-просвітній потенціал туризму», 
визначено шляхи його реалізації. Розроблено й експериментально 
перевірено структурно-функціональну модель реалізації культурно-
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просвітньої діяльності в закладах туризму, яка забезпечує ефективну 
реалізацію культурно-просвітнього потенціалу туризму та його основних 
соціальних функцій і включає такі блоки: теоретична модель інтеграції 
(сутність, мета, принципи, структура, технологія розробки на її основі 
культурно-просвітніх програм); організаційно-управлінські умови її 
впровадження у практику діяльності туристичних фірм і закладів; 
педагогічні умови організації дозвілля туристів у контексті інтегративної 
моделі; система заходів для практичної реалізації моделі з урахуванням 
визначених умов; критерії і показники її ефективності. 
 Основні результати дослідження знайшли практичне застосування 
у діючій системі підвищення кваліфікації працівників закладів туризму 
і дозвілля з підготовки кваліфікованих кадрів для туристичної та 
дозвіллєвої індустрії. 

 
2002 

 
84. Брилін Е. Б. Формування навичок композиторської творчості 
у студентів музично-педагогічних факультетів : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.02 / Брилін Едуард Борисович ; наук. керівник Ю. Л. Афанасьєв ; 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Нац. муз. акад. України 
ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2002. – 282 с. – Бібліогр.: с. 180–209. 
 У дисертації викладено теорію і практику формування навичок 
композиторської творчості студентів у процесі освоєння фахових 
музичних дисциплін. Проаналізовано наукову літературу з досліджуваної 
проблеми, розкрито зміст формування навичок композиторської 
творчості у структурі музично-творчої діяльності. На цій основі викладено 
наукове розуміння поняття «навички композиторської творчості». 
Визначено стан, критерії і рівні сформованості навичок композиторської 
творчості, обґрунтовано шляхи вдосконалення педагогічних умов; 
розроблено навчальну методику, в основу якої покладено інтегративну 
систему творчих завдань. 

 
85. Єскіна Г. О. Формування ціннісних орієнтацій молоді засобами 
аматорського театру : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Єскіна Ганна 
Олександрівна ; наук. керівник Н. Г. Джинчарадзе ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв, Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 2001. – 
193 с. – Бібліогр.: с. 163–183. 
 У дисертації розглянуто проблему формування ціннісних орієнтацій 
молоді засобами аматорського театрального мистецтва. Здійснено 
теоретичний аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми, 
охарактеризовано сутність, зміст, визначено структурні компоненти 
ціннісних орієнтацій молоді в умовах аматорської театральної діяльності. 
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Охарактеризовано основні етапи становлення й розвитку аматорського 
угруповання, систематизовано прийоми педагогічного керівництва, що 
використовуються в практиці культурно-просвітницької діяльності для 
забезпечення творчого, оцінного ставлення молоді не лише до 
театрального мистецтва, але й до життєтворчості. 
 Розроблено методика формування ціннісних орієнтацій молодих 
учасників аматорських театральних об’єднань та визначено ефективність 
здійсненого дослідження. 

 
86. Конюкова І. Я. Розвиток бібліотечної професії в Україні: сучасні 
концепції та напрями : дис. ... канд. пед. наук : 07.00.08 / Конюкова 
Ірина Янівна ; наук. керівник А. С. Чачко ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв, Харків. держ. акад. культури. – Київ, 2002. – 193 с. – Бібліогр.: 
с. 163–183. 
 У дисертації досліджено процес розвитку бібліотечної професії в його 
сучасних концепціях і стратегічних напрямах, особливо в аспектах 
взаємодії між бібліотекарем і читачем в процесі обслуговування, а також 
у процесі управління змінами сучасної бібліотеки. Здійснено теоретичний 
аналіз розвитку бібліотечної професії як педагогічної проблеми, який 
засвідчив пріоритетність системно-діяльнісного підходу, сучасної 
концепції соціалізації і професіоналізації особистості, її інтегрованості 
у суспільстві. Детально обґрунтовано проблеми розвитку бібліотечної 
професії, її місце у системі розумової праці і класі діяльності «людина-
людина». Роль бібліотечної професії у демократизації і гуманізації 
суспільства, розширення концепції бібліотекарів в умовах інформатизації 
проаналізовано у контексті реалізації принципу рівного і вільного доступу 
громадян до культури й інформації. 
 Розроблено концептуальну модель розвитку бібліотечної професії, що 
включає змістові компоненти, які обумовлюють її призначення 
в суспільстві, а також стратегічні напрями розвитку, пов’язані з сучасними 
змінами суспільства і технологій. Простежено вплив на бібліотечно-
інформаційну діяльність, професіональну свідомість і спеціальну освіту 
бібліотекарів телекомунікаційних, комп’ютерних, цифрових, медіа-варіан-
тів організації та використання інформаційного простору. 

 
87. Ляшенко Л. В. Вивчення, забезпечення та розвиток інформаційних 
потреб бібліотекарів в умовах формування інформаційного суспільства : 
дис. ... канд. пед. наук : 07.00.08 / Ляшенко Лариса Володимирівна ; наук. 
керівник Т. С. Монько ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Харків. держ. 
акад. культури. – Київ, 2002. – 266 с. – Бібліогр.: с. 181–213. 
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 Дисертацію присвячено комплексному дослідженню проблеми 
інформаційних потреб бібліотекарів в аспектах їхнього вивчення, 
задоволення і розвитку в умовах формування інформаційного сус-
пільства. Розглянуто теоретико-методологічні засади вивчення інфор-
маційних потреб. Проведено дослідження інформаційних потреб 
бібліотекарів; подано характеристика і визначено напрями вдосконален-
ня документно-інформаційних ресурсів та інформаційного обслуговування 
бібліотекарів; виявлено можливості використання глобальної мережі 
Інтернет в представленні інформації з фаху. Розроблено перспективна 
модель інформаційного забезпечення бібліотекарів із застосуванням 
інформаційних та телекомунікаційних технологій, яка створює підвалини 
для формування єдиного галузевого інформаційного середовища і має 
оперативно задовольняти зростаючі інформаційні потреби бібліотечних 
фахівців для успішного здійснення творчої професійної діяльності. 

 
88. Сидоренко А. І. Формування документного масиву для публічних 
бібліотек мовами національних меншин: етнорегіональний аспект : 
дис. ... канд. пед. наук : 07.00.08 / Сидоренко Алла Іванівна ; наук. 
керівник І. Д. Нілова ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Харків. держ. 
акад. культури. – Київ, 2002. – 286 с. – Бібліогр.: с. 173–191. 
 Дисертацію присвячено розробці проблем формування документних 
масивів для публічних бібліотек мовами національних меншин. У роботі 
представлено огляд літератури з даного питання, розглянуто теоретичні 
засади документного забезпечення потреб національних меншин, вияв-
лено загальне і особливе в них. Наведено результати дослідження 
інформаційних потреб національних меншин південного регіону України. 
Проаналізовано документний потік України мовами національних меншин 
з використанням галузевої, типологічної і видової ознак. Виокремлено на 
його основі документний масив як інформаційну базу задоволення потреб 
національних меншин. 

 
89. Станіславська К. І. Шляхи оптимізації викладання елементарної 
теорії музики студентам режисерських спеціалізацій : дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.02 / Станіславська Катерина Ігорівна ; наук. керівник 
С. І. Уланова ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Нац. пед. ун-т 
ім. М. Драгоманова. – Київ, 2002. – 240 с. – Бібліогр.: с. 158–194. 
 Дисертацію присвячено проблемі оптимізації викладання елементар-
ної теорії музики студентам режисерських спеціалізацій у мистецьких 
вищих навчальних закладах. В роботі проаналізовано стан досліджуваної 
проблеми в теорії та практиці сучасної педагогіки, розглянуто характерні 
риси мистецької дидактики та принципи організації музично-теоретичної 
освіти студентів режисерських спеціалізацій, виявлено деякі шляхи 
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оптимізації викладання елементарної теорії музики студентам-
режисерам, обґрунтовано методичні основи використання проблемно-
ігрових методів та модульних технологій на музично-теоретичних 
заняттях зі студентами режисерських спеціалізацій, розроблено спрофі-
льовану методику викладання і навчальну програму з курсу елементарної 
теорії музики для студентів режисерських спеціалізацій, узагальнено 
результати впровадження вищеозначеної програми та методики 
в навчальний процес мистецького вищого навчального закладу. 

 

90. Тарчинська Ю. Г. Формування у студентів-інструменталістів навичок 
виразного виконання в процесі вивчення курсу «Загальне фортепіано» : 
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Тарчинська Юлія Георгіївна ; наук. 
керівник С. І. Уланова ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ніжин. держ. 
пед. ун-т ім. М. В. Гоголя. – Київ, 2002. – 193 с. – Бібліогр.: с. 171–186. 
 У дисертації розглянуто наукові передумови ефективного формування 
у студентів різних музичних спеціалізацій навичок виразного виконання 
у процесі вивчення курсу «Загальне фортепіано». Обґрунтовано 
першочергову важливість для оптимізації виховання інтерпретатора-
піаніста процесу раціонального формування його звукотворчої культури; 
виявлено критерії оцінки сформованості та досліджено стан оволодіння 
студентами навичками виразного виконання як міри осмислення 
і використання непіаністами тих засад, що забезпечують виразність 
музичної інтерпретації нотного тексту. 

 

91. Чайковська О. А. Формування музичних знань молодших школярів 
засобами мультимедійних технологій навчання : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.02 / Чайковська Олена Антонівна ; наук. керівник В. В. Кірсанов ; 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чай-
ковського. – Київ, 2002. – 207 с. – Бібліогр.: с. 166–207. 
 У дисертації розроблено методика формування музичних знань 
молодших школярів засобами мультимедійних технологій з урахуванням 
індивідуалізації навчання; відповідності змісту навчальних комп’ютерних 
програм творчим можливостям і рівню знань учнів; варіативності 
використання навчальних комп’ютерних програм у ході дослідно-
експериментальної роботи з акцентом на теоретичному, емоційному 
і творчому аспектах діяльності учнів; наступності у програмному 
забезпеченні навчального процесу на різних етапах музичного навчання; 
створення в мультимедіа системі ігрового середовища; інтеграції тради-
ційного і комп’ютеризованого навчання. 

 

92. Черніговець Т. І. Формування дозвіллєвої культури молодших 
школярів засобами дитячого фольклору : (на матеріалі Західного 
Полісся України) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Черніговець Тетяна 



ДИСЕРТАЦІЇ, ЗАХИЩЕНІ У КНУКІМ  1993–2018 рр. 
 

41 

Іванівна ; наук. керівник В. В. Кірсанов ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв, Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 2002. – 212 с. – 
Бібліогр.: с. 176–192. 
 Дисертацію присвячено проблемі формування дозвіллєвої культури 
молодших школярів Західного Полісся України засобами дитячого 
фольклору. В роботі висвітлено еволюцію дитячого дозвілля і фольклору 
в Україні та досліджуваному регіоні, здійснено їх системний аналіз, 
окреслено термінологічний апарат стосовно визначення дефініції «дозвіл-
лєва культура особистості». 

 
2003 

 
93. Бєлофастова Т. Ю. Педагогічні засади діяльності музею як 
соціально-культурного центру : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / 
Бєлофастова Таїсія Юріївна ; наук. керівник О. Р. Копієвська ; Київ. нац. 
ун-т культури і мистецтв, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2003. – 
188 с. – Бібліогр.: с. 161–184. 
 У дисертації розглянуто педагогічні засади діяльності музею як 
соціально-культурного центру. Здійснено історико-культурний аналіз 
динаміки соціальних функцій музею, розглянуто головні принципи 
структурування аудиторії; визначено предмет музейної педагогіки, її 
основні положення і методологічні принципи; окреслено основні напрями, 
форми і методи музейно-педагогічної діяльності; теоретично обґрунто-
вано технологію створення цільових музейно-педагогічних програм. 

 
94. Васюк О. В. Інформаційно-бібліографічне забезпечення юристів 
в умовах формування правової держави : дис. ... канд. пед. наук : 
07.00.08 / Васюк Оксана Вікторівна ; наук. керівник В. В. Загуменна ; 
КНУКіМ, Харків. держ. акад. культури. – Київ, 2003. – 190 с. – Бібліогр.: 
с. 165–190. 
 У дисертації досліджено проблеми інформаційно-бібліографічного 
забезпечення юристів; розкрито зміст основних понять («документний 
потік з правознавства», «бібліографічна інформація з краєзнавства» та 
«система інформаційно-бібліографічних ресурсів з правознавства»); 
здійснено аналіз документного потоку з правознавства, виявлено його 
типовий склад, з’ясовано закономірності концепції – розпорошення 
публікацій з правознавства; проаналізовано інформаційні потреби юрис-
тів в умовах формування правової держави; проаналізовано систему 
інформаційно-бібліографічних ресурсів з правознавства, що складається 
з підсистем перспективної, поточної та ретроспективної бібліографічної 
інформації; запропоновано шляхи для удосконалення системи 
забезпечення інформаційно-бібліографічними джерелами галузі 
правознавства в сучасних умовах. 
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95. Гайсинюк Н. А. Педагогічні засади підготовки документознавців 
в умовах інформатизації суспільства : дис. ... канд. пед. наук : 07.00.08 / 
Гайсинюк Наталія Анатоліївна ; наук. керівник М. М. Поплавський ; Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв, Харків. держ. акад. культури. – Київ, 2003. – 
202 с. – Бібліогр.: с. 171–202. 
 У дисертації детально розглянуто документознавство як галузь 
наукового знання і навчальної дисципліни, теоретико-методологічні 
засади вивчення проблеми професійної підготовки документознавців 
в умовах інформатизації суспільства, конкретизовані зміст і структура 
навчально-виховного процесу підготовки кадрів для галузі документо-
знавства та інформаційної діяльності; окреслено і уточнено система термі-
нів і понять, пов'язаних з комплексом «документознавство»; проаналізо-
вано оптимальні методи і прийоми виховання та навчання майбутніх 
документознавців. 

 
96. Гончар Т. І. Формування комунікативної культури молодших 
школярів в умовах дозвілля : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Гончар 
Тетяна Іванівна ; наук. керівник М. М. Поплавський ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв, Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 2003. – 
185 с. – Бібліогр.: с. 159–178. 
 Дисертацію присвячено розробці педагогічної моделі формування 
комунікативної культури молодших школярів в умовах дозвілля. Дана 
модель включає такі складові: теоретична модель комунікативної 
культури як предмета педагогічного аналізу; педагогічні умови формуван-
ня комунікативної культури молодших школярів в умовах дозвілля; 
технологія проектування і реалізації відповідних культурно-дозвіллєвих 
програм; методичні вимоги до реалізації кожного з етапів розробленої 
технології; діагностика ефективності дозвіллєвих програм з формування 
комунікативної культури молодших школярів. 
 Доведено, що комунікативна культура як предмет педагогічного 
дослідження представлений ієрархічною моделлю, яка уможливлює 
впорядкування системи понять для опису предметного поля комунікатив-
ної культури. Розкрито можливості моделі у розв’язанні педагогічних 
проблем, пов’язаних з формуванням комунікативної культури особистості. 

 
97. Грищенко В. І. Методика організації та роботи підліткового 
класичного ансамблю гітаристів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / 
Грищенко Валентина Іванівна ; наук. керівник В. Й. Козлін ; Київ. нац.  
ун-т культури і мистецтв, Вінниц. держ. пед. ун-т. – Київ, 2003. – 242 с. – 
Бібліогр.: с. 204–221. 
 У дисертації теоретично обґрунтовано методика організації та робота 
класичного ансамблю гітаристів з навчання підлітків із застосуванням 
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інформаційних технологій. Розкрито сутність та особливості створення 
нової форми ансамблевого гітарного музикування. Створена методика 
раціональної організації музично-ігрових рухів учня-гітариста. Упровад-
жено нове поняття «сихронної» роботи пальців.  
 Сконструйовані і апробовані нові технічні засоби для самонавчання 
учнів-гітаристів: розвитку опорно-рухового апарату, розвитку динаміки 
звуку, розвитку слуху, тактильної чутливості пальців і прискорення 
формування музично-ігрових навичок. Розширено межі виконавських 
можливостей майстерності ансамблю. Розроблено способи і засоби для 
розширення меж виразного інтонування (звуковисотного і тембрового) 
ансамблю гітаристів та перевірено їх ефективність на основі комп’ютер-
них технологій. Уведено новий спосіб роботи ансамблю на основі 
комп’ютерної «мідіграми». Створено механізм концертних виступів без 
диригента і партитур та запропоновано оптимальна сценічна модель 
розташування ансамблю гітаристів на сцені.  
 Доведено, що ефективність організації та роботи класичного 
підліткового ансамблю гітаристів забезпечує попередньо спеціально 
організованою системою навчальних та репетиційних завдань; поетап-
ністю і системністю у здобутті знань, формуванню у гітаристів-підлітків 
раціональної організації музично-ігрових рухів, застосуванням форм 
і методів, спрямованих на формування навичок професійної майстерності. 

 
98. Деркач О. О. Активізація пізнавальної діяльності школярів на 
початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах : 
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Деркач Оксана Олексіївна ; наук. 
керівник Л. П. Бойко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Вінниц. держ. 
пед. ун-т. – Київ, 2003. – 229 с. – Бібліогр.: с. 180–211. 
 В дисертації розглянуто проблема активізації пізнавальної діяльності 
школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових 
інструментах. Здійснено теоретичний аналіз наукової літератури 
з проблеми активізації пізнавальної діяльності молодших школярів, 
досліджено процес функціонування початкової ланки музичної освіти, 
виявлено специфіка початкового навчання гри на струнно-смичкових 
інструментах дітей 4–5 та 6–7-річного віку, обґрунтовано методичні 
основи та експериментально підтверджено доцільність та ефективність 
використання робочих зошитів з друкованою основою на початковому 
етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах як таких, що 
відповідають вимогам сучасної освіти і є найзручнішою формою роботи 
для учнів в класі та вдома. 

 
99. Іванова В. Л. Педагогічні умови організації діяльності дитячих 
Центрів естетичного виховання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / 
Іванова Валентина Леонідівна ; наук. керівник Г. М. Загадарчук ; Київ. 
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нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т проблем виховання АПН України. – 
Київ, 2003. – 204 с. – Бібліогр.: с. 161–180. 
 У дисертації здійснено історичний огляд становлення естетичної 
думки, подано ретроспективний аналіз розвитку української національної 
духовності, опрацьовано державні нормативні акти з питань освіти 
і культури, які визначають пріоритети, мета та завдання естетичного 
виховання у сучасній Україні. Вивчено питання педагогічного впливу на 
естетичний розвиток молодших школярів і значення особистості 
викладача у процесі формування художньо-творчої активності дітей. 
Досліджено питання інтеграції різних видів мистецтва у комплексному 
естетичному вихованні школярів. 
 Здійснено дослідження діяльності центрів естетичного виховання 
Миколаївщини, вивчено соціально-педагогічні умови здійснення експери-
ментального дослідження у селищі Вільшанка Кіровоградської області, 
розкрито методика дослідницько-експериментальної роботи, представ-
лено результати констатуючого й формуючого експерименту. 

 
100. Марчук Ю. М. Забезпечення регіональних органів управління 
ситуативною інформацією: бібліографознавчий підхід : дис. ... канд. пед. 
наук : 07.00.08 / Марчук Юрій Миколайович ; наук. керівник 
М. І. Сенченко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Харків. держ. акад. 
культури. – Київ, 2003. – 230 с. – Бібліогр.: с. 152–175. 
 Дисертацію присвячено питанням використання бібліотечної мережі 
для потреб інформаційного забезпечення регіональних органів управління 
(РОУ). Розроблено модель бібліографічного забезпечення РОУ на основі 
використання ситуативного підходу й методу координатної індексації, 
система функціональних завдань бібліографічного сегмента інформацій-
ної системи регіональних органів управління (БС ІС РОУ), який є варіантом 
реалізації моделі та засобом інформаційного взаємообміну між РОУ та 
громадськістю.  
 В центр ідеології побудови математично-лінгвістичного забезпечення 
функціонування системи запропоновано поставити поняття ситуації, для 
якої на основі використання методу координатного індексування 
готується метаінформація, необхідна для прийняття адекватних даній 
ситуації управлінських рішень. Ядром математично-лігвістичного забезпе-
чення є алгоритм роботи ситуативного процесора, який для координатно-
індексного образу ситуації наводить найближчі образи ситуативних 
факторів, починаючи з фрагментів нормативно-правових актів й закінчую-
чи джерелами фінансових і матеріальних ресурсів.  
 Доведено, що для інформаційного забезпечення органів управління 
важливою є якість інформаційної діяльності колективів і посадових осіб. 
Сформовано парадигму, принципи та правила сучасної інформаційної 
культури. 
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101. Молчан О. І. Соціально-культурна реабілітація інвалідів юнацького 
віку в умовах дозвілля : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Молчан Олена 
Іллівна ; наук. керівник О. І. Січкарук ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 
Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 2003. – 201 с. – Бібліогр.: 
с. 159–178. 
 У дисертації розглянуто проблему організації культурно-дозвіллєвої 
діяльності інвалідів юнацького віку з метою соціально-культурної 
реабілітації. Здійснено теоретичний аналіз наукової літератури 
з досліджуваної проблеми, визначено сутність соціально-культурної 
реабілітації інвалідів юнацького віку в умовах дозвілля, обґрунтовано 
специфіку, педагогічні умови та принципи організації культурно-
дозвіллєвої діяльності юнаків та дівчат віком від 15 до 22 років 
з психофізичними обмеженнями внаслідок ДЦП. 
 Розроблено педагогічна програма організації культурно-дозвіллєвої 
діяльності означеної категорії осіб. Вона передбачає поетапне вирішення 
реабілітаційних і виховних завдань: усунення негативних впливів хвороби 
та інвалідності, психокорекцію, стимулювання соціально-культурної 
активності, розвиток творчих здібностей, талантів, інтересів і смаків 
кожного вихованця. 

 

2004 
 

102. Бабенко Н. Б. Педагогічні умови організації сімейного дозвілля 
в сільських клубних закладах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Бабенко 
Надія Борисівна ; наук. керівник Н. М. Цимбалюк ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2004. – 229 с. – Бібліогр.: с. 178–196. 

У дисертації узагальнено культурно-педагогічний досвід, вивчено 
соціально-культурні аспекти становлення і розвитку сімейного дозвілля; 
обґрунтовано специфіку організації сімейного дозвілля в сільських 
клубних закладах, побудовану на взаємодії закладів культури і сім’ї; 
проведено експериментальну роботу, спрямовану на вивчення 
педагогічних умов організації сімейного дозвілля сучасної української 
сім’ї; досліджено соціально-культурний потенціал сімейного дозвілля та 
розкрито особливості його реалізації в сільських закладах культури 
України. 
 Розроблено педагогічна методика організації сімейного дозвілля 
в умовах тісного педагогічного співробітництва сім’ї та сільських клубних 
закладів, побудованого на принципах послідовного, цілеспрямованого 
залучення учасників сімейних клубів до педагогічної системи спеціально 
визначених організаційних форм культурно-дозвіллєвої діяльності. 

 

103. Бабіч Д. Р. Формування виконавської майстерності майбутніх 
артистів естрадних ансамблів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Бабіч 
Дана Ростиславівна ; наук. керівник В. О. Стрельчук ; Київ. нац. ун-т 



ПЕДАГОГІКА 
 

46 

культури і мистецтв, Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2004. – 
259 с. – Бібліогр.: с. 192–214. 
 В дисертації розглянуто проблема формування виконавської 
майстерності майбутніх артистів естрадних ансамблів. Здійснено теоре-
тичне обґрунтування сутності і змісту процесу формування виконавської 
майстерності студентів естрадно-музичної спеціалізації Київського 
національного університету культури і мистецтв, визначено особливості 
і структурні компоненти виконавської майстерності естрадних музикан-
тів-ансамблістів, науково обґрунтовано критерії та рівні її сформованості. 
 Розроблено методика підвищення рівня виконавської майстерності 
майбутніх артистів естрадних музичних ансамблів. 

 
104. Бурля О. А. Формування педагогічної майстерності керівника 
дитячого хореографічного об’єднання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / 
Бурля Олена Анатоліївна ; наук. керівник Л. П. Бойко ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв, Луган. нац. пед. ун-т. – Київ, 2004. – 219 с. – Бібліогр.: 
с. 164–186. 
 У дисертації розглянуто проблема формування педагогічної 
майстерності керівників дитячих хореографічних об’єднань. Здійснено 
аналіз теорії та практики педагогічної діяльності хореографа в процесі 
керування дитячим творчим об’єднанням. 
 Теоретично обґрунтовано зміст, розроблено теоретична модель 
формування педагогічної майстерності керівника дитячого хореографіч-
ного об’єднання, вивчено умови її ефективної реалізації. 
 Визначено пріоритетні напрями підготовки керівників дитячих хорео-
графічних об’єднань. 

 
105. Зякун Т. Г. Культурно-просвітницька діяльність татарської 
діаспори в Україні як засіб формування інтересу молодших школярів до 
національної культури : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Зякун 
Тетяна Григорівна ; наук. керівник В. В. Кірсанов ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв, Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 2004. – 262 с. – 
Бібліогр.: с. 202–227. 
 У дисертації розглянуто проблема впливу культурно-просвітницької 
діяльності татарської діаспори України на формування інтересу до 
національної культури у дітей молодшого шкільного віку. Розкрито 
сутність дефініцій «національна культура», «інтерес», «інтерес до 
національної культури» в їх термінологічному полі, визначено місце і роль 
культурно-просвітницької діяльності татарської діаспори в сучасному 
соціокультурному просторі та доведено її значення для формування 
інтересу молодших школярів до національної культури. 
 Розроблено та експериментально апробовано і впроваджено в прак-
тику інституцій культурологічного профілю татарської діаспори методика 
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формування інтересу молодших школярів до національної культури 
засобами культурно-просвітницької діяльності. 

 
106. Кротова Т. Ф. Становлення і розвиток інтересу до музичного 
виконавства у старшокласників на основі особистісно-орієнтованого 
підходу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Кротова Тетяна Федорівна ; 
наук. керівник О. М. Олексюк ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Харків. 
держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Київ, 2004. – 234 с. – Бібліогр.: 
с. 226–227. 
 У дисертації розглянуто проблема становлення і розвитку інтересу до 
музичного виконавства у старшокласників в контексті особистісно-
орієнтованого навчання. Вивчено специфіка інтересу до музичного 
виконавства у старшокласників з урахуванням вікових особливостей. 
Визначено роль і місце музичного виконавства в структурі вікових потреб 
підлітків; охарактеризовано зміст і структурні компоненти інтересу до 
музичного виконавства. Виявлено педагогічні умови ефективного засто-
сування особистісно-орієнтованого підходу до учнів у процесі розвитку 
інтересу до музичного виконавства. 
 Розроблено та впроваджено в навчально-виховний процес методика, 
що спрямована на становлення і розвиток інтересу до музичного 
виконавства у старшокласників в умовах особистісно-орієнтованого 
навчання. 

 
107. Матвійчук О. Є. Діяльність шкільних бібліотек по забезпеченню 
інформаційних потреб старшокласників : дис. ... канд. пед. наук : 
07.00.08 / Матвійчук Оксана Євгенівна ; наук. керівник Л. П. Бойко ; Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв, Харків. держ. акад. культури. – Київ, 2004. – 
232 с. – Бібліогр.: с. 171–196. 
 У дисертації досліджено процес забезпечення інформаційних потреб 
учнів старших класів засобами шкільної бібліотеки. Проаналізовано 
погляди вчених на роль бібліотеки навчального закладу як центру 
задоволення потреб в інформації, здійснено аналіз теоретичних праць 
з питань функціонування бібліотеки загальноосвітнього навчального 
закладу (шкільний бібліотечно-інформаційний центр, бібліотека-медіа-
тека), розглянуто теоретико-методологічні засади вивчення і задоволення 
інформаційних потреб, досліджено їх зміст і структуру, проаналізовано 
інформаційно-комунікативну діяльність учнів старших класів. Визначено 
специфіку діяльності бібліотекарів шкільних бібліотек, запропоновано 
модель підвищення їх кваліфікації в умовах післядипломної освіти, 
розкрито складові їх професійної компетентності. 
 Розроблено модель діяльності шкільної бібліотеки з ефективного 
забезпечення інформаційних потреб старшокласників, структурними 
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елементами якої є: дослідження потреб учнів в інформації, 
комплектування фонду, підвищення професійної компетентності 
шкільного бібліотекаря, формування бібліотечно-інформаційних умінь 
старшокласників. 

 

108. Руденко Л. С. Формування творчих здібностей учнів 5-9 класів 
у позаурочній роботі засобами музичного мистецтва : дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.02 / Руденко Людмила Степанівна ; наук. керівник 
В. В. Кірсанов ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Рівнен. держ. 
гуманітар. ун-т. – Київ, 2004. – 268 с. – Бібліогр.: с. 182–199. 
 В дисертації розглянуто проблема формування творчих здібностей 
учнів 5–9 класів у позаурочній виховній роботі засобами музичного 
мистецтва. Здійснено теоретичний аналіз наукових джерел з досліджу-
ваної проблеми. Розроблено теоретична модель творчих здібностей, 
уточнено поняття «творчі здібності». 
 Вивчено стан формування творчих здібностей учнів 5–9 класів; 
визначено критерії і рівні сформованої творчих здібностей (високий, 
середній, низький), подано індивідуально-типологічні характеристики 
учнів за виявами цих здібностей («пасивні», «критики», «інтелектуали» 
і «реформатори») та визначено шляхи формування творчих здібностей. 
Обґрунтовано педагогічні умови формування творчих здібностей учнів  
5–9 класів на трьох ієрархічно співвіднесених рівнях: загальнопедагогічні 
умови; педагогічні умови, специфічні для позаурочної виховної діяльності; 
педагогічні умови, пов’язані з віковими особливостями учнів-підлітків. 
 Доведено, що процес формування творчих здібностей учнів, 
структурований відповідно до спеціально розробленої методики з вико-
ристанням засобів музичного мистецтва, сприяє позитивним змінам та 
духовно-творчому зростанню особистості. 

 

109. Холоденко В. О. Розвиток творчої активності молодших школярів 
у процесі інтеграції різних видів музичної діяльності : дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.02 / Холоденко Вікторія Олександрівна ; наук. керівник 
О. М. Олексюк ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Нац. пед. ун-т 
ім. М. Драгоманова. – Київ, 2004. – 217 с. – Бібліогр.: с. 178–198. 
 Дисертацію присвячено проблемі теорії і практики розвитку творчої 
активності дітей молодшого шкільного віку на уроках музики 
в загальноосвітній школі. В роботі здійснено аналіз наукової літератури, 
на основі якого викладено розуміння сутності та структури досліджу-
ваного поняття, особливостей його реалізації молодшими школярами 
у різних видах музичної діяльності. 
 Визначено стан, критерії, рівні сформованості творчої активності, 
обґрунтовано педагогічні умови ефективного її становлення; розроблено 
навчальна система творчих завдань, в основу якої покладено інтеграцію 
різних видів музичної діяльності. 
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110. Цюлюпа С. Д. Педагогічні умови формування культури вільного 
часу студентів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Цюлюпа Степан 
Данилович ; наук. керівник Ю. Л. Афанасьєв ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв, Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 2004. – 205 с. – 
Бібліогр.: с. 169–184. 
 У дисертації досліджено соціально-педагогічна концепція вільного 
часу студентів та організаційно-методична система формування культури 
його використання. Обґрунтовано поняття: «педагогічний потенціал 
вільного часу студентів», «культура вільного часу студентів» визначено 
педагогічні умови її формування: соціально-педагогічні, організаційно-
педагогічні, психолого-педагогічні, а також організа-ційно-методична 
система їх реалізації. 

 

2005 
 

111. Браніцька Т. Р. Методичні засади формування інтересу до 
народно-інструментального виконавства молодших школярів 
у позаурочний час : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Браніцька Тетяна 
Ромуальдівна ; наук. керівник О. М. Олексюк ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Київ, 2005. – 232 с. – Бібліогр.: 
с. 169–192. 
 Дисертацію присвячено проблемі формування у молодших школярів 
інтересу до народно-інструментального виконавства у позаурочний час. 
Проаналізовано наукову літературу з проблеми формування інтересу до 
народно-інструментального виконавства молодших школярів у системі 
позашкільної освіти. 
 Визначено сутність, структурні компоненти, критерії та рівні сформова-
ності інтересу до народно-інструментального виконавства. Теоретично 
обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови і мето-
дика формування інтересу до народно-інструментального виконавства 
молодших школярів у позаурочний час. 

 

112. Диба О. П. Педагогічні засади організації дозвілля дітей та молоді 
української діаспори : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Диба Олена 
Петрівна ; наук. керівник М. М. Поплавський ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв, Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2005. – 
205 с. – Бібліогр.: с. 165–180. 
 У дисертації на основі наукового аналізу філософських, соціологічних, 
культурологічних джерел і методичного узагальнення педагогічного 
досвіду організації дозвілля визначено теоретичні підходи до педагогіч-
ного аспекту. Досліджено дозвіллєву діяльність дітей та молоді україн-
ської діаспори; розглянуто специфіку організації дозвілля дітей та молоді 
в умовах і некультурного середовища; визначено роль культурно-
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дозвіллєвої діяльності у справі прилучення дітей та молоді до національ-
ної культури; проаналізовано сутність дозвілля як органічної складової 
культурного життя української діаспори на різних рівнях теоретичного 
узагальнення (локальному, глокальному та глобальному). 
 Розроблено теоретична модель організації дозвілля дітей та молоді 
української діаспори, що базується на положенні про інтеграцію цінностей 
української культури в інокультурний контекст рекреаційно-дозвіллєвої 
індустрії країн проживання українців, визначено шляхи цієї інтеграції; 
сформульовано головну мету педагогічної організації дозвілля і виявлено 
можливості її реалізації. 

 
113. Єрмолаєва Г. А. Розвиток здатностей до управлінської діяльності 
у фахівців бібліотечної сфери : дис. ... канд. пед. наук : 07.00.08 / 
Єрмолаєва Ганна Анатоліївна ; наук. керівник Т. С. Монько ; Київ. нац.  
ун-т культури і мистецтв, Харків. держ. акад. культури. – Київ, 2005. – 
259 с. – Бібліогр.: с. 187–213. 
 Дисертаційне дослідження присвячене виявленню, теоретичному 
обґрунтуванню та експериментальній перевірці закономірностей, умов 
і методів розвитку у фахівців бібліотечної сфери здатностей до управління 
сучасною бібліотекою.  
 Доведено, що впровадження нових концепцій діяльності сучасної 
бібліотеки вимагає нових управлінських підходів та нового типу 
бібліотечного керівника. Розглянуто сутність здатностей до управлінської 
діяльності та вимог до керівника сучасної бібліотеки, охарактеризовано 
зміст і організацію управлінської підготовки в системі бібліотечної освіти, 
розглянуто методологію, узагальнено методику та результати соціологіч-
них досліджень бібліотечних фахівців, проведених в Україні протягом 
останніх 10 років.  
 Представлено результати самостійного експериментального дослід-
ження професійних здатностей бібліотечних управлінців (на прикладі 
керівників бібліотек Півдня України). Розроблено освітня модель розвитку 
у фахівців бібліотечної сфери професійних здатностей до управління 
сучасною бібліотекою. 

 
114. Козлюк Н. І. Система бібліотечно-інформаційного забезпечення 
користувачів медичних бібліотек академії медичних наук України : 
дис. ... канд. пед. наук : 07.00.08 / Козлюк Надія Іванівна ; наук. керівник 
Т. Г. Горбаченко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Харків. держ. акад. 
культури. – Київ, 2005. – 193 с. – Бібліогр.: с. 154–185. 
 У дисертації досліджено результати моніторингу системи бібліотечно-
інформаційного забезпечення користувачів медичних бібліотек АМН 
України, що виявляють її сучасний стан та перспективні напрями розвитку. 
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Основними джерелами для системи моніторингу були дані статистичної 
звітності та результати здійсненого опитування користувача та 
бібліотекаря. Розроблено організаційно-функціональну модель бібліотеч-
но-інформаційного забезпечення користувачів медичних бібліотек АМН 
України в структурі єдиної бібліотечно-інформаційної системи охорони 
здоров’я України, що сприяє оптимізації інноваційних процесів медичної 
галузі. 
 Доведено, що перетворення в системі бібліотечно-інформаційного 
забезпечення користувачів медичних бібліотек АМН України можливі за 
умови оновлення змісту і напрямів перепідготовки кадрів та безперервної 
освіти.  

 
115. Леонтьєва О. І. Формування здорового способу життя підлітків 
засобами культурно-просвітньої діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.06 / Леонтьєва Олена Іванівна ; наук. керівник В. В. Кірсанов ; Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т проблем виховання АПН України. – 
Київ, 2005. – 185 с. – Бібліогр.: с. 158–181. 
 У дисертації розглянуто проблема формування здорового способу 
життя підлітків засобами культурно-просвітньої діяльності. Здійснено 
теоретичний аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми, 
обґрунтовано принципи проектування програми, визначено шляхи розв’я-
зання порушеної проблеми засобами культурно-просвітньої діяльності, 
обґрунтовано педагогічні умови та створено технологію розробки і впро-
вадження культурно-просвітніх програм для формування здорового 
способу життя підлітків. 
 Розроблено програма формування здорового способу життя підлітків 
та визначено її ефективність. 

 
116. Попович Н. М. Педагогічні умови розвитку художнього смаку 
у студентів класу акордеона засобами естрадного мистецтва : дис. ... 
канд. пед. наук : 13.00.02 / Попович Наталія Михайлівна ; наук. керівник 
О. М. Олексюк ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Рівнен. держ. 
гуманітар. ун-т. – Київ, 2005. – 191 с. – Бібілогр.: с. 154–175. 
 У дисертації досліджено сутність, зміст та структура поняття «художній 
смак», з’ясовано критерії та встановлено рівні його сформованості. 
Визначено роль художнього потенціалу естрадного музичного мистецтва, 
обґрунтовано поліаспектність його функціонування. 
 Досліджено педагогічні умови розвитку художнього смаку музикантів-
виконавців. Розроблено та експериментально перевірено методика 
розвитку художнього смаку у студентів класу акордеона засобами 
естрадного мистецтва.  
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117. Теплова О. Ю. Формування готовності до творчої самореалізації 
майбутнього вчителя : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Теплова Олена 
Юріївна ; наук. керівник Б. А. Брилін ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 
Київ. нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2005. – 314 с. – Бібліогр.: 
с. 186–214. 
 У дисертації викладено теорію і практику формування готовності до 
творчої самореалізації студентів музично-педагогічного факультету в про-
цесі навчання. 
 На основі психолого-педагогічних, філософських, музикознавчих 
джерел, існуючого практичного досвіду музичної підготовки студентів 
обґрунтовано, сформульовано, визначено зміст поняття «формування 
готовності до творчої самореалізації майбутнього вчителя музики». 
В рамках розв’язання завдань дослідження теоретично обґрунтовано 
педагогічні умови й шляхи впровадження програми, які активізують 
процес підготовки фахівців; уточнено критерії й показники рівнів 
сформованості цієї компетентності; впроваджено й експериментально 
перевірено ефективність запропонованої методики навчання. 
 Доведено, що готовність студентів до творчої самореалізації забезпе-
чується інтегративним підходом дослідників до опанування методиками 
музично-творчої діяльності, комплексним застосуванням їх у процесі 
виконавських видів практики – інструментальної, вокальної, 
диригентсько-хорової, ансамблевої гри, організаційно-просвітницької, 
певних етапів закріплення знань, умінь і навичок, а також педагогічної 
практики, яка становить фронтальну перевірку кінцевих результатів 
сформованої готовності студентів. 

 
118. Терещенко Н. М. Інформаційне обслуговування іноземних 
студентів в університетській бібліотеці : дис. ... канд. пед. наук : 
07.00.08 / Терещенко Наталія Миколаївна ; наук. керівник А. С. Чачко ; 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Харків. держ. акад. культури. – Київ, 
2005. – 238 с. – Бібліогр.: с. 205–219. 
 Дисертацію присвячено комплексному дослідженню проблеми 
інформаційного обслуговування іноземних студентів. Вивчено особли-
вості інформаційного забезпечення іноземних студентів, визначено 
основні пріоритети діяльності університетської бібліотеки: формування 
документно-інформаційних ресурсів; вдосконалення процесу інформа-
ційного обслуговування з урахуванням соціально-психологічних особли-
востей.  
 Проаналізовано діяльність університетських бібліотек інших країн, 
використано зарубіжний досвід у створенні власних електронних 
продуктів та послуг. Корисним є використання Internet-ресурсів з освіт-
ньою метою. Основою якісного обслуговування іноземних студентів 
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є професійність бібліотекарів та соціально-комунікативні умови, визначені 
подоланням мовних, етичних, психологічних бар’єрів. Розроблено 
перспективна модель інформаційного обслуговування іноземних студен-
тів, яка є базою для формування єдиного інформаційного середовища на 
рівні університетських бібліотек в Україні та за кордоном.  
 Доведено, що впровадження цієї моделі дасть змогу оперативно 
і якісно задовольняти інформаційні потреби студентів у процесі 
отримання нових знань і професійної освіти. 

 
119. Фалько М. І. Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів 
музики у вищих педагогічних закладах освіти : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.02 / Фалько Марина Іванівна ; наук. керівник Г. Ю. Ніколаї ; Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв, Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. В. Гоголя. – 
Київ, 2005. – 230 с. – Бібліогр.: с. 181–201. 
 Дисертацію присвячено проблемі формування дослідницьких умінь 
у майбутніх учителів музики в процесі їх науково-пошукової роботи.  
 Доведено, що ефективність формування дослідницьких умінь підви-
щиться, якщо забезпечити поступовий розвиток творчої самостійності 
студентів у їх пошуковій діяльності. Визначено складові дослідницької 
діяльності, основні види й форми науково-дослідної роботи, розроблено 
модель дослідницьких умінь майбутніх учителів музики, а також 
організаційно-методична система формування дослідницьких умінь май-
бутніх учителів музики. 
 Розроблена методика, яка забезпечує ефективне формування 
дослідницьких умінь і використовуватиметься у навчально-виховному 
процесі вищих педагогічних закладів освіти викладачами музично-
педагогічних факультетів та факультетів мистецтв. 

 
120. Шипота Г. Є. Формування культурно-інформаційних потреб 
підлітків в умовах дозвілля : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Шипота 
Галина Євгенівна ; наук. керівник Л. П. Бойко ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв, Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2005. – 
241 с. – Бібліогр.: с. 186–202. 
 Дисертацію присвячено дослідженню проблеми формування 
культурно-інформаційних потреб підлітків в умовах дозвілля. 
Обґрунтовано теоретико-методологічні підходи до визначення культурно-
інформаційних потреб особистості в сучасних умовах. Визначено 
соціально-психологічні особливості формування культурно-інформацій-
них потреб підлітків. 
 Доведено, що готовність є важливим показником самоосвітнього 
розвитку і механізмом реалізації культурно-інформаційних потреб 
підлітків в умовах дозвілля. В роботі проаналізовано сучасний стан 
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діяльності з формування культурно-інформаційних потреб підлітків 
в умовах організованого дозвілля. Розроблено педагогічна модель 
формування культурно-інформаційних потреб підлітків в умовах дозвілля. 
Розкрито педагогічні засоби формування культурно-інформаційних пот-
реб підлітків в умовах дозвілля, серед яких найсуттєвішими є: відповід-
ність програм формування культурно-інформаційних потреб віковим 
інтересам і потребам; звернення до інформації за внутрішньою потребою 
підлітка; логічний аналіз осмислення та активне опрацювання нової 
інформації, що використовується в умовах дозвілля; постійне 
стимулювання самоосвіти й участі підлітків у культурно-інформаційних 
діях. 

 
2006 

 

121. Гутник І. М. Педагогічні засади організації дозвілля підлітків 
засобами української народної педагогіки : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.06 / Гутник Ірина Миколаївна ; наук. керівник М. М. Поплавський ; 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Держ. акад. керів. кадрів культури 
і мистецтв. – Київ, 2006. – 269 с. – Бібліогр.: с. 174–190. 
 У дисертації розглянуто проблема педагогічної організації дозвілля 
підлітків, форми і методи національного виховання на засадах української 
народної педагогіки. Проаналізовано наукова література з досліджуваної 
проблематики, визначено сутність дозвілля як чинника соціалізації та 
культурації особистості, розкрито можливості культурно-просвітницьких 
закладів для реалізації завдань національного виховання підлітків, 
специфіка використання народної педагогіки як історично зумовленої 
системи навчально-виховних цілей у дозвіллєвій роботі з підлітками. 
 Розроблено цільові культурно-дозвіллєві програми на засадах 
української народної педагогіки; впроваджено у навчально-виховний 
процес культурно-дозвіллєва виховна програма на засадах народної 
педагогіки («Мудрість народу – у спадок»), що передбачає реалізацію ідей 
української народної педагогіки в умовах дозвіллєвої діяльності підлітків. 

 

122. Радковська Л. М. Формування музичного сприйняття у студентів 
вищих мистецьких навчальних закладів засобами духовної музики : 
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Радковська Лариса Миколаївна ; наук. 
керівник Ю. Л. Афанасьєв ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Нац. пед. 
ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2006. – 263 с. – Бібліогр.: с. 179–201. 
 У дисертації розроблено педагогічна технологія формування 
музичного сприйняття у студентів вищих мистецьких навчальних закладів 
засобами духовної музики. Розкрито зміст і структура музичного 
сприйняття, визначено його роль у навчально-виховній роботі. Теоретично 
розроблено та систематизовано комплекс засобів духовної музики. 
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Встановлено критерії, показники та рівні сформованості музичного 
сприйняття у студентів. Впроваджено у практику вищих мистецьких 
навчальних закладів педагогічна технологія формування музичного 
сприйняття у студентів засобами духовної музики і визначено її 
ефективність та доцільність. Розроблено методичні рекомендації 
з проблеми формування музичного сприйняття студентів засобами 
духовної музики. 

 
123. Сверлюк Л. І. Формування гуманних взаємин у дитячих хорових 
колективах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сверлюк Лілія Іванівна ; 
наук. керівник О. М. Олексюк ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Держ. 
акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2006. – 199 с. – Бібліогр.: 
с. 156–182. 
 Дисертацію присвячено проблемі формування гуманних взаємин 
у дитячому хоровому колективі. Проаналізовано стан досліджуваної 
проблеми в теорії і методиці навчання, уточнено сутність поняття 
«гуманність», «гуманні взаємини». Визначено специфіка музично-
педагогічної діяльності керівника дитячого хорового колективу, 
виокремлено сучасні підходи до підвищення ефективності роботи 
з такими колективами. Теоретично обґрунтовано й експериментально 
перевірено педагогічні умови, що сприяють гуманізації навчально-
виховного процесу в аматорському колективі. 
 Доведено, що формування гуманних взаємин в дитячому хоровому 
колективі відбувається за умови поєднання організаційного, навчально-
виховного і художньо-творчого компонентів. 

 
124. Сопільняк М. М. Педагогічні засади організації діяльності 
дозвіллєвої творчої майстерні студентів вищих мистецьких навчальних 
закладів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Сопільняк Микола 
Миколайович ; наук. керівник Г. М. Загадарчук ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Київ, 2006. – 190 с. – Бібліогр.: 
с. 177–190. 
 У дисертації розглянуто проблема становлення творчої особистості 
майбутнього художника-майстра, педагога у сфері декоративно-
прикладного мистецтва засобами живопису в рамках вищого 
навчального закладу культури і мистецтв. 
 Здійснено теоретичний аналіз наукової та методичної літературі 
з досліджувальної проблеми, охарактеризовано основні етапи, 
організаційно-методичні форми процесу формування особистісних якос-
тей художника-майстра засобами живопису. Розроблено модель 
варіативної програми з навчального курсу «Живопис». Декоративний 
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живопис» для художніх спеціалізацій вищого навчального закладу 
культури і мистецтв. 

 
125. Усачова Г. М. Розвиток основ гуманістичного світогляду 
молодших школярів засобами українського національного виховання : 
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Усачова Галина Михайлівна ; наук. 
керівник Л. П. Бойко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Рівнен. держ. 
гуманітар. ун-т. – Київ, 2006. – 182 с. – Бібліогр.: с. 159–174. 
 У дисертації розглянуто проблема педагогічного впливу позашкільних 
навчальних закладів освіти і закладів соціально-культурної сфери на 
розвиток основ гуманістичного світогляду у дітей молодшого шкільного 
віку. Здійснено теоретичний аналіз наукової літератури з досліджуваної 
проблеми, розкрито сутність понять «національне виховання», 
«гуманістичний світогляд» у контексті педагогічних завдань. 
 Подано ретроспективний аналіз розвитку українського національного 
виховання, визначено його пріоритети, завдання в сучасній Україні. 
 Розроблено методика розвитку основ гуманістичного світогляду 
молодших школярів засобами українського національного виховання 
у авторській моделі народознавчого клубу «Сяйво» Центру дитячої 
творчості м. Єнакієво Донецької області. 

 
126. Шуляк С. О. Педагогічні умови сприяння становленню особистості 
молодших школярів засобами ігрової діяльності в дитячій бібліотеці : 
дис. ... канд. пед. наук : 07.00.08 / Шуляк Світлана Олександрівна ; наук. 
керівник Г. А. Гарбар ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Харків. держ. 
акад. культури. – Київ, 2006. – 191 с. – Бібліогр.: с. 171–191. 
 У дисертації досліджено процеси сприяння становленню особистості 
молодших школярів засобами ігрової діяльності в дитячих бібліотеках. 
 Уточнено зміст і структуру понять «особистість», «становлення 
особистості» на основі наукових теорій особистості. Визначено зміст 
і структурні компоненти процесу становлення особистості молодших 
школярів. Обґрунтовано критерії оцінювання рівнів сформованості 
особистості молодших школярів. Розроблено педагогічні умови сприяння 
становленню особистості молодших школярів засобами ігрової діяль-
ності. Доведено ефективність педагогічних умов сприяння становленню 
особистості молодших школярів засобами ігрової діяльності шляхом 
впровадження у процес бібліотечно-інформаційного обслуговування 
читачів дитячих бібліотек авторської програми «Дитяча гра в сучасній 
бібліотеці». Якісні та кількісні показники педагогічного експерименту 
підтвердили їх ефективність, доцільність їх впровадження в бібліотечно-
інформаційне обслуговування читачів дитячих бібліотек. 
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127. Воєводін В. В. Педагогічні умови становлення творчого потенціалу 
майбутніх музикантів-виконавців в оркестровому класі : дис. ... канд. 
пед. наук : 13.00.02 / Воєводін В’ячеслав Васильович ; наук. керівник 
О. М. Олексюк ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2007. – 222 с. – 
Бібліогр.: с. 196–222. 
 У дисертації досліджено специфіку творчого потенціалу студентів 
мистецьких вищих навчальних закладів та його структурні компоненти: 
мотиваційний, емоційний, інтелектуальний, комунікативний та операцій-
ний. На основі авторської концепції про важливість реалізації творчого 
потенціалу майбутніх музикантів-виконавців в оркестровому класі 
розроблено критерії та показники рівня його сформованості; досліджено 
зміст, педагогічні умови; експериментальна методика поетапного 
становлення творчого потенціалу студентів вищих навчальних закладів, 
яка ґрунтується на принципах особистісно орієнтованого підходу. 

 
128. Дмитрук С. В. Розвиток креативності студентів в умовах дозвілля 
засобами туристських ігор : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Дмитрук 
Світлана Вікторівна ; наук. керівник В. В. Кірсанов ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв, Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – 
Київ, 2007. – 298 с. – Бібліогр.: с. 180–199. 
 У дисертації досліджено шляхи, форми і методи розвитку креативності 
студентів в умовах дозвілля засобами туристських ігор. Розглянуто 
теоретико-методологічні засади проблеми, зокрема: уточнено катего-
ріальний апарат, конкретизовано предметно-проблемне поле дослід-
ження; визначено актуальність, пріоритетність та міжнаукову інтеграцію 
різних наукових напрямів з досліджуваної проблеми; систематизовано 
креативно-пізнавальні бар’єри; виявлено особливості студентської 
дозвіллєвої діяльності, що впливають на організацію туристських ігор. 
 Розроблено методика туристських ігор як багатоцільова полі-
функціональна програма, організована й здійснена за модульним 
принципом, визначено зміст і послідовність основних модулів, розроб-
лено їх теоретико-методичне та матеріально-технічне забезпечення. 

 
129. Калініна Л. А. Розвиток естетичного смаку молодших школярів 
у діяльності аматорського дитячого театру ляльок : дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.06 / Калініна Лариса Анатоліївна ; наук. керівник 
В. О. Стрельчук ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Рівнен. держ. 
гуманітар. ун-т. – Київ, 2007. – 206 с. – Бібліогр.: с. 181–206. 
 У дисертації досліджено форми і методи розвитку естетичного смаку 
молодших школярів у театрально-сценічній діяльності в дитячих 
аматорських театрах ляльок в умовах дозвілля. Вивчено розвиток 
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естетичного смаку молодших школярів, розкрито особливості дозвіллєвої 
діяльності, враховані при організації занять молодших школярів 
мистецтвом театру ляльок. 
 Уточнено ключові поняття дослідження. Розглянуто естетичний смак 
як ознаку духовної якості особистості, стверджено, що специфіка 
театрально-сценічної діяльності молодших школярів найбільш адекватно 
відображена в моделі естетичного смаку, яка передбачає мотиваційний, 
діяльнісний, когнітивний і емоційно-почуттєвий аспекти. 
 Здійснено експериментальна апробація розробленої методики, 
наведено статистичні дані про її ефективність, сформульовано рекомен-
дації для використання в організації дозвіллєвих занять мистецтвом 
театру ляльок з дітьми молодшого шкільного віку. 

 

130. Лисюк Ю. С. Методика формування досвіду саморегулювання 
майбутніх музикантів-педагогів у вищих мистецьких навчальних 
закладах : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Лисюк Юлія Сергіївна ; наук. 
керівник О. М. Олексюк ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Рівнен. 
держ. гуманітар. ун-т. – Київ, 2007. – 204 с. – Бібліогр.: с. 187–204. 
 Дисертацію присвячено проблемі формування досвіду 
саморегулювання майбутніх музикантів-педагогів у вищих мистецьких 
навчальних закладах. Обґрунтовано сутність і структурні компоненти 
досвіду саморегулювання музикантів-педагогів, визначено критерії, 
показники та рівні їх сформованості, виявлено педагогічні умови 
формування досліджуваного феномена у студентів вищих мистецьких 
навчальних закладів. Розроблено й експериментально перевірено 
методика формування досвіду саморегулювання майбутніх музикантів-
педагогів. Доведено ефективність запропонованої методики формування 
досвіду саморегулювання майбутніх музикантів-педагогів. 

 

131. Маложон О. І. Соціально-правова культура литовсько-польського 
періоду в історії України (XIV-XVI ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 17.00.01 / 
Маложон Олена Іванівна ; наук. керівник В. Д. Яремченко ; Київ. нац.  
ун-т культури і мистецтв, Харків. держ. акад. культури. – Київ, 2007. – 
178 с. – Бібліогр.: с. 159–178. 
 У дисертації досліджено соціально-правову культуру українського 
народу в часи перебування його у складі Великого князівства Литовського 
та Польського Королівства. З’ясовано тенденції соціально-економічного 
та політичного розвитку; простежено еволюцію правозвичаєвої культури, 
закладеної в нормах «Руської Правди», а з часом використаної у Статутах 
Казимира та Литовських статутах.  
 Доведено, що розвиток культури в українських містах з магдебурзьким 
правом охоплював побутові та шлюбно-сімейні відносини. У роботі також 
акцентується увага на значенні староруської мови у формуванні правової 
стилістики нормативних актів. 
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132. Піхтар О. А. Методична система формування музичного мислення 
студентів мистецьких вищих навчальних закладів : дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.02 / Піхтар Олена Анатоліївна ; наук. керівник О. М. Олексюк ; 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2007. – 246 с. – Бібліогр.: 
с. 179–203. 
 У дисертації досліджено принципи навчання, педагогічні умови, форми 
і методи формування музичного мислення майбутніх фахівців. Визначено 
критерії та встановлено рівні його сформованості; експериментально 
перевірено методика поетапного впровадження у процес фахової підго-
товки студентів музичних спеціалізацій мистецьких вищих навчальних 
закладів методичної системи формування їхнього музичного мислення. 

 

133. Сибірякова-Хохловська М. І. Формування досвіду сприйняття 
поліфонії у майбутніх учителів музики : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / 
Сибірякова-Хохловська Маріанна Ігорівна ; наук. керівник О. Є. Реброва ; 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2007. – 285 с. – Бібліогр.: 
с. 171–194. 
 У дисертації досліджено проблему формування досвіду сприйняття 
поліфонії у майбутніх учителів музики в процесі музично-теоретичної, 
виконавської та практично-педагогічної підготовки. Уточнено етапи 
розвитку поліфонічного стилю та аспекти теоретичного дослідження 
поліфонії, розглянуто специфіку сприйняття поліфонії. Науково обґрунто-
вано сутність досвіду сприйняття поліфонії у майбутніх учителів музики, 
визначено і систематизовано його компонентну структуру. 
 Доведено, що досвід сприйняття поліфонії є цілісним системним 
утворенням, яке характеризується високим рівнем кореляції його 
компонентів. Визначено критерії, показники та рівні сформованості 
досвіду сприйняття поліфонії у студентів-музикантів, розроблено 
педагогічні умови та етапи формування досвіду сприйняття поліфонії, 
впроваджено у практику вищих педагогічних навчальних закладів 
методику його формування у майбутніх учителів музики. 

 
134. Чигирин О. Г. Культурно-просвітня діяльність як засіб адаптації 
дітей в інтернатних закладах спортивного профілю : дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.06 / Чигирин Олександр Григорович ; наук. керівник 
В. В. Кірсанов ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Рівнен. держ. 
гуманітар. ун-т. – Київ, 2007. – 229 с. – Бібліогр.: с. 156–176. 
 Дисертацію присвячено проблемі адаптації дітей до нових умов 
життєдіяльності в інтернатних закладах спортивного профілю. Проведено 
аналіз філософської, педагогічної, психологічної, спортивної та 
культурологічної літератури, визначено рівень розробки даної теми 
в науці, стан проблеми в теорії та практиці сучасної школи, визначено та 
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проаналізовано базові поняття дослідження, особливості організації 
навчально-тренувального і виховного процесу та специфічні ознаки учнів, 
які навчаються в умовах інтернатних закладів спортивного профілю. 
 Розроблено й теоретично обґрунтовано програма системного 
дослідження процесу адаптації учнів до нових умов життєдіяльності, 
експериментально доведено ефективність її використання з метою 
діагностики особливостей перебігу процесу адаптації. 
 Розроблено психолого-педагогічна модель та доведено позитивний 
вплив педагогічної програми на перебіг процесу адаптації юних 
спортсменів в умовах інтернатних закладів спортивного профілю. 

 
2008 

 
135. Губа О. А. Соціально-педагогічні умови формування 
комунікативних якостей молодших школярів в аматорському 
театральному колективі : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Губа Оксана 
Аркадіївна ; наук. керівник В. О. Стрельчук ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2008. – 294 с. – Бібліогр.: с. 181–199. 
 У дисертації розглянуто проблема формування та розвитку 
комунікативних якостей у дітей молодшого шкільного віку, досліджено 
шляхи активізації цього процесу засобами аматорського театрального 
мистецтва. Здійснено аналіз наукової літератури з досліджуваної 
проблематики, визначено сутність комунікабельності, розглянуто 
взаємозв'язок понять «комунікація» та «спілкування», доведено 
важливість спілкування як одного з визначальних чинників формування 
особистості дитини, розкрито можливості аматорських театральних 
колективів для соціалізації молодших школярів, що мають комунікативні 
проблеми. 
 Науково обґрунтовано критерії та рівні сформованості комунікативних 
якостей у дітей контрольних та експериментальних груп, визначено 
проблеми міжособистісних контактів у дітей молодшого шкільного віку на 
сучасному етапі. 
 Розроблено методика проведення занять у дитячих аматорських 
театральних колективах, впроваджено в навчально-виховний процес 
комплексна цільова програма на ігровій основі, що передбачає зняття 
м’язових та психологічних затисків, напрацювання навичок міжособистіс-
ного спілкування, зміцнення самооцінки, творчу самореалізацію та 
всебічний розвиток дитини. 

 
136. Оленіна Г. О. Соціально-педагогічні засади формування інтересу 
підлітків до зарубіжної літератури в умовах дозвілля : дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.05 / Оленіна Ганна Олегівна ; наук. керівник В. М. Медведєва ; 
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Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2008. – 218 с. – Бібліогр.: 
с. 181–206. 
 У дисертації розглянуто проблема формування інтересу підлітків до 
зарубіжної літератури в умовах дозвілля. Здійснено аналіз наукової 
літератури з досліджуваної проблеми, визначено шляхи її розв’язання, 
обґрунтовано педагогічні умови, принципи проектування та технологію 
розробки і впровадження соціально-педагогічної програми з формування 
інтересу підлітків до зарубіжної літератури в умовах дозвілля. 
 Розроблено і впроваджено в роботу культурно-дозвіллєвих закладів 
соціально-педагогічна програма з формування інтересу підлітків до 
зарубіжної літератури, визначено її ефективність. 
 Доведено важливість здобутих даних для подальшого розвитку 
соціально-педагогічної науки, теорії і практики культурно-дозвіллєвої 
діяльності. 

 
137. Сіненко О. О. Педагогічні засади організації діяльності 
студентського аматорського хорового колективу : дис. ... канд. пед. 
наук : 13.00.05 / Сіненко Оксана Олександрівна ; наук. керівник 
Т. С. Пархоменко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2008. – 
297 с. – Бібліогр.: с. 181–191. 
 У дисертації розглянуто педагогічні засади організації діяльності 
студентського аматорського хорового колективу, здійснено аналіз 
наукової літератури з досліджуваної проблеми, уточнено категоріальний 
апарат дослідження. Розкрито зміст і структура (підструктури) організації 
діяльності студентського аматорського хорового колективу. 
 Розкрито хід констатувального експерименту, визначено критерії та 
показники рівнів активної участі студентів в діяльності аматорського 
хорового колективу. Розроблено, експериментально апробовано поетап-
на методика організації діяльності студентського аматорського хорового 
колективу. 

 
138. Слободніченко Д. О. Формування навичок читання з листа хорових 
партитур у студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв : 
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Слободніченко Дмитро 
Олександрович ; наук. керівник Н. В. Коваленко ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2008. – 235 с. – Бібліогр.: с. 170–193.  

У дисертації розкрито сутність, зміст і структуру поняття «читання 
з листа нотного тексту», досліджено стан і проблеми формування навичок 
читання з листа хорових партитур у студентів вищих мистецьких 
навчальних закладів, визначено критерії й рівні сформованих навичок 
читання з листа у студентів при опануванні ними навчального курсу 
«Читання хорових партитур», розроблено, науково обґрунтовано та 
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експериментально перевірено методику формування навичок читання 
з листа хорових партитур у студентів мистецьких вищих навчальних 
закладів, розроблено методичні рекомендації для викладачів фахових 
дисциплін. 

 
139. Шевченко Н. О. Соціально-педагогічні засади формування 
екологічної культури учнівської молоді : дис. ... канд. пед. наук : 
13.00.05 / Шевченко Наталія Олександрівна ; наук. керівник 
О. Р. Копієвська ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2008. – 
231 с. – Бібліогр.: с. 181–199. 
 У дисертації дослідженно і розроблено моделі формування екологічної 
культури учнівської молоді, інструментарій соціально-педагогічної 
технології, що включає: авторську програму факультативу з екології, опис 
екологічної стежки, рекомендації до створення шкільного екологічного 
музею, перелік дослідів екологічної спрямованості на навчально-
дослідних ділянках, проекти «Допоможемо перлині річкового намиста 
України – Роставиці» та «Програма розвитку екологічного туризму 
в басейні річки Рось як чинника відтворення природного і соціо-
культурного середовища», екологічний бюлетень «Рослини проти 
радіації». 
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ІСТОРІЯ 
___________________________________________________________________________ 

 

1994 
 

140. Єсипенко Р. М. Роль українського театру у формуванні суспільної 
свідомості народу в 60-80-ті роки : (На матеріалі драматургії країн 
близького зарубіжжя) : дис. ... д-ра іст. наук : 17.00.08 / Єсипенко Роман 
Михайлович ; КДІК, Ін-т підвищ. кваліфікації працівників культури. – Київ, 
1994. – 291 c. – Бібліогр.: с. 263–305. 
 У дисертації проаналізовано проблема участі українських театрів 
в суспільнополітичному житті. Розкрито громадянську позицію майстрів 
сцени при висвітленні найважливіших етапів історії, як сучасної, так 
і попередніх епох. 

 

141. Набхан Г. Развитие художественной культуры Сирии на 
современном этапе (70-80-е гг.) : дис. ... канд. ист. наук : 17.00.08 / 
Набхан Гассан ; науч. рук. А. С. Кондратюк ; КГИК, Ин-т повышения 
квалификации работников культуры. – Киев, 1994. – 183 с. – Библиогр.: 
с. 170–183. 
 Дисертацію присвячено розвитку національної сірійської культури, 
науки, освіти та процесу культурного і наукового обміну між Сірією, СРСР 
та Україною так як 70–80 роки ХХ ст. велика кількість сірійської художньої 
інтелігенції одержувала освіту в художніх вузах СРСР та України. 

 

142. Нашаат Зібдаві. Розвиток театрального мистецтва у Лівані 
(генезис та сучасний стан) : дис. ... канд. іст. наук : 17.00.08 / Нашаат 
Зібдаві ; наук. керівник Р. М. Єсипенко ; КДІК, Рівнен. ін-т культури. – Київ, 
1994. – 204 с. – Бібліогр.: с. 195–204. 
 Дисертацію присвячено перспективним шляхам розвитку театраль-
ного мистецтва в Лівані, це пов’язано з впровадженням в життя 
національної державної комплексної програми естетичного виховання 
населення. 

 

143. Сошинська Я. Є. Документальний потік з історії українського 
селянства та аграрних відносин і його відображення в бібліографічній 
інформації (друга половина XIX-початок XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 
05.25.03 / Сошинська Ярослава Євгенівна ; наук. керівник В. С. Бабич ; 
КДІК, Укр. держ. аграр. ун-т. – Київ, 1994. – 190 с. – Бібліогр.:  
с. 137–186. 
 У дисертації розкрито тенденції формування і розвитку 
документального потоку з історії українського селянства та аграрних 
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відносин. Визначено головні суб’єкти формування цього потоку, 
охарактеризовано їх конкретний внесок у його створення, видова 
і тематична структура потоку, виявлено та охарактеризовано українські 
джерела бібліографічної інформації з досліджуваної проблематики кінця 
XIX – поч. XX ст., введено в науковий обіг забуті матеріали з історії 
українського селянства та аграрних відносин.  

 
144. Теклемаріям Б. Основні тенденції становлення і розвитку 
театрального мистецтва Ефіопії (історико-етнологічний аналіз) : дис. ... 
канд. іст. наук : 17.00.08 / Теклемаріям, Беделу ; наук. керівник 
А. П. Обертинська ; КДІК, Київ. держ. ін-т театр. мистецтва 
ім. І. К. Карпенка-Карого. – Київ, 1994. – 140 с. – Бібліогр.: с. 135–140. 
 У дисертації охарактеризовано професійний склад ефіопських театрів. 
Подано творчі портрети найбільш відомих діячів сцени Цагає Гебремідінь, 
Тасфає Гассесе, Гетачау Абді та ін. Досліджено, що специфічною 
особливістю діяльності ефіопських театрів є постановка компактних 
вистав з тим, щоб спростити їх транспортування під час гастролей. 

 
145. Федорова Л. Д. Становлення і розвиток музеїв історії міст України 
(XIX-XX століття) : дис. ... канд. іст. наук : 17.00.08 / Федорова Лариса 
Данилівна ; наук. керівник Ю. А. Омельченко ; КДІК, Київ. ун-т 
ім. Т. Шевченка, Ін-т укр. археографії та джерелознавства НАН України. – 
Київ, 1994. – 210 с. – Бібліогр.: с. 184–210. 
 Дисертацію присвячено вивченню історичного і сучасного досвіду, 
об'єкту та діяльності, тенденції розвитку, мережі музеїв історії міст. 
Виявлено, що музей міста як соціальний інститут має свої особливості 
науково-теоретичні засади функціонування 

 
1995 

 
146. Ануфрієв О. М. Етносоціокультурні особливості слов’янських 
спільнот в українському Придунав’ї (соціокультурний аспект) : дис. ... 
канд. іст. наук : 17.00.08 / Ануфрієв Олег Миколайович ; наук. керівник 
О. М. Семашко ; КДІК, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології НАН України. – Київ, 1995. – 233 с. – Бібліогр.: с. 168–181. 
 Дисертацію  виконано на матеріалі південної Бессарабії – Придунав’я, 
де  вперше в етнологічної науці розглядаються сучасні особливості 
народної культури в цьому регіоні українців російських старообрядців, 
болгар. Виявлено загальні закономірності етнокультурних процесів 
і регіональних особливостей. Охарактеризовано стан фольклору слов’ян-
ських культур. 
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147. Бобровський Т. А. Печерні монастирі й печерне чернецтво в історії 
та культурі середньовічного Києва : дис. ... канд. іст. наук : 17.00.08 / 
Бобровський Тимур Анатолійович ; наук. керівник С. Я. Ольговський ; 
КДІК, Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1995. – 265 с. – Бібліогр.:  
с. 165–181. 
 Дисертацію присвячено історії та культурі печерного чернецтва Києва 
середніх віків. Вперше охарактеризовано 15 печерних монастирів  
ХІ–ХІІІ ст., що знаходилися на території Києва та околиць. Проаналізовано 
матеріальну і духовну культуру. Визначено віхи і шляхи розвитку, етапи 
формування, культурно-історичне значення, вітчизняного печерництва 
в долях східних слов’ян. 

 
148. Бульба Т. С. Становлення та розвиток краєзнавчої бібліографії 
Поділля (друга половина XIX-XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 05.25.03 / 
Бульба Таїсія Семенівна ; наук. керівник К. П. Бахмат ; КДІК, Вінниц. держ. 
пед. ун-т. – Київ, 1995. – 243 с. – Бібліогр.: с. 157–243.  
 У дисертації досліджено розвиток краєзнавчої бібліографії Поділля 
з моменту її виникнення до 1994 р. Проведено комплексний аналіз 
бібліографічних посібників про Подільський край, охарактеризовано 
діяльність наукових і громадських організацій, бібліотек, окремих крає-
знавців по їх створенню. Визначено подальший розвиток краєзнавчої 
бібліографії Поділля, шляхом удосконалення існуючої системи 
краєзнавчих бібліографічних посібників. 

 
149. Катасонова Т. В. Функционирование театров малых форм Киева 
в 1917-1918 годах (социокультурный аспект) : дис. ... канд. ист. наук : 
17.00.08 / Катасонова Татьяна Викторовна ; науч. рук.: Л. М. Гордиенко, 
Н. И. Некрасова ; КГИК, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ, 
1995. – 290 с. – Бібліогр.: с. 220–244. 
 Дисертацію присвячено взаємозв’язку культурологічних процесів 
в тому числі театральних, з основними подіями політичної історії, 
визначено хронологію театру малих форм, а також зроблено 
реконструкцію театральної топографії Києва 1917–1918 рр. Вивчено 
теорію та історію малих форм і малих жанрів естрадної драматургії, 
театрів мініатюр і кабаре, їх класифіація та проблематика функціонування 
в системі театрально музичного мистецтва. 

 
150. Лазоренко Ю. І. Бібліографія 1941–1945 років як джерелознавча 
база дослідження історії України періоду Великої Вітчизняної війни : 
дис. ... канд. іст. наук : 05.25.03 / Лазоренко Юлія Іванівна ; наук. керівник 
В. С. Бабич ; КДІК, Київ. держ. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 
1995. – 229 с. – Бібліогр.: с. 200–229. 
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 У дисертації розкрито тенденції зародження, становлення і розвитку 
системи бібліографічного забезпечення історії України періоду Великої 
Вітчизняної війни, визначено головні суб’єкти формування цієї системи. 
Вивчено стан бібліографічної інформації в Україні, Росії в досліджуваний 
період, введено в науковий обіг маловідомі в історіографії історичні та 
бібліографічні джерела 1941–1945 рр. Досліджено причини, внаслідок 
яких потенціальні інформативні можливості бібліографічних видань 
воєнного періоду залишаються невикористаними. 

 
151. Пономаренко А. Б. Вплив художньої інтелігенції на національне 
відродження України (березень 1917 р. – квітень 1918 р.) : дис. ... канд. 
іст. наук : 17.00.08 / Пономаренко Алла Борисівна ; наук. керівник 
Н. І. Миронець ; КДІК, Київ. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т політології. і нац. 
відносин НАН України. – Київ, 1995. – 160 с. – Бібліогр.: с. 145–160. 
 У дисертації розглянуто основні напрями діяльності української 
художньої інтелігенції в початковий період національної революції  
1917–1918 рр. Висвітлено її роль в національно-культурному відродженні 
України. 
 Встановлено, що інтелігенція своєю творчою, культурно-
просвітницькою діяльністю та участю в державному будівництві сприяла 
підвищенню національної самосвідомості суспільства, відродженню 
і розвитку національної культури. 

 
152. Савчин Л. М. Звичаєва сімейно-побутова обрядовість та її 
значення в традиційній культурі Волинського Полісся (на матеріалах 
польових досліджень 20-30-х рр. XX століття) : дис. ... канд. іст. наук : 
17.00.08 / Савчин Лілія Михайлівна ; наук. керівник В. Г. Крючков ; КДІК, 
Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1995. – 171 с. – Бібліогр.: с. 139–153. 
 У дисертації комплексно зроблено історико-методолочічний аналіз 
етнокультурних процесів на Волинському Поліссі. Доведено, що не 
зважаючи на складне економічне та соціально-культурне становище, яке 
складалось внаслідок польської дифензиви, в умовах відсутності 
української державності, сімейно-побутова обрядовість витримувала 
випробування на право історичного існування. Доведено, що збереження 
культурних традицій в сімейно-побутовій обрядовості на Волинському 
Поліссі містить в собі естетичну цінність та художню довершеність 
поліщуків. Обряди народин, весілля, поховання суто національні й тісно 
пов'язані з народними культурними традиціями українського народу. 

 
153. Ступак В. Л. Діяльність київських бібліотек по забезпеченню 
культурних потреб населення у 1921-1929 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 
17.00.08 / Ступак Вікторія Леонідівна ; наук. керівник В. К. Скнар ; КДІК, 
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ЦНБ ім. В. І. Вернадського НАН України. – Київ, 1995. – 168 с. – Бібліогр.: 
с. 142–162. 
 У дисертації розглянуто основні напрями діяльності Київських 
бібліотек в 1921–1929 рр. з забезпечення культурних потреб населення, 
форми і методи роботи, якими користувалися співробітники бібліотек 
міста Києва в 20-ті рр. XX ст., історія створення і діяльність Київського 
бібліотечного об’єднання. Встановлено, що особлива увага приділялась 
проблемам національно-культурного будівництва в м. Києві. 

 
154. Федотова О. О. Становлення та розвиток української науково-
допоміжної літературної бібліографії у 20–30-х рр. XX століття : дис. ... 
канд. іст. наук : 17.00.08 / Федотова Оксана Олегівна ; наук. керівник 
В. С. Бабич ; КДІК, Київ. держ. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 
1995. – 265 с. – Бібліогр.: с. 195–265. 
 У дисертації розглянуто основні закономірності розвитку української 
науково-допоміжної літературної бібліографії з точки зору 
літературознавчого, бібліографічного, історичного і культурологічного 
розуміння проблеми. Встановлено, що найбільших успіхів науково-
допоміжна літературна бібліографія досягла в 20-х рр. XX ст. Існування 
центрів, які займалися бібліографічною діяльністю художньої літератури 
та літературознавства сприяло створенню багатьох бібліографічних 
посібників. Бібліографія на даному етапі була вільна від ідеології, основна 
частина українських дослідників керувалася в своїй роботі об’єктивними 
науковими критеріями. Трагічні події 30-х рр. XX ст. призвели до того, що 
вітчизняна бібліографія на два десятиріччя опинилась в стані повного 
анабіозу.  
 Доведено, що занепад науково-допоміжної літературної бібліографії 
був не остаточним, оскільки значна робота в області української 
літературознавчої бібліографії проводилась в Галичині та еміграції. 

 
155. Хайсам Махмуд. История, современное состояние и перспективы 
развития арабских национальных библиотек : дис. ... канд. ист. наук : 
05.25.03 «Библиотековедение и библиографоведение» / Хайсам Махмуд ; 
науч. рук. В. С. Бабич ; Киев. гос. ин-т культуры. – Киев, 1995. – 244 с. – 
Библиогр.: с. 208–239. 
 У дисертації досліджено національну бібліографічну діяльність 
арабских країн середини 50-х років ХХ ст. Охарактеризовано діяльність 
арабських наукових бібліотек щодо ослуговування споживачів 
документами та інформацією. Подано детальну характеристику сучасної 
інформаційної структури арабських країн, яка складається з трьох ланок – 
бібліотек, служб інформації та документації, архівних служб. Приділено 
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велику увагу діяльності Департаменту документації та інформації Ліги 
арабських держав з питань освіти, культури і науки. 
 Доведено, що національні бібліотеки арабських країн беруть активну 
участь в міжнародному бібліотечному співробітництві в рамках програм 
ЮНЕСКО, ІФЛА, МСА та ін. 

 
1996 

 
156. Пащенко Є. М. Українсько-сербські літературні й культурні зв’язки 
доби бароко. XVII–XVIII ст. : (Контакти, типологія, стилістика) :  
дис. ... д-ра іст. наук : 17.00.01 / Пащенко Євген Миколайович ; КДІК, Київ. 
нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – 
Київ, 1996. – 437 с. – Бібліогр.: с. 395–437. 
 У дисертації досліджено історико-культурний та літературний феномен 
інтеграції українського бароко в різних сферах сербського духовного, 
літературного, художнього життя. Здійснено комплексний аналіз участі та 
ролі української культури в розвитку сербської освіти, книгодрукування, 
театру, літератури, живопису, музики та ін. Відображено інтеграція 
етнічних явищ та виявлено рефлекси цього процесу в українській культурі. 
Актуалізовано проблема порівняльного дослідження усного епосу 
з урахуванням специфіки барокової поетики. 

 
157. Бровкін А. Г. Універсальна наукова бібліотека в системі 
інформаційного обслуговування управлінських структур (на прикладі 
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського) : дис. ... канд. іст. 
наук : 07.00.08 / Бровкін Анатолій Григорович ; наук. керівник 
О. С. Онищенко ; КДІК, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т 
підвищ. кваліфікаціїї працівників культури. – Київ, 1996. – 194 с. – 
Бібліогр.: с. 164–194. 
 У дисертації комплексно досліджено діяльність універсальної наукової 
бібліотеки в інформаційно-аналітичному обслуговуванні вищих органів 
влади і управління України, виявлено широкі можливості використання її 
інформаційного потенціалу. Проаналізовано діюча в НБУ модель системи 
інформаційного обслуговування управлінських структур – інформаційно-
аналітичного центру, що включає структурні елементи, які забезпечують 
оперативне довідкове, поточне реферативне обслуговування та підготов-
ку матеріалів аналітичного і прогностичного характеру. Розроблено 
проект Концепції національної програми збереження документних фондів 
як інформаційного потенціалу України; розроблено пропозиції до 
комплексної наукової програми з питань інформаційно-аналітичного 
забезпечення органів державної влади і управління України. 
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158. Воронцова О. А. Дослідження та відродження середньовічної 
пам’ятки історії та культури України – Звіринецького печерного 
комплексу у Києві : дис. ... канд. іст. наук : 17.00.01 / Воронцова Олена 
Анатоліївна ; наук. керівник Л. М. Гордієнко ; КДІК, Ін-т археології АН 
України. – Київ, 1996. – 157 с. – Бібліогр.: с. 142–147. 
 У дисертації досліджено історія печерного комплексу на Звіринці, яка 
тісно пов’язана з історією місцевості, де він розташований. Протягом 
багатьох десятиріч у різних частинах Звіринця відкривались входи до 
печер, які були зафіксовані і де проводились архіологічні розвідки, які 
показали, що ці печери мають різноманітне призначення і відносяться до 
різних історичних періодів.  
 Виявлено, в районі Звіринця є підземні ходи, де проводилися спелео-
архіологічні роботи різноманітного призначення (монастирські, господар-
ські, фортифікаційні) та їх охорона. Ці рідкісні підземні пам’ятки є складо-
вою частиною національної культурної спадщини.  

 
159. Святненко Г. В. Становлення і розвиток вузів культури і мистецтва 
в Україні в радянський період : дис. ... канд. іст. наук : 17.00.01 / 
Святненко Ганна Василівна ; наук. керівник Л. М. Гордієнко ; КДІК, Київ. 
держ. пед. ін-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 1996. – 220 с. – Бібліогр.: 
с. 192–220. 
 У дисертації розглянуто процес становлення та удосконалення 
структури вузів культури і мистецтва України від початку їх створення й до 
1991 року. Зроблено комплексний аналіз форм і методів навчально-
виховного процесу, охарактеризовано проблеми кадрового забезпечення 
вищих навчальних закладів кваліфікованими фахівцями та матеріально-
технічний рівень навчальних закладів. 

 
160. Ткачова Л. О. Видавнича діяльність Київського університету 
у 1834-1917 роках (на прикладі видань з природознавства) : дис. ... канд. 
іст. наук : 17.00.01 / Ткачова Лариса Олександрівна ; наук. керівник 
О. Ф. Коновець, С. Г. Кулешов ; КДІК, Київ. держ. лінгвіст. ун-т. – Київ, 
1996. – 268 с. – Бібліогр.: с. 220–267. 
 У дисертації розглянуто видавничу діяльність Київського університету 
ХІХ – поч. ХХ ст. (видання з природознавства). Проаналізовано історико-
книгознавчі та історико-наукові видання. Розглянуто, що для видань 
з природознавства Університету Св. Володимира ХІХ – поч. ХХ ст. 
характерний перехід від універсальних до спеціалізованих типів видань. 
Все, це пов’язано із процесами диференціації науки та освіти. У другій 
половині ХІХ – поч. ХХ ст. спостерігається поява нових напрямів видавни-
чої діяльності Київського університету. На це вплинули зміни в організації 
науки, навчального процесу у вищій школі, науково-просвітницькій роботі. 
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 Доведено, що досвід науково-видавничої діяльності Київського 
університету має не лише історико-пізнавальне значення, а й вихід на 
сучасність. В умовах переходу на ринкову економіку та демократизацію 
науково-освітнього процесу в державі університетські центри України 
є важливим чинником піднесення рівня національної культури і освіти. 

 
1997 

 
161. Бокань В. А. Українська графіка як чинник формування 
національно-культурної свідомості народу (друга половина 1950-х-
1960-і роки) : дис. ... канд. іст. наук : 17.00.01 / Бокань Володимир 
Андрійович ; наук. керівник М. І. Панчук ; КДІК, Укр. Акад. мистецтв. – 
Київ, 1997. – 217 с. – Бібліогр.: с. 207–217.  
 У дисертації розглянуто основні напрями багатогранної діяльності 
українських художників-графіків, вплив їх творів в період кінця  
1950-х – 1960-х років на формування національно-культурної свідомості 
українського народу. Встановлено, що українська графіка – станкова 
і книжкова, – відображала національні особливості українського народу, 
була своєрідним, незаганжірованним підручником історії України, це 
сприяло підвищенню самосвідомості народу, відродження національної 
культури. 

 
162. Мацеборко В. Т. Народні університети культури України та їх 
діяльність у 50-80-і рр. XX ст. : дис. ... канд. іст. наук : 17.00.01 / 
Мацеборко Валентина Тимофіївна ; наук. керівники: А. В. Даринський, 
Л. М. Гордієнко ; КДІК, Ін-т підвищ. кваліфікації працівників культури. – 
Київ, 1997. – 188 с. – Бібліогр.: с. 170–188. 
 У дисертації висвітлено питання створення і розвитку народних 
університетів на Україні. Показано розвиток мережі, кадрове 
забезпечення, організаційне керівництво народними університетами 
культури в 50–80 рр. ХХ ст. Розкрито основні засоби, форми і методи, 
а також тематична спрямованість, зміст і ефективність діяльності 
народних університетів культури з естетичного виховання. 

 
163. Петровський О. М. Моделювання форм організації вільного часу 
особистості як умова розвитку культури в Україні (1980-1990-ті роки) : 
дис. ... канд. іст. наук : 17.00.01 / Петровський Олександр Миколайович ; 
наук. керівник Б. А. Кучменко ; КДІК, Укр. центр культур. дослідж. – Київ, 
1997. – 146 с. – Бібліогр.: с. 137–146. 
 У дисертації розглядаються основні питання розвитку культурного 
процесу в Україні 1980–1990-х років. Соціально-економічна база 
культурно-дозвіллєвої діяльності, форми та методи організації 
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споживання їх населенням були спрямовані на покращення змісту та 
якості дозвілля як формуючого чинника національної свідомості народу. 
 Визначено, що історичний процес обумовлює тенденції та напрями 
культурного процесу в період державного будівництва. Розроблено 
моделі управління сферою культури (державної та інших форм власності) 
перехідного періоду до системи ринкових відносин.  
 Доведено, що раціональне використання вільного часу через активну 
дозвіллєву діяльність сприяє розвитку національної культури особистості. 

 
164. Попова З. В. Аматорський театральний рух в Україні (1985-1995) : 
дис. ... канд. іст. наук : 17.00.01 / Попова Зінаїда Василівна ; наук. керівник 
М. М. Поплавський ; КДІК, Укр. центр культур. дослідж. – Київ, 1997. – 
167 с. – Бібліогр.: с. 147–166. 
 У дисертації висвітлено діяльність українського аматорського театру, 
процес еволюції та тенденції розвитку українського суспільства та його 
художня культура. Розглянуто історичні періоди розвитку українського 
аматорського театру, національні традиції в розвитку аматорського 
театрального мистецтва. Саме тому всупереч складним економічним, 
політичним, господарським і культурним процесам, але із збереженням 
національних традицій, формується новий аматорський театр назалежної 
України з такими його рисами, як багатогранність творчих пошуків і стилів, 
потягом до експерименту, зверненням до студійності тощо. 

 
165. Приколота С. Г. Бібліографічний аналіз творчої спадщини 
С. Єфремова : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Приколота Світлана 
Григорівна ; наук. керівник Л. М. Гордієнко ; КДІК, Київ. ун-т 
ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 185 с. – Бібліогр.: с. 165–185. 
 У дисертації висвітлено основні віхи творчого та громадсько-
політичного шляху С. Єфремова, проаналізовано його бібліографічні 
напрацювання наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст., розкрито літературно-критичні 
погляди і його оцінка представників модерністичних течій в українській 
літературі, детально охарактеризовано «История украинского письмен-
ства» – основний твір С. Єфремова. 

 

166. Соколовська К. М. Традиції українського національного театру 
другої половини XIX–XX ст. в соціально-культурному контексті 
(організаційно-творчий аспект діяльності театральних труп 
М. Л. Кропивницького) : дис. ... канд. іст. наук : 17.00.01 / Соколовська 
Клавдія Михайлівна ; наук. керівник Б. А. Кучменко ; КДУКіМ, Київ. держ. 
пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 1998. – 153 с. – Бібліогр.: с. 135–144. 
 У дисертації проаналізовано форми і методи організаційно-творчої 
діяльності театру корифеїв. Новаторські пошуки та експерименти, корифеї 
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піднесли на високий рівень театральну справу в Україні, створили 
організаційну структуру, зміцнили матеріальну базу, удосконалили 
планово-фінансову та економічну систему, направили всі творчі засоби на 
головний показник – якість. 
 Доведено, що використання традиційних форм роботи театру корифеїв 
із сучасними формами та методами суттєво вплинуло на розквіт 
української театральної культури. 

 
167. Соломатова В. В. Традиційно-побутова культура етнічних спільнот 
молдаван і болгар півдня Бессарабії наприкінці XVIII – початку XX ст. : 
дис. ... канд. іст. наук : 17.00.01 / Соломатова Вікторія Василівна ; наук. 
керівник М. М. Поплавський ; КДІК, Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 
1997. – 167 с. – Бібліогр.: с. 159–167. 
 У дисертації розглянуто розвиток молдавської та болгарської культур 
південної Бессарабії наприкінці ХVІІІ – поч. ХХ ст. Протягом цих століть 
територія південної Бессарабії знаходилась під владою Туреччини, Росії та 
Румунії, що наклало свій відбиток на розвиток культур етносів регіону. 
Соціально-економічний розвиток молдавського та болгарського народів 
відтворилася у пам’ятках їхньої матеріальної та духовної культури. 
 Матеріальна культура бессарабських молдаван грунтувалася на 
цінносних орієнтаціях, які забезпечували естетизацію їх побуту через 
традиційне народне житло. 
 Болгарський етнос у придунайському краї зберіг свої коріння і утворив 
на новій батьківщині оригінальні матеріальні та духовні форми, які 
презентують їх традиційно-побутову культуру в регіоні. Сукупність 
національних інтересів, ідеалів, національного саосмислення болгар-
ського етносу зосередилась у традиційному народному житті і вбранні.  
 Доведено, що традиційно-побутова культура болгар і молдаван кінця 
ХVІІІ – поч. ХХ ст. має спільні риси  у розвитку культур даних етносів. 

 
168. Яремченко В. Д. Тенденції функціонування соціально-культурної 
сфери в Україні (1985-1995 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 17.00.01 / 
Яремченко Валентина Дмитрівна ; наук. керівник Л. М. Гордієнко ; 
КДУКіМ, Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 1997. – 165 с. – 
Бібліогр.: с. 151–165. 
 У дисертації досліджено функціонування соціально-культурної сфери 
України в 1985–1995 рр., проаналізовано стан та особливості її розвитку 
в умовах «перебудови» і в період становлення незалежності України. 
Розглянуто питання структуровання мережі, вдосконалення форм 
і методів діяльності соціальних інститутів культурологічного типу та 
реформування системи управління закладів культури.   
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169. Арутюнова С. А. Бібліографічна спадщина Михайла Ілліча 
Ясинського : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Арутюнова Софія 
Альбертівна ; наук. керівник М. В. Геращенко ; КДУКіМ, Ін-т укр. 
археографії та джерелознавства НАН України. – Київ, 1998. – 191 с. – 
Бібліогр.: с. 166–178.  
 Дисертацію присвячено вивченню життєвого та творчого шляху 
видатного українського бібліографа, бібліотекознавця та книгознавця 
Михайла Ілліча Ясинського, що охоплює період 20–30-х рр. та 
післявоєнний період. На основі архівних матеріалів та фахової літератури 
висвітлено основні напрями бібліографічної діяльності вченого, а саме: як 
першого історика національної бібліографії, основоположника української 
бібліографії, автора ряду робіт з питань теорії, методики та організації 
бібліографічної діяльності. В дослідженні окреслено місце М. І. Ясинсь-
кого в розвитку сучасного бібліографознавства.  

 
170. Бандилко Л. Ф. Історія бібліотечної справи Волині (1939-1985 рр.) : 
дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Бандилко Лілія Феліксівна ; наук. 
керівник В. С. Пашкова ; КДУКіМ, Харків. держ. ін-т культури. – Київ, 
1998. – 242 с. – Бібліогр.: с. 170–203. 
 Дисертація присвячена дослідженню історії бібліотечної справи Волині 
в 1939–1985 рр., яка стала складовою частиною бібліотечної справи 
України на двадцять років пізніше інших регіонів країни. Досліджено та 
відтворено картина становлення та розвитку бібліотечної мережі краю на 
прикладі державних масових бібліотек, профспілкових бібліотек, бібліотек 
середніх та вищих навчальних закладів, громадських організацій. 
Проаналізовано формування бібліотечних фондів, стан кадрового за-
безпечення, розвиток середньої та вищої бібліотечної освіти і підвищення 
кваліфікації спеціалістів для бібліотек.  

 
171. Волинець А. А. Становлення та розвиток мережі публічних 
бібліотек України (XIX – початок XX століття) : дис. ... канд. іст. наук : 
07.00.08 / Волинець Анжела Андріївна ; наук. керівник Л. П. Одинока ; 
КДУКіМ, Ін-т укр. археографії та джерелознавства НАН України. – Київ, 
1998. – 178 с. – Бібліогр.: с. 156–188. 
 Дисертацію присвячено питанням історії виникнення та становлення 
мережі публічних бібліотек в Україні в ХІХ – поч. ХХ ст., визначенню 
типології та специфічних особливостей книгозбірень, загальному аналізу 
книжкового фонду, складу читачів, їхніх потреб та інтересів, дослідженню 
джерел комплектування, стану каталогів, напрямів діяльності та 
суспільно-освітньої ролі публічних бібліотек. Особлива увага приділено 
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громадськості – земствам, товариствам грамотності, «Просвітам» та 
іншим установам, що були ініціаторами створення та підтримки публічних 
бібліотек як важливого рушія у розвитку культури ХІХ – поч. ХХ ст. 

 
172. Дармограй Н. М. Жіночі об’єднання в Україні та їх громадсько-
культурницька діяльність (90-ті роки XX століття) : дис. ... канд. іст. 
наук : 17.00.01 / Дармограй Наталія Миколаївна ; наук. керівник 
А. К. Волощенко ; М-во культури і мистецтв України, КДУКіМ, Нац. пед.  
ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 1998. – 172 с. – Бібліогр.: с. 154–172. 
 В дисертації досліджено питання громадсько-культурницької 
діяльності жіночих об'єднань в Україні у 90-х роках XX століття, 
проаналізовано особливості розвитку жіночого руху в умовах 
становлення незалежності України, розглянуто проблема консолідації 
жіночого руху в Україні та перспективи його розвитку. 

 
173. Дорогих Л. В. Аматорське мистецтво як історико-культурне явище 
(на матеріалах України другої половини XIX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 
17.00.01 / Дорогих Людмила Василівна ; наук. керівник Л. О. Карпова ; 
КДУКіМ, Київ. держ. лінгвіст. ун-т. – Київ, 1998. – 190 с. – Бібліогр.:  
с. 171–190. 
 Дисертація є комплексним історико-теоретичним дослідженням 
аматорського мистецтва України другої половини XIX ст. У роботі 
розглянуто теоретичні аспекти досліджуваного явища, уточнено поняття 
«аматорське мистецтво», розкрито його естетична і суспільна природа як 
явища культури. Досліджено роль аматорського мистецтва в житті 
суспільства, проаналізовано стан і особливості різних видів і жанрів, 
своєрідність функціонування в умовах розвитку культури України другої 
половини XIX ст. 

 
174. Зніщенко М. П. Становлення та розвиток публічних бібліотек для 
дітей в Україні (1900-1939 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / 
Зніщенко Микола Павлович ; наук. керівник Т. І. Ківшар ; КДУКіМ, Нац.  
б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 1998. – 171 с. – Бібліогр.:  
с. 147–162. 
 Дисертація присвячена історії публічних бібліотек для дітей, що 
існували в Україні від 1900 до 1939 рр., виявлено основні типи 
книгозбірень, головні принципи комплектування та напрями роботи 
з читачами-дітьми, визначено головні завдання публічних бібліотек для 
дітей, пріоритетні напрямки активізації читацьких потреб, розглянуто 
тематико-типологічна, статистична та мовна структура книжкового 
фонду. 
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175. Лутовинова В. І. Українська рекомендаційна бібліографія 
(історичні та теоретико-методичні засади) : дис. ... канд. іст. наук : 
07.00.08 / Лутовинова Валентина Іванівна ; наук. керівник В. В. Загу-
менна ; КДУКіМ, Ін-т укр. археографії та джерелознавства НАН України. – 
Київ, 1998. – 212 с. – Бібліогр.: с. 194–212. 
 Дисертацію присвячено проблемам формування і розвитку теорії та 
методики української рекомендаційної бібліографії з ХІ ст. по 80-ті роки 
ХХ ст. Проаналізовано українська рекомендаційна бібліографія як явище 
національної документальної культури за весь період її існування –  
XI–XX ст. Проведено історіографічний аналіз розвитку теоретико-
методичних засад рекомендаційної бібліографії, як одного з найдавніших 
видів української бібліографії. Здійснено періодизацію історії формування 
та розвитку української рекомендаційної бібліографії. Визначено внесок 
вітчизняних дослідників та бібліографів в теорію та практику української 
рекомендаційної бібліографії. 

 

176. Поріцька О. А. Українська народна демонологія у загально-
слов’янському контексті (XIX – поч. XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 
17.00.01 / Поріцька Ольга Анатоліївна ; наук. керівник М. І. Толстой ; 
КДУКіМ, Вінниц. держ. пед. ун-т. – Київ, 1998. – 203 с. – Бібліогр.:  
с. 186–203. 
 Дисертацію присвячено питанням української народної демонології, 
яка вивчається в контексті слов’янської міфології, що дає можливість 
виходити на компаративістичний рівень етнокультурних досліджень. 
Здійснено класифікація міфологічних персонажів за статевою ознакою як 
найбільш стійкою у морфологічній характеристиці персонажів. Типологія 
міфологічних персонажів виявила їх просторове поширення, функції, 
ступінь збереженості уявлень про персонажів народної демонології. 
Дослідження підтвердило контамінацію язичницьких та християнських 
вірувань (двовір’я) з перевагою перших серед слов’янських народів  
(на відміну від слов’ян-католиків). 

 

177. Сібірякова О. О. Відеокомунікація в структурі сучасної культури: 
еволюція впливу на людину : дис. ... канд. іст. наук : 17.00.01 / Сібірякова 
Олена Олександрівна ; наук. керівник Л. О. Карпова ; КДУКіМ, Київ. держ. 
ін-т залізн. трансп. – Київ, 1998. – 149 с. – Бібліогр.: с. 139–149. 
 На основі історико-культурного дослідження висвітлено роль, 
історичне значення відеокомунікації в структурі сучасної культури. 
Визначено і обгрунтовано сутністна природа відеокомунікації в культурно-
історичному процесі. Докладно простежено основні етапи розвитку 
відеокомунікації в системі сучасної культури.  Введено в науковий обіг 
великий фактографічний матеріал, розкрито історичні особливості 
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формування культурних норм та цінностей засобами відеокомунікації, 
проаналізовано основні форми впровадження відеокомунікаційного 
впливу на людину. 

 
178. Сніжко В. М. Культура російської меншини в Україні: проблеми 
функціонування та розвитку (90-ті роки XX століття) : дис. ... канд. іст. 
наук : 17.00.01 / Сніжко Валентина Миколаївна ; наук. керівник 
Р. М. Постоловський ; КДУКіМ, Чернів. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича. – 
Київ, 1998. – 208 с. – Бібліогр.: с. 174–208. 
 У дисертації розкрито основні засади, етапи формування та напрями 
здійснення національної політики в Україні щодо національних меншин 
і російської меншини зокрема, розвиток її культури, функціонування 
культурно-освітніх закладів та національно-культурних товариств на 
сучасному етапі. 

 
179. Соколов В. Ю. Природничо-наукова і технічна книга в Україні 
у XVIII ст. (історико-книгознавчий аналіз) : дис. ... канд. іст. наук : 
07.00.08 / Соколов Віктор Юрійович ; наук. керівник С. Г. Кулешов ; 
КДУКіМ, Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 184 с. – Бібліогр.: 
с. 143–164. 
 У дисертації досліджено розвиток природничо-наукової і технічної 
книги в Україні у XVIII ст. Охарактеризовано умови та особливості її 
функціонування в суспільстві. Визначено головні тенденції та етапи 
розвитку книгодрукування в галузі природничих наук і техніки. 
Проаналізовано видання з даних галузей знань, що надруковані в Україні 
протягом XVIII ст.  
 Доведено значення книг даної тематики у поширенні наукових знань 
та визначено їх місце у приватних книжкових зібраннях, бібліотечних 
фондах навчальних закладів та монастирів.  

 
1999 

 
180. Кучменко Е. М. Взаємовпливи історико-культурних процесів 
Заходу і Сходу в ХVІІІ-ХХ ст. (На прикладах художньої культури) : дис. ... 
д-ра іст. наук : 17.00.01 / Кучменко Елеонора Миколаївна ; наук. 
консультант В. Й. Борисенко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Нац. 
пед. ун-т ім. М. Драгоманова, Ін-т історії України НАН України. – Київ, 
1999. – 402 с. – Бібліогр.: с. 338–402. 
 У дослідженні вивчено питання взаємовпливу історичних, культурних, 
зокрема художніх, процесів Заходу і Сходу на прикладах історіографічного 
аналізу наукової думки з урахуванням принципу історизму. 
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 Хронологічні рамки дослідження охоплюють новий час – ХVІІІ–ХХ ст. 
період, підготовлений Ренесансом та Реформацією. Під впливом 
зовнішнього чинника на Сході створюється так звана «третинна модель». 
Традиційний менталітет людини на Сході змінюється, що не могло не 
відбитися на культурі. Розглянуто, як ставилась і вирішувалась проблема 
діалогу культур Заходу і Сходу науковою думкою ХVІІІ–XX ст., а також 
визначено методологічні та методичні особливості вивчення культурних 
процесів із урахуванням художньої культури країн Заходу і Сходу, 
розроблено концепцію дослідження історико-культурних процесів. 

 
181. Кулик Н. А. Культурні процеси в Україні 90-х років XX століття 
(на прикладі державних закладів культури) : дис. ... канд. іст. наук : 
17.00.01 / Кулик Наталія Андріївна ; наук. керівник Л. О. Карпова ; Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т історії України НАН України. – Київ, 
1999. – 191  с. – Бібліогр.: с. 176–191. 
 В дисертації досліджено культурні процеси в Україні 90-х років 
XX століття на прикладі державних закладів культури, визначено основні 
етапи розвитку культурного життя в період соціально-економічних 
перетворень, їх вплив на фінансову політику та кадрове забезпечення 
закладів культури. 

 
182. Сенченко Н. М. Історія становлення та розвитку державної 
бібліографії України (1919-1969 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / 
Сенченко Наталія Миколаївна ; наук. керівник В. В. Загуменна ; Київ. нац. 
ун-т культури і мистецтв, Харків. держ. акад. культури. – Київ, 1999. – 
173 с. – Бібліогр.: с. 152–173. 
 Дисертацію присвячено дослідженню історії становлення та розвитку 
державної бібліографії України (1919–1969). У роботі розглянуто історію 
становлення та організацію роботи Головної Книжкової Палати в Києві, 
Української книжкової палати в Харкові, вивчено багаторічний досвід 
державної реєстрації українських друкованих видань і створення 
бібліографічної продукції, розкрито основні критерії відбору книжкових 
видань для реєстрації в органах державної бібліографії, простежено 
еволюцію бібліографічного опису книжкової продукції України, розкрито 
структуру державних бібліографічних покажчиків та формування системи 
їх довідкового апарату. 

 

2000 
 

183. Мозгова В. П. Бібліотеки ліцеїв України: становлення та розвиток 
(XIX-XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Мозгова Валентина 
Петрівна ; наук. керівник Т. І. Ківшар ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 
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Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2000. – 262 с. – Бібліогр.: 
с. 176–204. 
 У дисертації досліджено історія бібліотек ліцеїв України (1805–2000). 
На основі аналізу комплексної джерельної бази здійснено реконструкцію 
історико-культурного процесу становлення та розвиток бібліотек ліцеїв 
України. У роботі детально досліджено типологію, встановлено періоди 
розвитку ліцейних книгозбірень. Розкрито концептуальні засади 
організації мережі, фондів, довідково-пошукового апарату бібліотек ліцеїв. 
Охарактеризовано система бібліотечно-бібліографічної та інформаційної 
підготовки ліцеїстів в умовах функціонування бібліотечно-інформаційного 
культурно-освітнього осередку ліцею (БІКООЛ). 

 
2001 

 
184. Грінберг Л. Ф. Історіософське світобачення П. Куліша (культуро-
логічний аспект) : дис. ... канд. іст. наук : 17.00.01 / Грінберг Лариса 
Феліксівна ; наук. керівник М. М. Поплавський ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв, Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2001. – 182 с. – 
Бібліогр.: с. 163–183. 
 На основі аналізу культурологічного аспекту історіософського 
світобачення Пантелеймона Олександровича Куліша (1819–1897) – 
видатного українського письменника, поета, історика, етнографа, 
публіциста, видавця, громадського діяча – у дисертації висвітлено 
історичні передумови формування його культурологічних поглядів. 
Розкрито участь П. Куліша в українському громадсько-культурницькому 
русі XIX ст., специфіковано картину світу вченого у контексті національних 
цінностей і орієнтирів українського народу, його культури, мови 
і літератури, визначено роль науково-творчої спадщини П. Куліша 
у пробудженні національної самосвідомості і вплив його історіософського 
світобачення на подальший розвиток української національної ідеї. 
 Досліджено широке коло джерел, які різнобічно розкривають життя 
і діяльність вченого на ниві української культури. 

 
185. Дроздова О. В. Видавнича та інформаційно-бібліографічна 
діяльність просвітницьких осередків Полтавщини (другої половини 
ХІХ - початку ХХ ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Дроздова Олена 
Василівна ; наук. керівник М. В. Геращенко ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2001. – 
206 с. – Бібліогр.: с. 164–195. 
 Дисертацію присвячено питанням видавничої та інформаційно-
бібліографічної діяльності просвітницьких осередків Полтавщини в другій 
половині XIX – на поч. XX ст. У хронологічній послідовності досліджено 
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становлення та розвиток краєзнавчої бібліографії регіону на прикладі 
просвітницьких осередків, навчальних закладів, музеїв, книгозбірень, 
громадських товариств, архівної комісії, земства. Визначено місце і роль 
видавничої та інформаційно-бібліографічної діяльності просвітницьких 
закладів у становленні та розвитку краєзнавчої бібліографії Полтавщини, 
пробудженні національної самосвідомості, піднесенні освітнього 
і культурного рівня місцевого населення. Виявлено значний масив 
краєзнавчих видань, які на сьогодні є цінним джерелом як історії 
Полтавщини, так і України в цілому. 

 
186. Преварська Л. В. Культура українців в Канаді: тенденції та 
проблеми розвитку (кінець ХІХ–ХХ ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 
(17.00.01) / Преварська Лариса В’ячеславівна ; наук. керівник 
Л. М. Новохатько ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т історії України 
НАН України. – Київ, 2001. – 178 с. – Бібліогр.: с. 163–178. 
 У дисертації досліджено тенденції розвитку культури українців Канади 
кінця XIX–XX ст., формування української діаспори, інокультурні впливи, 
а також розвиток української культури в сучасній Канаді; міждержавна 
політика України і Канади в культурних взаємозв’язках, їх перспективи. 
 Визначено основні напрями формування українського культурного 
середовища, інокультурних впливів – етнодоцентровий та етно-
відцентровий у відповідному спектрі їх різновидів: історичному, 
еволюційно-цілісному, національно-самосвідомому, духовно-творчому, 
геополітичному, асиміляційному та глобалізаційному. 

 
187. Тимошенко І. В. Читачі публічних бібліотек України: основні 
напрями вивчення (1900-1930-й рр. ХХ ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 
07.00.08 / Тимошенко Ірина Володимирівна ; наук. керівник 
Т. В. Новальська ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2001. – 
206 с. – Бібліогр.: с. 164–195. 
 У дисертації досліджено історія становлення та розвиток основних 
напрямів і етапів вивчення складу читачів публічних бібліотек України та 
змісту їх читання у 1900–1930-х рр. ХХ ст. Здійснено історико-
бібліотекознавча реконструкція процесу розгортання діяльності бібліотек 
і науково-дослідних закладів з вивчення читацького контингенту. 
Визначено, що основними напрямами вивчення читачів публічних 
бібліотек – публічно-інформативний (характеризувався оприлюдненням 
у періодичних виданнях проблем змісту й особливостей читання з метою 
формування громадської думки на користь і доступність читання для всіх 
верств населення) і бібліотечно-соціологічний (утворився на основі 
інтеграції анкетно-структурного й бібліотечно-статистичного напрямів). 
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Висвітлено діяльність українських бібліотекознавців з формування 
терміносистеми, обґрунтувано теоретичні засади. У дослідженні 
доведено, що політика українізації, незважаючи на її обмеженість, суттєво 
впливала на розвиток досліджень з вивчення читачів бібліотек і змісту їх 
читання. 

 

2002 
 

188. Дихнич Л. П. Феномен моди в соціокультурних процесах 
ХХ століття : дис. ... канд. іст. наук : 17.00.01 / Дихнич Людмила Петрівна ; 
наук. керівник М. М. Поплавський ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, 
Ін-т іст. України НАН України. – Київ, 2002. – 170 с. – Бібліогр.: с. 162–170. 
 Дисертація присвячена дослідженню місця, ролі і значення феномена 
моди в соціокультурних процесах XX ст. Простежено історична еволюція 
змістового наповнення поняття «мода», розглянуто основні теоретичні 
підходи до осмислення феномена моди. Досліджено її природа, характерні 
особливості і функції. Одяг і костюм розглянуто як історичні форми буття 
моди. Наведено визначення соціокультурних процесів, розглянуто їх 
структура і функції, виявлявлено характерні особливості соціокультурних 
процесів XX ст., проаналізовано вплив ідеології і політики як структурних 
елементів цілісної соціокультурної системи на розвиток моди, визначено 
техніко-технологічні та економічні детермінанти розвитку моди у XX ст., 
детально розглянуто феномен моди в контексті художніх практик 
і стилістичних течій у мистецтві XX ст. (від модерну до постмодерну). 
Охарактеровано сучасний стан моди і прогнозовано тенденції розвитку 
індустрії моди в Україні. 

 
189. Загуменна О. І. Становлення та розвиток книготорговельної 
бібліографії в Україні (ХVІІІ-ХХ ст.) : дис. ...канд. іст. наук : 07.00.08 / 
Загуменна Олена Ігорівна ; наук. керівник Ю. Л. Афанасьєв ; Київ. нац.  
ун-т культури і мистецтв, Харків. держ. акад. культури. – Київ, 2002. – 
192 с. – Бібліогр.: с. 171–189. 
 Дисертацію присвячено питанням становлення та розвитку 
книготорговельної бібліографії в Україні в період ХVІІІ–ХХ ст. З метою 
реконструювання об’єктивної картини розвитку книготорговельної 
бібліографії в Україні з моменту її виникнення вивчено і проаналізовано 
літературні та архівні матеріали з досліджуваної проблеми. Визначено 
основні поняття та суспільні функції книготорговельної бібліографії в різні 
історичні періоди – комерційну, як базову, реєстраційну та оціночну 
(рекомендаційну). Охарактеризовано основні етапи розвитку книго-
торговельної бібліографії в Україні: ХVІІІ ст.; перша половина ХІХ ст.; друга 
половина ХІХ ст.; ХХ ст. – з відповідною періодизацією. Доведено, що 
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пріоритет у складанні першого книготорговельного бібліографічного 
посібника належить Україні.  

 

190. Зеленська Л. М. Музично-видавнича діяльність на Наддніпрянсь-
кій Україні другої половини ХІХ - початку ХХ століття : дис. ... канд. іст. 
наук : 07.00.08 / Зеленська Лариса Михайлівна ; наук. керівник 
В. М. Медведєва ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Харків. держ. акад. 
культури. – Київ, 2002. – 206 с. – Бібліогр.: с. 172–195. 
 Дисертацію присвячено комплексному дослідженню у культурно-
історичному та книгознавчому аспектах процесів розвитку і пріоритетних 
напрямів музично-видавничої діяльності на Наддніпрянській Україні 
в другій половині ХІХ – поч. ХХ ст., охарактеризовано основні етапи її 
розвитку, виявлено загальнонаціональні і регіональні аспекти діяльності. 
Здійснено книгознавчий аналіз масиву музичних видань, простежено 
шляхи їхнього поширення в суспільстві. Виявлено вплив музично-
видавничої діяльності на національно-культурницькі процеси в Україні. 

 

2003 
 

191. Блажкевич А. Л. Краєзнавча бібліографія Галичини: становлення 
та розвиток (ХІХ ст. - 30-ті рр. ХХ ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / 
Блажкевич Андрій Львович ; наук. керівник В. В. Загуменна ; Київ. нац.  
ун-т культури і мистецтв, Харків. держ. акад. культури. – Київ, 2003. – 
204 с. – Бібліогр.: с. 170–204. 
 Дисертацію присвячено питанням становлення та розвитку 
краєзнавчої бібліографії Галичини в період ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст. Вивчено 
історіографію проблеми на основі дослідження літературних та  
архівних джерел, що введені до наукового обігу вперше. Викладено 
головні особливості становлення та розвитку краєзнавчої бібліографії 
краю. Визначено основні етапи її розвитку в Галичині: перший – перша 
половина ХІХ ст.; другий – друга половина ХІХ ст. – поч. ХХ ст.  
(1851–1918 рр.); третій – 1918–1939 рр. Розкрито внесок наукових 
товариств «Галицько-руської матиці» (1848), «Просвіти» (1868), 
«Літературного товариства імені Шевченка» (1873), яке згодом 
перейменували у «Наукове товариство ім. Шевченка» (1892), «Руського 
педагогічного товариства» (1881), туристично-краєзнавчого товариства 
«Плай» (1924), громадських організацій, бібліотек, органів місцевого друку 
та окремих дослідників (бібліографів, краєзнавців, істориків) у створення 
бібліографічної інформації з краєзнавства Галичини, зокрема значення 
української періодики Галичини ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст. Висвітлено 
маловідомі факти з історії краєзнавчої бібліографії краю, що суттєво 
доповнили загальну картину розвитку краєзнавчої бібліографії України 
в цілому. 



ІСТОРІЯ  
 

82 

192. Бородіна Г. Г. Мережа бібліотек Півдня України: формування та 
тенденції розвитку (XIX-початок XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / 
Бородіна Галина Григорівна ; наук. керівник Л. П. Одинока ; Київ. нац.  
ун-т культури і мистецтв, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 
2003. – 227 с. – Бібліогр.: с. 184–219. 
 Дисертація присвячена історії створення та функціонування бібліотек 
на Півдні України в кінці ХІХ – поч. ХХ ст., як складової історії бібліотечної 
справи України. Досліджено і відтворено цілісна картина становлення та 
розвиток книгозбірень краю, виявлено їх основні типи і специфічні 
особливості, проаналізовано загальний зміст книжкових фондів, джерела 
комплектування і фінансування, основний контингент читачів, їх потреби 
і форми обслуговування. Особлива увага приділена пріоритетним 
напрямам діяльності бібліотечних закладів та ролі громадських діячів-
просвітителів, земств, товариств грамотності у процесі підвищення 
культурно-освітнього значення бібліотек. Виявлено і охарактеризовано 
значний масив краєзнавчих видань, що на сьогодні є цінним джерелом 
інформації як про історію Півдня України, так і України в цілому. 

 
193. Лещенко Л. Ю. Культурно-історичний контекст становлення 
європейської раціональності : дис. ... канд. іст. наук : 17.00.01 / Лещенко 
Лілія Юріївна ; наук. керівник Л. М. Новохатько ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв, Харків. держ. акад. культури. – Київ, 2003. – 187 с. – Бібліогр.: 
с. 171–187. 
 Дисертація присвячена аналізу культурно-історичного контексту 
становлення європейської раціональності як складного системно-
структурного феномена. Охарактеризовано концептуальний фон 
тематизації європейської раціональності, розроблено типологія основних 
підходів до її осмислення, виявлено соціокультурні детермінанти її 
становлення, проаналізовано культурно-історичні форми буття (ейдетич-
на, теологічна, гносеологічна, технократична). 
 Європейська раціональність, що є складною, динамічною системою, 
розглянуто як дворівнева модель, організація, самоорганізація та 
еволюція якої визначається двома групами факторів: внутрішніми, 
генетично обумовленими, і зовнішніми (впливом середовища). 

 
194. Мартиненко Л. В. Тенденції культурного будівництва в Україні: 
становлення недержавних некомерційних організацій (90-ті роки 
XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 17.00.01 / Мартиненко Лілія Вікторівна ; 
наук. керівник С. Д. Безклубенко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв,  
Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – 188 с. – Бібліогр.:  
с. 154–173. 
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 В дисертації досліджено культурні процеси в Україні у 90-х роках 
XX століття, зокрема проаналізовано становлення, розвиток, особливості 
функціонування та діяльність недержавних неприбуткових культурно-
мистецьких організацій на сучасному етапі, розглянуто проблема їх 
структурування, вдосконалено економіко-правовий супровід їх роботи та 
перспективи розвитку. Визначено належність організацій професійної 
спрямованості (спілки), творчих та освітніх культурно-виховних об’єднань, 
благодійних фондів (національних і міжнародних) до вітчизняного 
«третього сектору» культурного виробництва. 
 Доведено, що розвиток недержавних неприбуткових культурно-
мистецьких організацій є однією з важливих тенденцій культурного 
будівництва в Україні. 

 
195. Сєкунова Ю. В. Історико-культурологічна спадщина Лева 
Биковського : дис. ... канд. іст. наук : 17.00.01 / Сєкунова Юлія 
Володимирівна ; наук. керівник Б. П. Яремченко ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв, Харків. держ. акад. культури. – Київ, 2003. – 197 с. – Бібліогр.: 
с. 178–197. 
 Дисертація є першим в українській історіографії комплексним 
дослідженням життя та багатогранної діяльності Л. Биковського, 
проблематики його історико-культурологічної спадщини. В роботі 
проаналізовано стан наукового дослідження проблеми, залучено широке 
коло наукових джерел, в яких розглядається життєдіяльність вченого як 
історика української культури. На основі наукового та мемуарного 
доробку охарактеризовано участь Л. Биковського в українському 
громадсько-політичному та культурницькому рухах початку XX ст., роз-
крито його роль в науково-організаційній діяльності української діаспори, 
зокрема, у формуванні організаційних основ українських наукових 
інституцій в еміграції. 
 Відтворено концепцію книжкової культури Л. Биковського, який одним 
з перших заклав основи науки про книгу з метою вирішення актуальних 
для України проблем культуротворення, теоретично обґрунтовано 
бібліологію, бібліотекознавство та бібліографію. Визначено вплив 
Л. Биковського на розвиток української культури першої половини XX ст., 
реконструйовано в історичному контексті не тільки невідомі досі факти 
діяльності Л. Биковського, а й доведено, що, незважаючи на умови його 
життя за межами Батьківщини, він завжди був активним діячем та 
популяризатором української культури.  

 
196. Ткач М. М. Генезис основних персонажів української міфології 
(на матеріалах язичницького культу князя Володимира) : дис. ... канд. 
іст. наук : 17.00.01 / Ткач Микола Михайлович ; наук. керівник 
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С. Я. Ольговський ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України. – Київ, 
2003. – 196 с. – Бібліогр.: с. 177–196. 
 В дисертації досліджено сім головних персонажів язичницького культу 
київського князя Володимира. Проаналізовано писемні джерела, що 
висвітлюють генезу, міфологічну сутність та стихійні вияви основних 
персонажів язичницького культу в існуючомі бутті; шляхи і тенденції 
в дослідженні генезу основних персонажів української міфології; наукові 
праці, що стосуються світогляду східних слов’ян та сутності язичницьких 
персонажів. Розкрито генеалогічну й міфологічну сутність семи основних 
песонажів язичницького культу князя Володимира на рівні світоглядних 
уявлень, систематизовано сім головних персонажів у тижневому циклі. 

 
2004 

 
197. Вернигора Н. М. Історична динаміка антропного виміру 
естетичного ідеалу в західноєвропейській культурі : дис. ... канд. іст. 
наук : 17.00.01 / Вернигора Надія Миколаївна ; наук. керівник 
Т. С. Пархоменко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Нац. пед. ун-т 
ім. М. Драгоманова. – Київ, 2004. – 173 с. – Бібліогр.: с. 163–173. 
 В дисертації розглянуто проблема зародження, формування і розвитку 
антропного виміру естетичного ідеалу. Показано в історичній динаміці – 
від античності до початку XX століття. Визначено об’єктивні тенденції 
і закономірності домінування в естетичному ідеалі тих чи інших рис 
людської тілесності і духовності. 
 У дослідженні викладено в порівняльній інтерпретації найвідоміші 
і найпоширеніші теоретичні підходи до осмислення антропного виміру. 

 
198. Горбатова Н. О. Становлення мистецтва класичного танцю 
в Україні (20-30-ті роки XX століття) : дис. ... канд. іст. наук : 17.00.01 / 
Горбатова Надія Олександрівна ; наук. керівник Л. О. Карпова ; Київ. нац. 
ун-т культури і мистецтв, Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 
2004. – 177 с. – Бібліогр.: с. 167–177. 
 У дисертації досліджено історичні і соціально-культурні умови та 
шляхи становлення і розвитку класичного танцю в Україні в 20–30-ті рр. 
XX ст., традиції, тенденції і закономірності образно-смислової трансфор-
мації традиційних форм і лексики класичного танцю і канонічної балетної 
вистави в процесі синтезу з українським народним і професійним 
хореографічним мистецтвом розглянуто в тісному зв’язку з впливом 
західноєвропейської й особливо російської класичних хореографічних шкіл. 
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 Розглянуто процес становлення професійної хореографічної освіти 
в Україні. Доведено, що визначальний вплив на її розвиток мали, з одного 
боку, – російська (петербурзька і московська) хореографічні школи, 
з іншого боку – західноєвропейська, у силу чого для хореографічної 
культури України означеного періоду і перш за все в 20-ті роки 
вирішальним став пріоритет класичного танцю, естетики класичної 
хореографії. 

 
199. Кароєва Т. Р. Книговидавнича справа Поділля: тенденції розвитку 
(друга половина XIX - початок 30-х років XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 
07.00.08 / Кароєва Тетяна Робертівна ; наук. керівник Т. І. Ківшар ; Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2004. – 509 с. – Бібліогр.:  
с. 187–215.  
 В дисертації здійснено комплексний історико-книгознавчий аналіз 
розвитку книговидавничої справи Поділля впродовж другої половини 
XIX – початку 30-х років XX ст., визначено основні його тенденції та 
характерні риси в контексті економічних, політичних, соціальних та 
культурних процесів, що відбувалися в регіоні. Реконструйовано 
книговидавничий репертуар краю, що становить 136 назв неперіодичних 
видань. Проаналізовано його тематико-типологічна структура, просте-
жено динаміка, мовний склад та географію випуску книжкової продукції. 
Охарактеризовано книговидавнича мережа регіону та виявлено її 
структуру. Розкрито роль місцевих видавничих осередків, а також вчених, 
політичних, громадських, освітніх і культурних діячів у розвитку 
книговидавничої справи Поділля. 

 
200. Парфьонова О. І. Традиції в моральній культурі українського 
народу (друга половина XIX-XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 17.00.01 / 
Парфьонова Оксана Ігорівна ; наук. керівник Л. О. Карпова ; Київ. нац.  
ун-т культури і мистецтв, Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2004. – 
176 с. – Бібліогр.: с. 161–176. 
 В дисертації на основі історико-порівняльного аналізу визначено 
сутність і зміст феномену традиції в моральній культурі українського 
народу; охарактеризовано традицію як тип моральної регуляції; розкрито 
роль культурної норми в традиції; показано динаміку традицій в еволюції 
моральної культури ХІХ–ХХ ст.; визначено умови трансформації традицій 
у моральній культурі; розкрито особливості трансляції морального досвіду 
за допомогою традицій української моральної культури XIX ст.; проведено 
аналіз морального змісту традицій в українській культурі XX ст. 

 
201. Підгорбунський М. А. Кобзарський рух в Україні (XVI-XIX ст.) : 
дис. ... канд. іст. наук : 17.00.01 / Підгорбунський Микола Анатолійович ; 
наук. керівник С. Я. Ольговський ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв,  
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Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2004. – 217 с. – Бібліогр.:  
с. 163–195. 
 Дисертація присвячена історії розвитку кобзарського мистецтва як 
складової історії культури України. Досліджено і відтворено цілісна 
картина становлення та розвитку музичних цехів та старцівських 
товариств, виявлено їх основні типи і специфічні особливості. Про-
аналізовано основні етапи розвитку кобзарського мистецтва, репертуар 
та заробіток мандрівних музикантів. Особливу увагу приділено діяльності 
кобзарсько-лірницьких товариств та їх ролі в суспільстві, появі та 
розвитку музичних інструментів в Україні. Досліджено та проаналізовано 
як змінювався побут, звичаї, репертуар кобзарів і лірників у різних 
соціально-економічних та історичних умовах. В XIX ст. відбувається 
руйнування вікових традицій мандрівних музикантів. Нові умови життя 
поклали кінець виконавчій практиці, репертуару, побуту кобзарів 
і лірників, а також кінець їх ролі як пропагандистів культурних цінностей. 
Змінюється статус кобзарів і бандуристів з мандрівних музик на 
концертних виконавців.  
 Доведено, що таким чином кобзарське мистецтво поступово влилося 
в професійну музику. Лірництво не набуло подальшого розвитку 
і припинило своє існування. 

 
202. Прокопенко Л. С. Бібліографічна секція Міжнародної федерації 
бібліотечних асоціацій та закладів як осередок дослідження 
національної бібліографії (1965-2002 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 
07.00.08 / Прокопенко Лілія Сергіївна ; наук. керівник М. С. Слободяник ; 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Харків. держ. акад. культури. – Київ, 
2004. – 273 с. – Бібліогр.: с. 199–246. 
 Дисертація присвячена діяльності Бібліографічної секції Міжнародної 
федерації бібліотечних асоціацій і закладів як осередку дослідження 
національної бібліографії у 1965–2002 рр. На основі залучення великої 
джерельної бази, значну частину якої становлять вперше введені 
у науковий обіг джерела іноземними мовами та електронні документи, 
відтворено цілісну картину становлення та розвитку секції, визначено її 
місце у структурі федерації, склад, основні напрями діяльності. 
Розроблено періодизацію її історії, висвітлено кожний з виокремлених 
етапів. Проаналізовано результати теоретико-методологічних розробок 
секції та її внесок у збагачення світової теорії та практики національної 
бібліографії та у реалізацію програми УБОІМ. Здійснено аналіз проектів 
секції, спрямованих на дослідження стану поточної та ретроспективної 
національної бібліографії у країнах світу. Обґрунтовано необхідність 
включення України у процес міжнародного бібліографічного співро-
бітництва шляхом участі в роботі Бібліографічної секції та можливості 
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використання її здобутків для удосконалення вітчизняної національної 
бібліографічної продукції. 

 

203. Шукліна С. О. Освітня та культурницька діяльність органів 
місцевого самоврядування й громадськості Таврійської губернії (друга 
половина XIX – початок XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 17.00.01 / Шукліна 
Світлана Олексіївна ; наук. керівник М. П. Недюха ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв, Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2004. – 
192 с. – Бібліогр.: с. 175–192. 
 У дисертації розглянуто діяльність земств, органів місцевого 
самоврядування, громадських організацій та осіб-добродійників 
у розвитку системи освіти і, в цілому, в культурному житті Таврійської 
губернії. Досліджено культурний рівень населення, участь земств 
у матеріальному забезпеченні та форми і методи позашкільної роботи 
у всіх повітах. Вивчено концепція земської освіти. Узагальнено досвід 
діяльності неурядових організацій, приватних осіб-добродійників 
у культурно-освітній галузі в означений період часу. 

 

204. Янішевський С. О. КВН як соціокультурне явище: генеза, історія 
розвитку, сучасний стан : дис. ... канд. іст. наук : 17.00.01 / Янішевський 
Сергій Олександрович ; наук. керівник С. Д. Безклубенко ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв, Харків. держ. акад. культури. – Київ, 2004. – 185 с. – 
Бібліогр.: с. 166–185. 
 Дисертація є комплексним дослідженням становлення і розвитку 
Оригінального соціокультурного феномена – КВН (Клуб Веселих 
і Найкмітливіших). Проаналізовано історіографію КВН, охарактеризовано 
основні особливості джерельної бази дослідження. З’ясовано історичні 
обставини зародження феномена КВН, досліджено напрями його 
подальшої еволюції. Розкрито чинники процесу виходу телевізійної гри 
«КВН» за рамки телебачення і розвитку масового кавеенівського руху, 
специфіку відтворення екранного та позаекранного різновидів КВН у різні 
періоди часу, причини перетворення КВН з ігрового явища на мистецьке, 
досліджено вплив на розвиток феномена суспільно-політичних та 
соціокультурних трансформацій радянського і пострадянського суспільств. 
 У роботі дано періодизацію історії КВН. Значну увагу приділено 
кавеенівському руху наприкінці XX – поч. XXI ст. Висвітлено розвиток КВН 
в Україні у пострадянський період, а також у країнах далекого зарубіжжя. 

 

2005 
 

205. Демещенко В. В. Взаємодія культур «Сходу» і «Заходу» як фактор 
становлення світової культури : дис. ... кан. іст. наук : 17.00.01 / 
Демещенко Віолета Валеріївна ; наук. керівник С. Д. Безклубенко ; Київ. 
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нац. ун-т культури і мистецтв, Харків. держ. акад. культури. – Київ, 2005. – 
216 с. – Бібліогр.: с. 158–191. 
 У дисертації розкрито процес формування світової (загальнолюдської) 
культури. Обґрунтовано це на фактах – позитивної багатовікової взаємодії 
культур Сходу (Індії, Китаю, Японії та ін.) і Заходу (Європа, почасти США). 
У зв’язку з цим у дисертації відстежено основні канали, шляхи і способи 
взаємопроникнення цих культур протягом останніх двох тисячоліть, їх 
вплив одне на одного, взаємозбагачення і зближення. 
 В дослідженні доведено, що на основі сучасних тенденцій світового, 
цивілізаційного за своєю сутністю процесу глобалізації, інтеграції культур 
з урахуванням соціальних та етнонаціональних особливостей, відбу-
вається не тільки взаємозбагачення але й взаємозближення культур, що 
за певних умов у віддаленій перспективі приведе до становлення 
глобальної (загальнолюдської) культури. 

 
206. Караульна О. М. Південь України кінця XIX – початку XX століття 
в контексті українського культурно-національного відродження : дис. ... 
канд. іст. наук : 17.00.01 / Караульна Олена Миколаївна ; наук. керівник 
В. Д. Яремченко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Нац. пед. ун-т 
ім. М. Драгоманова. – Київ, 2005. – 259 с. – Бібліогр.: с. 189–241. 
 У дисертаційному дослідженні розглянуто головні події кінця  
XIX – поч. XX ст., що були рушійною силою культурного піднесення та 
національного відродження України. Активізація національно-культур-
ного руху виявилася у виданнях української періодики і книг, в науковій 
і просвітницькій діяльності, у поширенні живого українського слова 
засобами театру. 
 На Півдні України в контексті загального національно-культурного 
відродження кінця XIX – поч. XX ст. виявлено основні тенденції політич-
ного, соціально-економічного, духовного і культурного характеру. Основу 
відродження української культури в регіоні заклала творча діяльність 
інтелігенції Півдня України, доробок якої сприяв його піднесенню. 
Доведено, що процеси національно-культурного відродження охоплю-
вали розвиток національної науки, освіти, літератури, мистецтва, збере-
ження зразків фольклору та інших елементів національної культури. 

 
207. Корнєєва Г. В. Українська дитяча книжка Східної Галичини: 
історико-книгознавчий аспект (друга половина XIX ст. – 1939 р.) : дис. ... 
канд. іст. наук : 07.00.08 / Корнєєва Галина Вікторівна ; наук. керівник 
Т. І. Ківшар ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т історії України НАН 
України. – Київ, 2005. – 258 с. – Бібліогр.: с. 181–236. 
 У дисертації здійснено спробу історико-книгознавчого вивчення 
українських дитячих книжок Східної Галичини (друга половина XIX ст. – 
1939 р.). Досліджено особливості утворення і функціонування видавництв, 
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товариств, спілок, які їх випускали. Подано характеристика видавничих 
репертуарів, визначено шляхи книгопоширення. 
 Проведено типологічний аналіз дитячих книжок: соціально-функціо-
нального та читацького призначення, еволюції змісту та різновидів 
видань. Доведено роль друкованого слова у вихованні гармонійно 
розвинутої, національно свідомої та християнської особистості в складних 
історичних умовах. 

 
208. Никоненко Т. М. Культурно-мистецькі салони в Україні кінця 
XVIII – першої половини XIX століття : дис. ... канд. іст. наук : 17.00.01 / 
Никоненко Тамара Миколаївна ; наук. керівник С. Д. Безклубенко ; Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв, Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 
2005. – 190 с. – Бібліогр.: с. 171–183. 
 Дисертація є комплексним історико-теоретичним дослідженням 
культурно-мистецьких салонів в Україні кінця XVIII – першої половини 
XIX ст. У роботі розглянуто історичні аспекти досліджуваного явища, 
здійснено порівняльний аналіз різних форм цього виду аматорського 
культуротворення (салони, гуртки, журфікси, вечори), виявлено та 
охарактеризовано основні центри функціонування культурно-мистецьких 
салонів та проведено їх типологічна класифікація; розкрито роль 
представників української аристократії та духовної еліти у створенні 
культурних осередків, висвітлено меценатську діяльність засновників 
салонів.  
 Досліджено значення культурно-мистецьких салонів в житті сус-
пільства, показано зв’язок з європейськими культурно-мистецькими 
процесами Східної Європи і відзначено своєрідність їх функціонування 
в умовах розвитку культури України кінця XVIII – першої половини XIX ст. 

 
209. Пашков О. М. Автоматизація бібліотек: історико-бібліотеко-
знавчий аспект (II половина XX – початок XXI ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 
07.00.08 / Пашков Олексій Михайлович ; наук. керівник В. В. Загуменна ; 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Харків. держ. акад. культури. – Київ, 
2005. – 189 с. – Бібліогр.: с. 155–189. 
 У дисертації відтворено цілісну картину розвитку автоматизації 
бібліотек упродовж другої пол. ХХ – поч. ХХІ ст. як чинника їхньої модер-
нізації, інноваційного розвитку та трансформації, визначено провідні істо-
ричні тенденції та напрями цієї діяльності у різних країнах світу та в Україні, 
теоретично узагальнено набутий досвід комп’ютеризації бібліотек. 
 Визначено джерельну базу з питань історії бібліотечної автоматизації: 
виявлено історична специфіка процесів автоматизації бібліотек, її 
зумовленість соціальними, економічними, технологічними та іншими 
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чинниками; визначено та обґрунтовано основні етапи і напрями 
автоматизації бібліотечної діяльності в зарубіжних країнах; описано, 
проаналізовано та узагальнено історію комп’ютеризації книгозбірень 
в Україні, передусім національних, публічних і університетських. 

 
210. Процик Л. Л. Театр імені Івана Франка: становлення та тенденції 
розвитку (20-ті рр. XX століття) : дис. ... канд. іст. наук : 17.00.01 / Процик 
Леся Лукашівна ; наук. керівник М. М. Поплавський ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв, Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2005. – 
167 с. – Бібліогр.: с.155–167. 
 У дисертації досліджено історичні і соціально-культурні умови та 
шляхи становлення і розвитку театру імені І. Франка в 20-х рр. XX ст. 
Простежено еволюцію театральної культури в Україні зазначеного 
періоду, репрезентовану інтеграцією національної й світової культури, 
розквітом української драматургії, пошуком нових сценічних форм, 
тяжінням до стилістики авангарду, що загалом відповідало світоглядно-
гуманістичним ідеалам епохи «українського Відродження». В роботі 
проаналізовано передумови становлення театру ім. І. Франка, позначені 
синтезом традицій українського класичного театру й мистецтва корифеїв 
з новаторською діяльністю театральних труп початку зазначеного 
століття, й передусім «Молодого театру».  
 Виявлено тенденції розвитку театру ім. І. Франка 20-х рр. XX ст., втілені 
в ідейній боротьбі театральних течій, взаємозв’язку традицій та 
новаторства, жанровому та стильовому оновленні. 

 
211. Цибенко І. П. Бібліографічні аспекти наукової спадщини 
М. С. Грушевського : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Цибенко Ірина 
Петрівна ; наук. керівник М. В. Геращенко ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2005. – 227с. – 
Бібліогр.: с. 184–207. 
 Дисертація присвячена вивченню бібліографічних аспектів наукової 
спадщини М. С. Грушевського. Охарактеризовано постать М. С. Грушевсь-
кого як бібліографа та бібліографознавця. Відтворено концепцію 
бібліографічної культури в творчості видатного вченого та громадського 
діяча, про що свідчить бібліографічне оснащення його наукової спадщини, 
підготовка бібліографічних праць, критико-бібліографічна діяльність на 
сторінках багатьох наукових видань. Визначено вплив М. С. Грушевського 
на розвиток вітчизняної бібліографії кінця ХІХ – першої третини ХХ ст., 
реконструйовано в історичному аспекті не лише невідомі чи маловідомі 
факти бібліографічної діяльності М. С. Грушевського, але й доведено їх 
значення для сьогодення. 
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212. Гаєвська Т. І. Народна обрядовість в Незалежній Україні : дис. ... 
канд. іст. наук : 17.00.01 / Гаєвська Тетяна Іллівна ; наук. керівник 
Б. В. Попов ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Держ. акад. керів. кадрів 
культури і мистецтв. – Київ, 2006. – 196 с. – Бібліогр.: с. 177–196. 
 Дисертація присвячена науковому дослідженню історичної еволюції 
обрядів українців. Система цінностей, українського народу має 
розгалужену будову, одним з елементів якої є обрядовість. Незалежність, 
яку прийняла Україна сприяє потягу до повернення у минуле, бо без 
минулого не може бути майбутнього. 
 Доведено, що тисячоліттями інтерес до вивчення обрядів не 
припишеться у колах науковців, справжня сутність обрядів, повнота їх 
соціокультурних функцій викривлювалася, роль їх применшувалась або 
перебільшувалась як язичницькою, так і християнською та комуністичною 
(атеїстичною) ідеологіями. З іншого боку, і православна церква і ідеоло-
гічні інституції радянської держави усвідомлювали величезну культурну 
потенцію народної обрядовості і вдавалися до різних заходів з метою 
інтегрувати її енергетику у власні доктрини та структури. Адміністративне 
«насадження» нових обрядів як запозичених (з християнської Візантії, 
революційної Франції тощо), так і власноруч сконструйованих впитувався 
в природно-історичний спонтанний процес еволюції народних обрядів, 
змінювало їх форму, трансформувало їхні сутність та призначення. 

 
213. Григорьева Л. И. История изучения этнических культур и развитие 
музейной этнографии Крыма (40-е годы XIX ст. – нач. XXI ст.) : дис. ... 
канд. ист. наук : 17.00.01 / Григорьева Любовь Ивановна ; науч. рук. 
С. Я. Ольговский ; Киев. нац. ун-т культуры и искусств, Ин-т истории 
Украины НАН Украины. – Киев, 2006. – 223 с.  
 У дисертації розглянуто проблема розвитку музейної етнографії Криму 
на основі всебічного вивчення етнічних культур. Здійснено теоретичний 
аналіз архівних джерел і друкованих видань наукових організацій, 
наукової літератури з досліджуваної проблеми, визначено джерела етно-
графічного музеєзнавства в Криму, обґрунтовано специфіку, умови та 
принципи науково-пошукової діяльності з вивчення етнічних культур 
і створення музеїв етнографії. 
 Розроблено наукову програму становлення процесу музейно-
етнографічного вивчення Криму, що передбачає: вироблення концепції 
спеціальної підготовки фахівців етнографів-музеєзнавців; проектування 
і реалізацію регіональної програми для залучення студентів та школярів 
до експедиційних пошуків зразків етнічних культур, до збирання 
предметів для музеїв; інтеграція зусиль і координація дій з вивчення, 
пошуку предметів і утворення об’єктів етнографічного туризму. 
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214. Каракоз О. О. Цензура в публічних бібліотеках України: сутність та 
форми прояву (1917–1939 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Каракоз 
Олена Олександрівна ; наук. керівник Т. І. Ківшар ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2006. – 
187 с. – Бібліогр.: с.153–187. 
 У дисертації досліджено сутність та основні форми прояву радянської 
цензури у публічних бібліотеках України у 1917–1939 рр. На підставі 
вивчення нових архівних джерел та літератури виявлено вплив цензурної 
політики на формування мережі публічних бібліотек, йдеться про 
вилучення «ідейно-сумнівної» літератури з книжкових фондів, що позна-
чалось на задоволенні інформаційних потреб користувачів, проаналі-
зовано «чистки» серед бібліотечних працівників. Виявлено витоки, 
обґрунтовано основні етапи та прослідковано форми і напрями втілення 
духовної та світської цензури у бібліотечну діяльність. З’ясовано принципи 
роботи радянських цензурних інституцій, що регламентували напрями 
діяльності публічних бібліотек, перетворюючи їх на заклади політосвіти. 
Показано бібліотечну цензуру як соціальне явище, відображено її зна-
чення щодо обмеження інформації, друкованого слова та національної 
думки. 

 
215. Колосова Н. А. Благодійна діяльність в культурі України 
в контексті вітчизняних і європейських традицій (кінець ХХ – початок 
ХХІ ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 17.00.01 / Колосова Наталія Анатоліївна ; 
наук. керівник О. Р. Копієвська ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т 
історії України НАН України. – Київ, 2006. – 204 с. – Бібліогр.: с. 183–203. 
 У дисертації досліджено політико-економічні, соціальні, ідеологічні та 
правові аспекти благодійних, меценатських, а також спонсорських 
практик, що реалізуються в культурі України, проаналізовано зміст 
базових термінів. Виявлено національні традиції благодійництва 
й меценатства, їх еволюції, вивчено специфічні форми прояву у вітчиз-
няній культурі, персонологічним характеристикам. Сучасні моделі 
благодійної діяльності, чинні в Україні перехідного періоду, аналізуються 
в широкому історико-культурному контексті традицій національної, 
західноєвропейської та російської благодійницьких культур. Вивчено роль 
держави, бізнес структур, громадських організацій, юридичних і фізичних 
осіб у формуванні сучасної благодійницької інфраструктури України. 

 
216. Литвин А. В. Бібліотечно-інформаційне забезпечення користувачів 
з вадами зору в Україні (ХХ ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / Литвин 
Аеліта Василівна ; наук. керівник Т. В. Новальська ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 
2006. – 185 с. – Бібліогр.: с. 156–185. 
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 У дисертації розглянуто процес становлення та розвиток бібліотечно-
інформаційного забезпечення користувачів з вадами зору в Україні, 
вивчено і проаналізовано архівні та друковані наукові матеріали 
з досліджуваної проблеми. З’ясовано соціально-економічні та культурні 
передумови формування мережі спеціалізованих бібліотек для сліпих, 
визначено і проаналізовано основні етапи розвитку бібліотечно-інформа-
ційного забезпечення людей з вадами зору, виявлено специфіку їх 
обслуговування, визначено перспективні тенденції розвитку шляхом 
узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду, розроблено власну 
програму організації бібліотечної справи для сліпих в Україні.  

 
217. Малоока Л. В. Історична еволюція масових свят українців : дис. ... 
канд. іст. наук : 17.00.01 / Малоока Леся Василівна ; наук. керівник 
М. М. Поплавський ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т історії 
України НАН України. – Київ, 2006. – 171 с. – Бібліогр.: с. 153–171. 
 В дисертації охарактеризовано процес еволюції масових свят 
в незалежній Україні; уточнено понятійний апарат дослідження («свято», 
«святкування», «масове свято», «звичай», «обряд», «традиція» тощо); 
здійснено комплексний аналіз основних язичницьких свят українців; 
виявлено особливості впливу християнізації на еволюцію обрядової 
сфери України; відстежено історичну еволюцію масових свят українців від 
християнських до радянських; узагальнено досвід масового свята 
в Україні за радянських часів; простежено еволюцію змісту та форми 
масових свят в Україні в роки незалежності. 

 

218. Матвійчук А. М. Історична еволюція поетики української пісні 
(кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 17.00.01 / Матвійчук 
Анатолій Миколайович ; наук. керівник Л. О. Карпова ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв, Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2006. – 
165 с. – Бібліогр.: с. 151–165. 
 В дисертації проаналізовано особливості історичної еволюції 
української пісенної поетики кінця XIX – поч. XX ст. Простежено історичні 
витоки української пісні на тлі утвердження та розвитку пісенних жанрів, 
проаналізовано культурно-історичні обставини, що сприяли актуалізації 
української пісенної поетики. В дослідженні окреслено основні тенденції 
розвитку поетики пісенного слова на межі XIX–XX століть в Україні, які 
відбувалися на фоні реконструкції еволюції поетичного образу 
в українській пісні, розкрито особливості поетичного слова в професійній 
літературі кінця XIX – поч. XX ст. 

 

219. Пантелейчук І. В. Трансформація музею як соціокультурного 
інституту (XX - початок XXI століття) : дис. ... канд. іст. наук : 17.00.01 / 
Пантелейчук Ірина Вікторівна ; наук. керівник Ю. М. Ключко ; Київ. нац. 
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ун-т культури і мистецтв, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2006. – 
205 с. – Бібліогр.: с. 173–205. 
 В дисертації розглянуто процеси трансформації музею як соціо-
культурного інституту. Проаналізовано наукові праці та джерельна база 
з досліджуваної проблеми, розглянуто чинники, що зумовлюють 
трансформацію музею XX – поч. XXI ст., з’ясовано роль і місце музейних 
установ в контексті глобалізаційних процесів. Розглянуто трансфор-
маційні процеси у вітчизняних музеях, розкрито вплив ідеологічних, 
політичних та економічних чинників на розвиток музейної установи 
в певних соціокультурних умовах. Розкрито можливості використання 
новітніх інформаційних технологій в діяльності музею, проаналізовано 
форми і методи фінансового забезпечення процесів трансформації 
музейних установ, що передбачають удосконалення нормативно-правової 
бази, оптимізацію кадрової політики. 

 
220. Романченко І. Г. Діяльність бібліотек по формуванню екологічної 
культури дітей (друга половина XX ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.08 / 
Романченко Інна Григорівна ; наук. керівник Т. В. Новальська ; Київ. нац. 
ун-т культури і мистецтв, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2006. – 
185 с. – Бібліогр.: с. 152–185.  
 Дисертація присвячена вивченню традицій та перспектив формування 
екологічної культури читачів-дітей засобами бібліотечно-бібліографічної 
роботи в бібліотеках для дітей. Визначено основні етапи та напрями 
формування екологічної культури читачів в бібліотеках для дітей. Подано 
аналіз форм бібліотечно-бібліографічної роботи для дітей в Україні у галузі 
формування екологічної культури читачів-дітей, враховано особливості їх 
розумового, психічного та вікового розвитку. Розроблено класифікацію 
читачів-дітей екологічної літератури та напрями задоволення їх інформа-
ційних потреб в бібліотеках України. Здійснено історико-порівняльний 
аналіз розвитку формування екологічної культури дітей в бібліотеках 
України та ближнього зарубіжжя. Розроблено перспективна модель 
діяльності бібліотек для дітей по формуванню екологічної культури 
читачів. 

 
221. Сапєлкіна З. П. Паломництво як соціокультурне явище: 
становлення і розвиток в Україні (середина XIX – початок XXI ст.) : дис. ... 
канд. іст. наук : 17.00.01 / Сапєлкіна Злата Петрівна ; наук. керівник 
Л. Ю. Лещенко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Київ. нац. ун-т 
ім. Т. Шевченка. – Київ, 2006. – 208 с. – Бібліогр.: с. 183–208. 
 У дисертації досліджено паломництво як явище, що характеризує 
певний аспект функціонування соціуму і передбачає відповідний 
культурний контекст. З'ясовано соціокультурний зміст паломництва на 
певних етапах суспільного розвитку та його роль у задоволенні духовних 
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потреб певної частини населення. Простежено нерозривний зв’язок 
кількох релігійних систем, ідейно-ціннісні засади яких вплинули на 
формування національного менталітету, в тому числі через традиції 
і паломництво. Охарактеризовано основні паломницькі центри різних 
напрямів християнства та інших релігій, представлених у конфесійному 
просторі сучасної України. Розглянуто вплив політичних та ідеологічних 
чинників на масовість означеного явища. Розкрито перспективи 
паломництва як вагомого чинника духовного відродження нації. 

 
222. Усенко Ю. В. Становлення та розвиток українського телебачення 
як засобу масової комунікації : дис. ... канд. іст. наук : 17.00.01 / Усенко 
Юлія В’ячеславівна ; наук. керівник М. М. Поплавський ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв, Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – 
Київ, 2006. – 170 с. – Бібліогр.: с. 154–170. 
 В дисертації на основі історико-порівняльного аналізу здійснено 
комплексне дослідження становлення та розвитку українського 
телебачення як засобу масової комунікації, виділено етапи його розвитку. 
На ґрунті детального аналізу наукових досліджень уточнено ключові 
поняття: «телебачення», «українське телебачення», «комунікація», «засоби 
комунікації», «масова комунікація». Виявлено особливості розвитку 
електронного телебачення в Україні як засобу масової інформації та 
комунікації; проаналізовано сучасні тенденції в розвитку українського 
телебачення як засобу масової комунікації. 

 
2007 

 

223. Гарбар Г. А. Становлення і розвиток соціокультурного інституту 
гостинності в українському туризмі: остання третина ХІХ ст. – 1990 р. 
(На матеріалі Миколаївської області) : дис. ... д-ра іст. наук : 17.00.01 / 
Гарбар Галина Анатоліївна ; наук. керівник М. М. Поплавський ; Київ. нац. 
ун-т культури і мистецтв, Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – 
Київ, 2007. – 376 с. – Бібліогр.: с. 356–376. 
 Дисертація є комплексним дослідженням особливостей становлення 
і розвитку соціокультурного інституту гостинності в контексті 
українського туризму, здійснене на матеріалі Миколаївської області. 
У роботі визначено поняття соціокультурного інституту гостинності, 
виявлено його відмінності від гостинності як соціального явища, розкрито 
співвідношення гостинності і туризму як відносно нового виду історичної 
практики, визначено поняття сфери гостинності і культури гостинності. 
 Розроблено понятійний апарат, розглянуто передісторію формування 
сфери гостинності на Миколаївщині в дорадянський період, виявлено 
специфіку відродження цієї сфери у міжвоєнний період, досліджено 
процес інституалізації гостинності у повоєнні роки, період хрущовської 
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«відлиги», період укріплення командно-адміністративної системи 
Радянського Союзу, визначено особливості розвитку соціокультурного 
інституту гостинності в кожний з цих періодів. Розкрито періодизацію 
процесу інституалізації гостинності в контексті історичної практики 
туризму в Миколаївській області. 

 
224. Біланич Г. П. Діяльність видавництва «Карпати» в краєзнавчому 
русі України (1945-1991 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 17.00.01 / Біланич 
Галина Петрівна ; наук. керівник М. М. Поплавський ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв, Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – 
213 с. – Бібліогр.: с. 186–213. 
 Дисертацію присвячено комплексному дослідженню у культурно-
історичному та книговидавничому аспектах процесів розвитку 
і пріоритетних напрямків видавничої діяльності «Карпат» у другій половині 
XX ст. Охарактеризовано основні етапи його розвитку, виявлено загально-
національні та регіональні аспекти діяльності. Здійснено книговидавни-
чий аналіз масиву видань, простежено шляхи їх поширення в суспільстві. 
Виявлено вплив видавничої діяльності «Карпат» на національно-культурні 
процеси в Україні та за її межами. 

 
225. Бондарчук-Чугіна І. Ю. Розвиток культурно-історичного туризму 
на Миколаївщині (друга половина XX – початок XXI ст.) : дис. ... канд. іст. 
наук : 17.00.01 / Бондарчук-Чугіна Ірина Юріївна ; наук. керівник 
В. М. Медведєва ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Держ. акад. керів. 
кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2007. – 168 с. – Бібліогр.: с. 151–168. 
 У дисертації досліджено розвиток культурно-історичного туризму на 
Миколаївщині другої половини XX – поч. XXI ст. Дослідження здійснено на 
основі порівняння особливостей розвитку культурно-історичного туризму 
в Миколаївській області за радянських часів та в роки незалежності 
України. Визначено туристичний потенціал Миколаївщини та його 
історико-культурні ресурси. На основі аналізу документів обласного архіву 
розкрито особливості культурно-історичного туризму в області за 
радянських часів. 
 Досліджено динаміку розвитку історико-культурного туризму пост-
радянського періоду на основі аналізу кількісних показників туризму 
в області, даних поточних архівів обласного управління культури, розвитку 
туристичної інфраструктури та рекламно-інформаційного забезпечення. 

 
226. Гоцалюк А. А. Традиції та новації в різдвяно-новорічній 
обрядовості українців Карпатського регіону (друга половина XX – 
початок XXI ст.) : дис. ... канд. іст. наук : 17.00.01 / Гоцалюк Алла 
Анатоліївна ; наук. керівник О. А. Поріцька ; Київ. нац. ун-т культури 
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і мистецтв, Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2007. – 
209 с. – Бібліогр.: с. 186–209.  
 У дисертації комплексно досліджено традиції та новації в календарно-
обрядовій культурі українців-горян другої половини XX ст. – поч. XXI ст. 
Проведено критичний аналіз джерел, здійснено їх класифікацію, 
узагальнено досвід історіографічних розробок досліджуваної проблеми. 
Доведено, що в другій половині XX ст. – поч. XXI ст. відбулися зміни 
в структурі святково-обрядової традиційної культури гуцулів, розглянуто 
різні чинники впливу на процеси трансформації традиційної святкової 
культури. До них віднесено міграції, урбанізація, атеїстична пропаганда, 
впровадження радянської обрядовості тощо. Висвітлено співвідношення 
традицій та новацій в обрядах мешканців гірського краю. Виявлено та 
розкрито тенденції до відродження традицій різдвяно-новорічних свят на 
Гуцульщині з часу незалежності України. Вони пов’язані із зростанням 
зацікавленості молоді до витоків своєї культури та із розвитком зеленого 
туризму. Доведено цінність вироблених віками морально-етичних засад 
у сучасному суспільстві, необхідність збереження культурних традицій 
субетносу. 

 
227. Кучина Н. І. Розвиток книговидавничої справи в незалежній 
Україні : дис. ... канд. іст. наук : 17.00.01 / Кучина Наталія Іванівна ; наук. 
керівник В. Г. Виткалов ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Держ. акад. 
керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2007. – 178 с. – Бібліогр.:  
с. 158–178. 
 У дисертації на основі історико-порівняльного аналізу здійснено 
комплексне дослідження розвитку книговидавничої справи в культурі 
незалежної України. Уточнено ключові поняття: «книга», «книговидавнича 
справа», «управління книговидавничою справою» тощо. Визначено 
соціокультурні аспекти розвитку книговидавничої справи в Україні 
в умовах державної незалежності; проаналізовано динаміку та тенденції 
розвитку книжкового ринку в Україні; окреслено особливості законо-
давчого забезпечення книговидання в Україні; охарактеризовано особли-
вості інформаційних технологій у книговидавничій сфері. 

 
228. Русавська В. А. Гостинність в українській побутовій культурі 
XIX ст. : дис. ... канд. іст. наук : 17.00.01 / Русавська Валентина Андріївна ; 
наук. керівник Л. Ю. Лещенко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Держ. 
акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2007. – 204 с. – Бібліогр.: 
с. 186–204. 
 Дисертація присвячена з’ясуванню місця і ролі гостинності 
в українській побутовій культурі ХІХ ст. Визначено чинники, що справили 
вплив на характер гостинності як складової української побутової 
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культури ХІХ ст; узагальнено основні теоретичні підходи до осмислення 
феномена гостинності. Результатом уточнення культурологічного змісту 
основних понять (гість, гостинність, гостина, гостинець; селянська, міська 
гостинність і т.ін.) стало виокремлення в понятійно-категоріальному 
апараті двох змістових груп, що характеризують сутність гостинності. 
 Охарактеризовано ознаки і виявлено функції гостинності: релігійність, 
символічність, комунікативність, сакральність; розкрито її структуру 
(буденна, святкова, родинна, громадська); проаналізовано специфічні 
особливості гостинності різних верств населення. 

 
2011 

 
229. Герасименко О. А. Міська культура Волині ХVI-XVIII століть : 
дис. ...канд. іст. наук : 26.00.01 / Герасименко Олександр Анатолійович ; 
наук. керівник С. Д. Безклубенко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – 
Київ, 2011. – 241 с. – Бібліогр.: с. 174–203. 
 Дисертацію присвячено дослідженню питань розвитку міст Волині 
періоду XVI–XVIII ст. Встановлено, що у XVI – початок XVII ст. Волинська 
земля відзначалася позитивною динамікою урбанізації яка була 
зумовлена геополітичним розташуванням, правовими, економічними, 
історичними та соціокультурними процесами. Наступ на українську 
культуру породжувало постійні заворушення і повстання у період  
XVII–XVIII ст., які привели до знищення значної кількості міст на Волині, 
спустошення краю, занепаду промислів і торгівлі, мистецтва, що призвело 
до втрати лідерських позиції у конкуренції з іншими українськими 
землями в економічному, культурному та мистецькому житті. 
 Доведено, що традиції та культура міст Волині, відіграли важливу роль 
у становленні української національної ідентичності, через просвітницькі 
та релігійні осередки, політичні, духовні та мистецькі центри, економічні 
одиниці в системі торгівлі та промисловості, середовища військового 
оплоту та опору. 

 
230. Гуменчук А. В. Інформаційна культура як чинник трансформації 
сучасної освіти : дис. ... канд. іст. наук : 26.00.01 / Гуменчук Анатолій 
Васильович ; наук. керівник Л. Ф. Грінберг ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2011. – 216 с. – Бібліогр.: с. 185–216. 
 Дисертацію присвячено з’ясуванню ефективності трансформаційних 
процесів у сфері культури та освіти і впливу на них інформаційної культури. 
 Висвітлено підходи до інформації як до феномена культури, наведено 
характеристику її віртуальних властивостей. Розкрито основні напрями 
вивчення інформаційної культури та міждисциплінарні аспекти її 
теоретичного осмислення. Висвітлено інформатизацію освіти як умову 
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становлення відкритої освіти, а також цілі створення й типологічні ознаки 
інформаційно-освітнього середовища. Шляхом аналізу зарубіжної 
літератури вивчено досвід організації віртуальних університетів. 
Досліджено об’єктивні передумови створення системи відкритої системи 
освіти в Україні. 
 Проаналізовано нормативно-правове та науково-методичне 
забезпечення дистанційної освіти в Україні; проведено дослідження 
інформаційних систем дистанційної освіти провідних ВНЗ України. 
Розроблено модель побудови організації навчального процесу відкритого 
(віртуального) університету; визначено перспективи розвитку дистанцій-
ної освіти в Україні; сформульовано пропозиції щодо вдосконалення дер-
жавного регулювання питань дистанційної освіти в Україні. 

 
2012 

 
231. Тоценко Ж. М. Співпраця в галузі культури як складова 
українсько–польських гуманітарних відносин : дис. ... канд. іст. наук : 
26.00.01 / Тоценко Жанна Михайлівна ; наук. керівник О. А. Корнієвсь-
кий ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 
2012. – 211 c. – Бібліогр.: с. 174–211. 
 У дисертації  вивчено українсько-польські гуманітарні відносини 
в галузі культури кінця XX – поч. XXI ст. Відмічено, що концентрація уваги 
України переважно на економічних проблемах, невисокий рівень 
зацікавленості науково обґрунтованою політикою в питаннях забезпе-
чення гуманітарного розвитку міждержавних взаємин призводить до 
ситуативного вирішення нагальних проблем у міждержавній українсько-
польській співпраці, яка постійно підсилюється взаємодією у межах 
постійно діючих міждержавних механізмів. Доведено, що двостороння 
співпраця освітян та науковців двох країн відбувається в різних напрямах 
та формах. Особливо масштабно й комплексно українсько-польська 
співпраця в галузі культури відбувається в межах різних регіонів, завдяки 
чому останнім часом відбувається введення до системи єврорегіональної 
співпраці малих міст і селищ локального рівня, а також неприкордонних 
регіонів України. 
 Досліджено політико-правові та інституційні механізми забезпечення 
українсько-польської співпраці в галузі культури, проаналізовано основні 
напрями та форми культурної співпраці між Україною і Польщею 
в сучасних умовах. 
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232. Марінова С. В. Художні музеї США: історичні традиції та їх 
еволюція (остання чверть XIX-XX століття) : дис. ... канд. мистецтво-
знавства : 17.00.08 / Марінова Світлана Василівна ; наук. керівник 
О. К. Федорук ; КДІК, Прикарпат. держ. ун-т. – Київ, 1997. – 209 с. – 
Бібліогр.: с. 173–196. 
 У дисертації розкрито становлення і розвиток американських музеїв, 
особливості їх діяльності на сучасному етапі, а також розглянуто 
перспективи розвитку. Доведено, що художні музеї США за відносно 
короткий історичний період часу досягли видатних результатів у всіх 
галузях діяльності і є унікальним явищем світової художньої культури. 

 

233. Пальонний В. І. Історія української музичної фольклористики (1960-
90-ті роки) : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.01 / Пальонний 
Володимир Іванович ; наук. керівник А. І. Іваницький ; КДУКіМ, Нац. муз. 
акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 1997. – 171 с. – Бібліогр.: 
с. 151–171.  
 У дисертації досліджено проблематика й тенденції розвитку 
української музичної фольклористики 1960–90-х років. Аналіз наукових 
праць, публікацій музично-фольклористичної спадщини, збірників 
фольклору свідчить про відродження науки, про вихід української 
фольклористики з кризи. 
 Досліджено, що подолання ідеологізації й фольклоризму, повернення 
до етнологічної методології (порівняльно-історичної, типологічної, соціо-
логічної методики дослідження фольклору) є головними рисами періоду 
розвитку української фольклористики. 

 

1998 
 

234. Деркач С. М. Особливості режисури масових свят просто неба на 
сучасному етапі (80-90-ті роки) : дис. ... канд. мистецтвознавства : 
17.00.01 / Деркач Світлана Миколаївна ; наук. керівник А. І. Романенко ; 
КДУКіМ, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН 
України. – Київ, 1998. – 155 с. 
 У дисертації досліджено тенденції розвитку режисури масових свят 
просто неба, вивчено стан розробки режисерсько-постановочної 
концепції видатними українськими режисерами у різні історичні періоди. 
Визначено особливості режисури масових свят на сучасному етапі, які 
мають грунтовну теоретичну і емпіричну основу. 
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235. Калашников В. Ф. Народний агітаційний театр в Україні 70-80-х 
років XX століття : дис. ... канд. Мистецтвознавства : 17.00.01 / 
Калашников Вадим Федорович ; наук. керівник Р. М. Єсипенко ; КДУКіМ, 
Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 1998. – 184 с. – 
Бібліогр.: с. 167–178. 
 Дисертацію присвячено новим формам оригінального виду 
українського народного мистецтва – агіттеатру, як цілісному соціально-
художньому явищу. Визначено місце агітбригад та агіттеатрів у культурно-
історичному розвитку України, доведено їх значення у піднесенні 
української художньої культури. Встановлено, що агітбригади та агіт-
театри України не мали аналогів у професійному мистецтві, існували 
і розвивались за законами, які самі відкривали і затверджували. 

 
236. Костюк Н. О. Музична культура Західної України 20-30-х років 
XX століття: ідеї поступу і розвиток національних традицій : дис. ... канд. 
мистецтвознавства : 17.00.01 / Костюк Наталія Олександрівна ; наук. 
керівник Л. О. Пархоменко ; КДУКіМ, Київ. держ. пед. ун-т 
ім. М. Драгоманова. – Київ, 1998. – 267 с. – Бібліогр.: с. 211–236. 
 У дисертації досліджено проблема розвитку національної музичної 
культури Галичини в контексті загальнонаціональних культуротворчих 
процесів. Визначено регіональну специфіку естетико-стильових пошуків, 
мистецької праці та дослідницьких тенденцій, а також обґрунтовано 
вагомість тогочасних досягнень для подальшого розвитку національної 
музичної культури. 

 
237. Лисюк О. О. Театрально-музичне життя Києва кінця XVIII-першої 
половини XIX ст. : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.01 / Лисюк 
Олена Олегівна ; наук. керівник Н. Й. Некрасова-Яворська ; КДУКіМ, Ін-т 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України. – Київ, 
1998. – 238 с. – Бібліогр.: с. 193–212. 
 У дисертації систематизовано та наукового узагальнено фактичні дані 
архівних джерел, матеріалів періодичної преси. Досліджено театрально-
музичне життя Києва тієї доби, провідні тенденції розвитку театрально-
музичної справи, становлення українського професійного театру, мис-
тецької школи, формування художньо-критичної думки. 

 
238. Чабанова-Ісхаак Г. Е. Польові дослідження в музичній 
фольклористиці XIX-XX ст. : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.01 / 
Чабанова-Ісхаак Ганна Едуардівна ; наук. керівник А. І. Іваницький ; 
КДУКіМ, Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 1998. – 247 с. – 
Бібліогр.: с. 185–211. 
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 Дисертація присвячена історії розвитку польових досліджень 
в музичній фольклористиці. На основі аналізу, систематизовано та 
узагальнено фактичні дані. Розкрито науково-теоретичні проблеми 
роботи. Визначено специфіку польових досліджень та їх практичну 
значимість у визначенні народної традиційної культури, зокрема пісенного 
фольклору. 

 

1999 
 

239. Волощук Ю. І. Скрипкова культура Галичини 1848-1939 років : 
дис. ... канд. Мистецтвознавства : 17.00.01 / Волощук Юрій Іванович ; 
наук. керівник Б. А. Кучменко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України. – Київ, 
1999. – 192 с. – Бібліогр.: с. 145–166. 
 У дисертації досліджено проблеми розвитку національної скрипкової 
культури Галичини в контексті європейських культуротворчих процесів. 
Визначено особливості виконавського стилю західноукраїнських 
скрипалів-віртуозів, проаналізовано їхній концертний репертуар, висвіт-
лено основні педагогічні та методичні принципи представників націо-
нальної скрипкової школи, а також розкрито регіональну специфіку 
естетико-стильових пошуків галицьких композиторів у скрипковому 
жанрі. 

 

240. Пастух В. В. Сценічна хореографічна культура Східної Галичини  
20-30-х років XX століття : дис. ... канд. Мистецтвознавства : 17.00.01 / 
Пастух Віталіна Володимирівна ; наук. керівник О. В. Касьянова ; Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чай-
ковського. – Київ, 1999. – 186 с. – Бібліогр.: с. 150–175.  
 У дисертації розкрито становлення і розвиток сценічної хореографічної 
культури Східної Галичини (20-30-ті роки ХХ століття) у її зв’язках 
з європейськими мистецькими процесами окресленого періоду та 
українськими народно-танцювальними традиціями. Визначено загальні 
тенденції та регіональну специфіку цього процесу. Доведено важливість 
тогочасних досягнень у даній галузі для подальшого піднесення 
вітчизняної танцювальної культури.  

 

2000 
 

241. Сторожук А. І. Історизм етномузикології Климента Квітки : дис. ... 
канд. мистецтвознавства : 17.00.01 / Сторожук Антоніна Іванівна ; наук. 
керівник А. І. Іваницький ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України. – Київ, 
2000. – 181 с. – Бібліогр.: с. 166–180. 



ДИСЕРТАЦІЇ, ЗАХИЩЕНІ У КНУКІМ  1993–2018 рр. 
 

103 

 У дисертації розкрито наукову спадщину видатного українського 
етномузиколога К. Квітки. Подано відомості до біографії вченого. 
Досліджено педагогічну діяльність К. Квітки, розкрито визначальні риси 
його методики викладання народної музичної творчості, а також 
з’ясовано його роль як фундатора музично-фольклористичної педагогіки. 
Розкрито новаторське значення таких теоретичних досягнень К. Квітки, як 
історична проблематика етномузикознавства, ареальна типологія. 
 Досліджено народна музика в координації з історією з метою 
вирішення проблем етногенезу й культуротворення. 

 
2002 

 
242. Кужелев Д. О. Художні тенденції розвитку академічного баянного 
виконавства у другій половині ХХ ст. : дис. … канд. мистецтвознавства : 
17.00.01 / Кужелев Дмитро Олександрович ; наук. керівник 
О. М. Олексюк ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Нац. муз. акад. 
України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2002. – 204 с. – Бібліогр.:  
с. 165–182. 
 У дисертації розглянуто проблеми розвитку баянного виконавства 
в контексті музичної культури України та зарубіжжя у другій половині 
XX ст. Проаналізовано виконавство провідних баяністів, які започатку-
вали новий різновид концертно-інструментального виконавства. 
Охарактеризовано основні етапи розвитку баянного виконавства, протя-
гом яких відбувалось формування його академічних ознак: опанування 
мистецтвом інтерпретації та культурою звуку, кристалізація властивих 
класичному інструменталізму типів виконавського мислення і стильових 
напрямів; створення на базі сучасної оригінальної музики власної 
інструментально-виконавської лексики. 
 Доведено, що поглиблення творчих засад сучасного баянного 
виконавства та його мистецька актуальність засвідчують плідне 
зростання його культуротворчої ролі та стимулювання композиторської 
творчості в цьому жанрі інструментальної музики. 

 
243. Прокопович Т. Ю. Функціонування національної традиції 
у релігійному мистецтві української діаспори XX століття : дис. ... канд. 
мистецтвознавства : 17.00.01 / Прокопович Тетяна Юріївна ; наук. 
керівник В. Г. Виткалов ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Рівнен. держ. 
гуманітар. ун-т, Харків. держ. ін-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Рівне, 
2001. – 225 с. – Бібліогр.: с. 171–185. 
 Дисертацію присвячено проблемі розвитку релігійного мистецтва 
української західної діаспори в контексті вітчизняної культури. У роботі 
розкрито культуротворчий процес української спільноти у сучасному 
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полінаціональному суспільстві, заснований на взаємодії національної 
традиції та інонаціональних культурних цінностей. Обґрунтовано 
твердження, що в умовах інонаціонального середовища формуються 
й розвиваються різнонаправлені світоглядні орієнтації етнічної групи, 
спрямовані на національне самоствердження, які віддзеркалюються 
у художньо-творчому акті митців-емігрантів і конкретизуються 
в провідних естетичних напрямах релігійного мистецтва української 
діаспори другої половини XX століття – консервуючий, синтезуючий, 
трансформуючий.  

 

244. Северинова М. Ю. Художньо-світоглядні традиції у творчості 
українських композиторів 80-90-х років ХХ ст. : дис. ... канд. 
мистецтвознавства : 17.00.01 / Северинова Марина Юріївна ; наук. 
керівник О. М. Олексюк ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Одес. держ. 
консерваторія ім. А. В. Нежданової. – Київ, 2002. – 202 с. + дод. – 
Бібліогр.: с. 186–202. 
 У дисертації досліджено проблему збереження та переосмислення 
художньо-світоглядних традицій у творчості українських композиторів  
80-90-х років XX століття. Розкрито поняття «художньо-світоглядні 
традиції», розглянуто історико-культурологічні передумови становлення 
художньо-світоглядних традицій та їхнє існування в композиторській 
творчості під кутом зору дискурсу модернізму-постмодернізму. Виявлено 
характерні риси творчості композиторів України періоду 80–90-х років  
XX століття. Доведено значення індивідуального композиторського 
стилю і музичного полістилізму як виявлення художньо-світоглядних 
традицій крізь призму інтонаційного відображення у творчості україн-
ських композиторів даного періоду. Окреслено перспективи розвитку 
творчості сучасних українських композиторів (в контексті традицій) для 
розвитку музичної культури. 

 

2003 
 

245. Кириєнко С. І. Музично-етнографічні записи та наукові 
дослідження фольклору Північного Причорномор’я (кінець XIX – 
XX століття) : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.01 / Кириєнко 
Світлана Іванівна ; наук. керівник А. І. Іваницький ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 
2003. – 187 с. – Бібліогр.: с. 175–187. 
 Дисертацію присвячено вивченню історії музично-фольклористичних 
досліджень поліетнічного фольклорного регіону – Північного 
Причорномор’я. Охарактеризовано особливості трьох етапів заселення 
Північного Причорномор’я (філологічно-історичний, музично-культурний 
і етномузикологічний) та розглянуто методологію регіональних музично-
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фольклористичних досліджень. Проаналізовано розвиток наукової 
роботи з документування та вивчення фольклору, з’ясовано послідовне 
посилення дослідницьких інтересів до музичної культури регіону та 
етнокультурної проблематики.  

 
246. Макарчук Фэле-Диам Елена-Антарес. Феномен упражнений 
Исидора Филиппа в мировой культуре фортепианного исполнительства : 
дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.01 / Е.- А. Макарчук Фэле-Диам ; 
науч. рук. Ю. М. Бычков ; Киев. нац. ун-т культуры и искусств, Одес. гос. 
консерватория им. А. В. Неждановой. – Киев, 2003. – 222 с. – Библиогр.: 
с. 204–222.  
 Дисертацію присвячено науковому дослідженню феномена вправ 
Ізидора Філіппа в світовій культурі фортепіанного виконавства. 
Розглянуто питання джерелознавчого, концептуального, термінологіч-
ного й класифікаційного характеру щодо розуміння феномену вправ 
І. Філіппа в історії і теорії музичної культури. Вироблено нові підходи – 
методологія культурологічного синтезу та клавікінемалогія – в аналізі 
об’єкта і предмета дослідження. Визначено ейдетичні основи осмислення 
піаністичних вправ у системності гуманітарних форм, природничо-
наукових параметрів, логічних структур, методологічних підходів, явищ та 
процесів їх закономірного здійснення. Розроблено експлікація вправ 
І. Філіппа у вихованні технічних навичок, подальшому удосконаленні 
виконавської культури і піаністичної майстерності. 

 
247. Медведєва Л. В. Стильова еволюція творчості В. І. Зарецького 
в контексті мистецького нонконформізму 60-80-х років XX століття : 
дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.01 / Медведєва Леся 
В’ячеславівна ; наук. керівник О. К. Федорук ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв, Харків. держ. акад. культури. – Київ, 2003. – 208 с. – Бібліогр.: 
с. 190–208. 
 Дисертацію присвячено питанню вивчення стильової еволюції 
творчості В. І. Зарецького 60–80-х років XX ст. в контексті мистецького 
нонконформізму. Зроблено спробу об’єднати суто мистецьку пробле-
матику з культурними та соціополітичними реаліями свого часу. У роботі 
проаналізовано стан мистецтвознавчого та культурологічного висвітлен-
ня поставленої проблеми; з’ясовано головні тенденції розвитку і сутнісні 
особливості феномену «мистецького нонконформізму» в Україні; зумов-
лено розвиток нонконформістських тенденцій соціополітичними подіями; 
запропоновано дефініцію поняття «мистецький нонконформізм»; 
висвітлено стильову еволюцію творчості В. Зарецького, процес станов-
лення стилю художника, стильові впливи, оригінальність та новаторську 
сміливість його творів, визначено індивідуальний стиль митця; вивчено 
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роль В. Зарецького як яскравого представника київської школи 
шістдесятництва, його педагогічну діяльність, значення теоретичного 
доробку.  

 
248. Чумаченко О. А. Міф і мистецька гра в естетиці неоромантизму : 
дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.01 / Чумаченко Олександр 
Анатолійович ; наук. керівник Т. П. Руда ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН 
України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2003. – 204 с. – Бібліогр.: 
с. 172–187. 
 У дисертації розкрито проблему міфу та мистецької гри в українській 
неоромантичній літературі і кіно 20–30-х та 70-х років XX ст. Український 
неоромантизм пов’язаний з переосмисленням революційних ідеалів та 
пошуком національної ідентичності. 
 Досліджено, що українські неоромантики, такі як Ю. Яновський, 
О. Довженко, І. Багряний, продовжували традиції, започатковані 
в європейському мистецтві Р. Кіплінгом. Їх твори розглянуто в контексті 
мистецьких рухів 1920-1970-х років в Україні і Росії, представлених 
Б. Антоненком-Давидовичем, Ю. Липою, М. Хвильовим, Ю. Кленом, 
Є. Плужником, Є. Маланюком, М. Гумільовим, М. Тихоновим, Е. Багриць-
ким, Л. Рейснер, екранізаціями творів Р. Кіплінга та радянськими 
пригодницькими фільмами, що використали традиції кіплінгівського 
сюжетотворення та довженківської кінематографії. 
 Доведено, що естетика неоромантизму, базована на ідеях мистецької 
гри і міфотворення, проявляється у формуванні специфічного світо-
бачення автора. Розвиток кіплінгівської традиції позначає шляхи пере-
ходу від модерністського до постмодерністського мистецтва в розвитку 
української культури. 

 
2004 

 
249. Безугла Р. І. Баянне мистецтво в музичній культурі України (друга 
половина XX століття) : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.01 / 
Безугла Руслана Іванівна ; наук. керівник Ю. Л. Афанасьєв ; Київ. нац.  
ун-т культури і мистецтв, Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – 
Київ, 2004. – 214 с. – Бібліогр.: с. 188–214. 
 У дисертації розкрито сутність, природа, характерні особливості 
і соціальні функції баянного мистецтва, досліджено його місце в музичній 
культурі України. Розглянуто основні теоретичні підходи до осмислення 
баянного мистецтва як складного багатогранного і багатофункціональ-
ного явища. З’ясовано роль і значення баянного мистецтва в соціо-
культурних процесах другої половини XX ст. Розроблено типологію 
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інфраструктур соціокультурного функціонування українського баянного 
мистецтва, в рамках яких змінюється «культурний образ» інструмента, 
його технічні характеристики, музичний репертуар та принципи 
комунікативних ігор зі слухачем. Досліджено вплив ідеологічних, 
політичних та економічних чинників на розвиток баянного мистецтва 
в певних соціокультурних ситуаціях. 

 
250. Васильєва Л. Л. Рок-музика як фактор розвитку культури другої 
половини XX століття : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.01 / 
Васильєва Лариса Леонідівна ; наук. керівник В. М. Олендарьов ; Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв, Одес. держ. муз. акад. 
ім. А. В. Нежданової. – Київ, 2004. – 199 с. – Бібліогр.: с. 165–182. 
 У дисертації досліджено як цілісне музичне та соціальне явище рок-
музика – жанрова сфера масової музики та масової культури другої 
половини XX ст. Проблематику дисертації було зосереджено на  
hard-and-heavy – одному з субжанрів рок-музики, що сконцентрував у собі 
її художню сутність – осмислення негативних тенденцій дійсності та 
суперечностей духовного стану молоді другої половини XX століття. 
Доведено, що історія рок-музики переконує, що означений субжанр 
є кульмінаційним етапом її розвитку, еволюціонуючи протягом останньої 
третини XX ст. паралельними шляхами – інтенсивно та екстенсивно, 
посилюючи різними засобами потужність та агресивність звучання 
і синтезуючись з різними жанрами сучасної масової та академічної 
музики. 
 Доведено, що перспективи розвитку «важкого» року як явища 
художньої культури пов’язані з його здатністю бути музичним 
еквівалентом сучасного міського життя, активно взаємодіяти з іншими 
музичними жанрами, періодично повертаючись до своїх блюзових 
витоків. 

 
251. Ревенко Н. В. Фортепіанна творчість українських композиторів 
у контексті розвитку музичної культури України (80-90-ті роки 
XX століття) : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.01 / Ревенко 
Наталя Валеріївна ; наук. керівник О. М. Петренк  ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв, Одес. держ. муз. акад. ім. А. В. Нежданової. – Київ, 2004. – 
215 с. – Бібліогр.: с. 164–181. 
 У дисертації досліджено фортепіанна творчість українських 
композиторів у контексті розвитку музичної культури України 80–90-х 
років XX ст. В плані культурологічних, мистецтвознавчих, музично-
теоретичних підходів запропоновано сучасне концептуальне осмислення 
українського фортепіанного репертуару даного періоду, вироблено 
типологію парадигм творчості по змісту їх образно-концептуальної, 
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жанрово-формотворчої та техніко-стилістичної виразності форм. На цій 
основі проаналізовано процеси розвитку та оновлення образу фортепіано 
у національній мистецькій, духовній та культурній спадщині. 
 Доведено, що фортепіанна творчість українських композиторів  
80–90-х років ХХ ст. становить якісно новий етап розвитку, на якому 
формуються нові системи культурологічних, мистецтвознавчих 
інтерпретацій, ціннісних орієнтацій та нове розуміння образу інструменту. 

 
2005 

 
252. Бернадська Д. П. Феномен синтезу мистецтв в сучасній 
українській сценічній хореографії : дис. ... канд. мистецтвознавства : 
17.00.01 / Бернадська Дарія Петрівна ; наук. керівник Ю. Л. Афанасьєв ; 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Нац. муз. акад. України 
ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2005. – 171 с. – Бібліогр.: с. 155–171. 
 У дисертації комплексно досліджено синтез мистецтв в сценічній 
хореографії як самостійна наукова проблема; обґрунтовано поняття 
синтезу мистецтв XX ст. як процес взаємодоповнення та взаємодії 
мистецтв у відповідності з особливостями художнього світосприймання 
XX ст.; визначено тенденції розвитку процесу синтезу мистецтв 
в українській сценічній хореографії; з’ясовано витоки сценічного 
хореографічного мистецтва в Україні; досліджено особливості жанрового 
синтезу в українському сценічному хореографічному мистецтві кінця 
XX ст.; узагальнено сценічно-хореографічний досвід в контексті масової 
культури в Україні. 

 
253. Підлипська А. М. Народна хореографічна культура кримських 
татар XIX – першої половини XX століття (до 1941 р.) у Криму : дис. ... 
канд. мистецтвознавства : 17.00.01 / Підлипська Аліна Миколаївна ; 
наук. керівник О. А. Поріцька ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Держ. 
акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2005. – 165 с. – Бібліогр.:  
с. 151–165. 
 У дисертації здійснено історико-культурний аналіз кримськотатарської 
народної хореографічної культури обраного періоду за такими напрямами: 
кримськотатарський народний танець у побуті; в контексті розвитку 
драматичного театру; в контексті розвитку аматорської індивідуальної 
і колективної творчості та професійних ансамблів пісні і танцю; в контексті 
зародження кримськотатарського оперно-балетного театру. Розкрито 
еволюцію фольклорних танцювальних зразків у природному середовищі 
простежено в тісному зв’язку з духовною культурою кримських татар. 

 

254. Скопцова О. М. Становлення та особливості розвитку народного 
хорового виконавства в Україні (кінець XIX-XX століття) : дис. ... канд. 
мистецтвознавства : 17.00.01 / Скопцова Олена Михайлівна ; наук. 
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керівник О. О. Рубаха ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України. – Київ, 
2005. – 208 с. – Бібліогр.: с. 179–198. 
 У дисертації розкрито особливості і національні стилістичні ознаки 
народного хорового виконавства, запропоновано його класифікацію за 
формами і художньо-структурними типами, розроблено критерії виконав-
ського 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. 
 Досліджено культурно-історичні витоки народного хорового вико-
навства, проаналізовано діяльність аматорських народних хорових 
колективів як передумови становлення професійного народного хорового 
мистецтва, узагальнено мистецький досвід ранніх професійних хорових 
колективів і зокрема Державного українського народного хору, визначено 
роль Г. Верьовки у розвитку професійного народного хорового мистецтва. 

 

255. Солов’яненко А. А. Оперно-режисерська діяльність Ірини 
Молостової : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.01 / Солов’яненко 
Анатолій Анатолійович ; наук. керівник С. Д. Безклубенко ; Київ. нац.  
ун-т культури і мистецтв, Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення. – Київ, 
2005. – 163 с. – Бібліогр.: с. 154–163. 
 У дисертації розкрито на основі аналізу літературних джерел, теле-, 
кіно- та відеоматеріалів оперно-режисерська діяльність народної 
артистки України, професора Ірини Олександрівни Молостової. Дослід-
жено витоки української оперної режисури і простежено становлення 
І. О. Молостової як режисера в контексті розвитку українського оперного 
театру. Особливу увагу приділено аспектам діяльності І. О. Молостової, що 
сприяли формуванню цілісного зв’язку складових синтетичної сценічної 
дії на засадах театральності та створення нової, більш експресивної 
сценічної мови. В роботі доведено, що досягнення І. О. Молостовою 
вершин режисерської майстерності була здійснена нею у Київському 
державному академічному театрі опери та балету ім. Т. Г. Шевченка 
постановка опери Д. Шостаковича «Катерина Ізмайлова». 

 

2006 
 

256. Вежбовська Л. Р. Антропософські тенденції в українському 
мистецтві 20-х рр. ХХ ст. : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.01 / 
Вежбовська Ліліана Романівна ; наук. керівник Н. Г. Джинчарадзе ; Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв, Держ. акад. керів. кадрів культури 
і мистецтв. – Київ, 2006. – 203 с. – Бібліогр.: с. 189–203.  
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 Дисертацію присвячено науковому дослідженню антропософських 
тенденцій в українському мистецтві двадцятих років ХХ ст. Українське 
мистецтво цього періоду розглянуто в контексті загальноєвропейської 
тенденції модернізму – пошуку «нової духовності». Доведено 
використання евритмії та елементів містерійного театру у сценічному 
мистецтві «Молодого театру» та театру «Березіль», а також – вплив 
евритмії на становлення методу перетворення Леся Курбаса. Досліджено 
антропософські мотиви та специфіку образотворення у творчості 
М. Хвильового, М. Куліша, П. Тичини.  
 Доведено, що світоглядні, зокрема антропософські, аспекти 
у мистецтві означеного періоду виступають не скільки філософськими 
категоріями, скільки засобами художнього вираження.  

 

257. Жайворонок Н. Б. Музичне виконавство як феномен музичної 
культури : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.01 / Жайворонок 
Наталія Борисівна ; наук. керівник О. О. Ільченко ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв, Харків. держ. акад. культури. – Київ, 2006. – 189 с. – Бібліогр.: 
с. 167–189. 
 В дисертаційному дослідженні розглянуто музичне виконавство як 
цілісне, відносно самостійне явище музичної культури. Розкрито сутність, 
соціальна і творча природа музичного виконавства, виявлено 
закономірності і тенденції його становлення, розвитку та наукового 
вивчення в контексті історичних соціокультурних процесів. Визначено 
структуру музичного виконавства як системного утворення. Обґрунтовано 
сутність і логіку зв’язків та взаємодії складових даної системи, завдяки 
яким вона функціонує як органічна цілісність. Висвітлено специфіку 
музичного виконавства, яку формують видово-мистецька специфіка 
музики та особливості музично-виконавської діяльності.  
 Досліджено об’єкт музичного виконавства – музичний твір, визначено 
основні вимоги до музично-творчого потенціалу і техніко-виконавських 
можливостей, яким відповідає виконавець. Розкрито об’єктивні 
закономірності суб’єктивізації твору у виконавському процесі, визначено 
і обґрунтовано основи і види інтерпретації. 

 

258. Ігнатова Л. П. Тенденції розвитку музичної культури Волині 
наприкінці ХХ – початку ХХІ століття : дис. ... канд. мистецтвознавства : 
17.00.01 / Ігнатова Лариса Петрівна ; наук. керівник Б. В. Деменко ; Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв, Держ. акад. керів. кадрів культури 
і мистецтв. – Київ, 2006. – 234 с. – Бібліогр.: с. 198–219. 
 В дисертації визначено місце музичної культури Волині наприкінці  
XX – поч. XXI ст. в контексті музичної культури України та з’ясовано її 
регіональну специфіку через аналіз розвитку таких складових музичної 
культури як музичний фольклор і фольклористика, аматорське 
і професійне музичне виконавство, церковна музика, композиторська 
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діяльність, поп-музика. Доведено, що специфіка музичної культури Волині 
знайшла прояв у: 1) пріоритеті вокально-хорових жанрів складів над 
інструментальними; 2) опорі на місцеві фольклорні зразки та джерела; 
3) художньо-естетичній виваженості, тяжінні до традиції, частину якої 
складає тісний зв’язок музичної творчості митців Волині з літературною 
спадщиною та фольклористичною діяльністю Лесі Українки, а також, 
в останні роки, з іменем І. Стравінського.  
 Доведено, що загальноукраїнське значення музичної культури Волині 
полягає насамперед у її високому ступені національної автентичності. 

 

259. Кумеда Т. А. Особистість композитора в українській музичній 
культурі ХХ ст. : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.01 / Кумеда 
Тетяна Андріївна ; наук. керівник Л. О. Карпова ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв, Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2006. – 
167 с. – Бібліогр.: с. 154–167. 
 В дисертації розглянуто проблему особистості композитора в історії 
української музичної культури XX ст. Розкрито історико-культурологічні 
чинники розвитку української композиторської творчості, на прикладах 
творчих особистостей – українських композиторів К. Стеценка, 
М. Леонтовича, С. Людкевича, Л. Ревуцького, Б. Лятошинського, М. Скори-
ка, В. Губаренка, Лесі Дичко – визначено тенденції об’єктивації 
особистості композитора в музиці. 
 У досліджені викладено найвідоміші і найпоширеніші теоретичні 
підходи до осмислення особистості композитора. З’ясовано домінуючі 
чинники, що вплинули  на формування унікальності особистості 
композитора. 

 

260. Лоліна Н. А. Орнаментальне мистецтво як феномен художньої 
культури : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.01 / Лоліна Надія 
Анатоліївна ; наук. керівник В. О. Мітіна ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв, Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2006. – 
246 с. – Бібліогр.: с. 155–172. 
 Дослідження присвячено орнаментальному мистецтву як феномену 
художньої культури, що містить загальні уявлення людей, сприйняття 
буденності і визначається як таке, що є апріорним по відношенню до інших 
проявів художньої діяльності. В орнаменті відтворено стислі до рівня 
«коду» форми – народні звичаї, традиції, уявлення про світ, його будову, 
його рух та сталість. Визначено, що орнамент глибоко філософський вид 
мистецької творчості 
 Національні особливості орнаментального мистецтва розглянуто на 
прикладі української писанки, яка є яскравим зразком збереження 
структури та форми орнаментальних мотивів за допомогою сформованих 
ритмічних та симетричних будов. Доведено, що орнамент посідає чільне 
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місце в загальній системі художньої культури, постаючи органічним 
проявом людської діяльності. 

 
261. Ущапівська О. М. Становлення і розвиток відображення 
пейзажності у творчості українських композиторів ХХ століття : дис. ... 
канд. мистецтвознавства : 17.00.01 / Ущапівська Олена Миколаївна ; 
наук. керівник О. В. Кундеревич ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Нац. 
муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2006. – 198 с. – Бібліогр.: 
с. 181–198. 
 У дисертації досліджено музичний пейзаж у творчості українських 
композиторів XX ст. як струнка система із встановленими законо-
мірностями структурно-семантичного синтаксису. Розкрито, що пейзаж-
ність у музиці виявляється як ліризм та втілення ознак національної 
ментальності: онтологічний оптимізм та емоційна просвітленість образів 
природи. 
 Доведено, що перспективність розвитку пейзажності в музиці полягає 
у можливості за допомогою образів природи розкривати сутність й зміст 
образу людини в сучасному мистецтві. 

 
262. Шаповал О. В. Творча діяльність балетмейстера А. Ф. Шекери 
в контексті історії української хореографічної культури 60-90 років 
XX століття : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.01 / Шаповал 
Олена Віталіївна ; наук. керівник Ю. О. Станішевський ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв, Київ. нац. ун-т театру, кіно і телебачення. – Київ, 
2006. – 196 с. – Бібліогр.: с. 185–196. 
 У роботі досліджено розвиток українського балетного театру 
кінця 60-90-х років XX ст. на основі аналізу творчості його лідера – 
художнього керівника балету і головного балетмейстера Національної 
опери України, народного артиста України, лауреата Національної премії 
України ім. Т. Г. Шевченка А. Шекери в контексті поступу національної 
хореографічної культури як її домінанта і визначальна риса.  
 Розкрито особливості творчої діяльності А. Шекери в контексті 
мистецьких шукань балетмейстерів-постановників балетних театрів 
України в аспекті історичного розвитку української хореографічної 
культури.  

 
263. Шкарабан М. М. Система виразності Франсуа Дельсарта 
в контексті світових сценічних мистецтв : дис. ... канд. мистецтво-
знавства : 17.00.01 / Шкарабан Микола Миколайович ; наук. керівник 
С. М. Деркач ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Держ. акад. керів. 
кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2006. – 192 с. – Бібліогр.: с. 180–192. 
 У дисертації розкрито теорію сценічної виразності французького 
педагога, співака і композитора Франсуа Дельсарта. Досліджено генезу 
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оригінального методу Дельсарта – курсу прикладної естетики, проведено 
структурний аналіз його складових. Досліджено еволюцію теорії 
Дельсарта в США та Західній Європі. Визначено роль і значення системи 
виразності Дельсарта у театральному та хореографічному мистецтві Росії 
та України. Проаналізовано використання системи виразності в якості 
акторського тренінгу в Молодому театрі Леся Курбаса та викладання 
системи Дельсарта у Вищому музично-драматичному інституті 
ім. М. В. Лисенка (теперішньому Київському національному університеті 
театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого). 

 

264. Юдова-Романова К. В. Театрально-глядацькі відносини в сучасній 
соціокультурній реальності України : дис. ... канд. мистецтвознавства : 
17.00.01 / Юдова-Романова Катерина Володимирівна ; наук. керівник 
І. Д. Безгін ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології НАН України. – Київ, 2006. – 353 с. – 
Бібліогр.: с. 173–186. 
 У дисертації розглянуто проблеми театрально-глядацьких відносин 
в сучасній Україні. Проаналізовано особливості соціологічно-
театрознавчого дослідження аудиторії драматичних театрів в Україні, 
Росії та інших країнах. В умовах нової театральної реальності України 
(1993–2003 рр.) публіку розглянуто як естетичний і соціально-художній 
феномен. Репертуар вважався інтегральним показником відношення 
театру до глядача, вивчено його стан і характеристики. На основі 
дослідження аудиторії столичних театрів визначено її структуру, склад 
в цілому і в різних типах театрів, а також виявлено стійкий інтерес публіки 
до театру, його чинники. 

 
2007 

 

265. Волков М. К. Режисерське мистецтво В. М. Скляренка в контексті 
історії української театральної культури 20-х-70-х років XX століття : 
дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.01 / Волков Михайло 
Костянтинович ; наук. керівник Ю. О. Станішевський ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв, Харків. держ. акад. культури. – Київ, 2006. – 190 с. – 
Бібліогр.: с. 180–190. 
 У дисертацїї на основі комплексного аналізу літературних джерел, 
архівних документів, теле-, кіно- та відеоматеріалів розглянуто багато-
гранну режисерську діяльність народного артиста України Володимира 
Михайловича Скляренка, учня Леся Курбаса, вихованця режисерського 
штабу «Березоля», творчість якого протягом півстоліття сприяла 
оновленню естетики і художньої палітри національного драматичного 
і музичного театру, насамперед розвитку оперних колективів Львова, 
Харкова і Києва.  
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 Особливу увагу приділено важливим аспектам творчої діяльності 
В. М. Скляренка в Національній опері України і Київському національному 
драматичному театрі ім. І. Франка в контексті історії української 
театральної культури означеного періоду, що сприяли багатоаспектному 
розвиткові інноваційних тенденцій в драмі, опері та опереті, формуванню 
національних традицій в режисурі й акторській творчості, цілісного зв’язку 
складових синтетичної музично-сценічної дії на засадах яскравої 
театральності і створення нової, наснаженої експресією, і драматизмом 
сценічно-пластичної мови. 

 
266. Гречуха Н. Г. Неоміфологічні тенденції в хоровому мистецтві 
України 80-90-х років ХХ століття : дис. ... канд. мистецтвознавства : 
17.00.01 / Гречуха Наталія Григорівна ; наук. керівник О. О. Рубаха ; Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв, Держ. акад. керів. кадрів культури 
і мистецтв. – Київ, 2007. – 241 с. – Бібліогр.: с. 190–206. 
 Дисертацію присвячено проблемі розвитку неоміфологічних тенденцій 
в українській хоровій творчості 1980–90-х років, становленню 
неоміфологізму як художньо-стильової течії, уточнено поняття нео-
міфологізму, виявлено його естетико-художні, типологічні, музично-
стильові характеристики, різноманітні вияви в індивідуальних ком-
позиторських стилях. 
 У дисертації узагальнено міфопоетичні концепти давньоукраїнського 
музично-обрядового фольклору як концептуально-стильової основи 
музичного неоміфологізму. Проаналізовано твори українських 
композиторів Л. Дичко і Ю. Алжнєва з погляду оригінального інтерпрету-
вання національної міфологічної традиції, втілено типологічні ознаки 
неоміфологізму на різних структурно-семантичних рівнях, розкрито 
особливостей міфопоетичного сприйняття. 
 Доведено, що неоміфологізм інтерпретується як естетичний феномен, 
стильова домінанта, що відіграє важливу роль у розвитку жанрово-
стильової, музично-образної, художньо-стилістичної сфер української 
хорової творчості XX ст. 

 
267. Кіндер К. Р. Семантика пластичних символів народної 
танцювальної культури українців : дис. ... канд. мистецтвознавства : 
17.00.01 / Кіндер Каріна Рудольфівна ; наук. керівник В. Ю. Головей ; Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології НАН України. – Київ, 2007. – 179 с. – Бібліогр.: с. 160–179. 
 Дисертацію присвячено дослідженню танцювальної символіки 
українського народного танцю у широкому історичному контексті. 
Запропоновано теоретичне узагальнення з проблеми семантики 
пластичного символу, проаналізовано найбільш традиційні побудови та 
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хореографічна лексика українського народного танцю. У дисертації 
представлено інтерпретацію орнаментальних мотивів ужиткового 
мистецтва як графічного «запису» символічних структур танцю, здійснено 
класифікацію танцювальної символіки за образно-семантичними 
ознаками. 
 Доведено, що пластична мова української народної танцювальної 
культури являє собою синтез таких елементів, як рух, малюнок, художній 
образ, що виступають символічною формою вираження сенсу життєвих 
домінанів людського буття. 

 
268. Князєва Т. М. Традиційна культура греків Приазов’я : дис. ... канд. 
мистецтвознавства : 17.00.01 / Князєва Тетяна Миколаївна ; наук. 
керівник Ю. Л. Афанасьєв ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України. – Київ, 
2007. – 177 с. – Бібліогр.: с. 161–177. 
 В дисертації шляхом системного аналізу архівних, документальних та 
етнографічних матеріалів досліджено основні тенденції розвитку 
традиційної культури греків Приазов’я в культурному контексті другої 
половини XX ст.; відтворено причини і характер основних етапів освоєння 
греками території регіону, міграційних процесів у культурологічному 
контексті; охарактеризовано історичні умови, що впливали на транс-
формацію традиційної культури приазовських греків; на основі матеріалів 
з галузі фольклорного обрядового мистецтва в культурологічному плані 
простежено загальні закономірності та специфічні особливості побу-
тування традиційної культури маріупольських греків; висвітлено 
самобутні мистецькі форми традиційної культури греків Приазов’я. 

 
269. Мозговий М. П. Становлення і тенденції розвитку української 
естрадної пісні : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.01 / Мозговий 
Микола Петрович ; наук. керівник О. М. Олексюк ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2007. – 175 с.  
 У дисертації досліджено тенденції становлення і розвитку української 
естрадної пісні. Обґрунтовано теоретичні засади дослідження, визначено 
особливості становлення української естрадної пісні в 50–60-х рр. ХХ ст., 
виявлено тенденції розвитку української пісенної естради 70–80-х років 
ХХ ст., окреслено основні художні напрямки розвитку естрадної пісні 
в незалежній Україні.  
 Доведено, що значне жанрово-стильове розмаїття в українській 
пісенній естраді, багатство форм і методів виконавської діяльності 
свідчить про повну її самодостатність і здатність до активного розвитку. 
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270. Свірідовська Л. М. Фортепіанна мініатюра в українській музичній 
культурі (кінець XIX – перша третина XX ст.) : дис. ... канд. мистецтво-
знавства : 17.00.01 / Свірідовська Лариса Михайлівна ; наук. керівник 
Є. Є. Рой ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Одес. держ. муз. акад. 
ім. А. В. Нежданової. – Київ, 2007. – 164 с. – Бібліогр.: с. 151–164. 
 У дисертації досліджено фортепіанна мініатюра в українській музичній 
культурі наприкінці XIX – першій третині XX ст. Розкрито передумови 
формування професійної музичної культури в Україні; проаналізовано 
еволюцію жанрів фортепіанної музики кінця XIX – поч. XX ст.; обґрунто-
вано наявність програмних ознак фортепіанної мініатюри, музичну мову 
цього мистецького жанру; охарактеризовано особливості стильового 
оновлення фортепіанної мініатюри. 

 
271. Сідлецька Т. І. Культурно-історична еволюція українського 
оркестру народних інструментів : дис ... канд. мистецтвознавства : 
17.00.01 / Сідлецька Тетяна Іванівна ; наук. керівник Ю. В. Афанасьєв ; 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Одес. держ. муз. акад. 
ім. А. В. Нежданової. – Київ, 2007. – 209 с. – Бібліогр.: с. 178–194. 
 У дисертації досліджено становлення і розвиток українського оркестру 
народних інструментів як явища музичної культури України. 
Проаналізовано науковоу літературу із зазначеної проблеми і виділено 
основні напрями наукових досліджень оркестру. Розкрито культурно-
історичні передумови виникнення оркестру, визначено головні чинники, 
що вплинули на формування українського оркестру народних інструмен-
тів. На основі аналізу творчої діяльності професійних українських 
оркестрів народних інструментів виявлено особливості професіоналізації 
й узагальнено провідні тенденції розвитку українського народного 
оркестру на сучасному етапі. 

 
272. Шестопалова Ю. А. Еволюція ідеалу краси в динаміці української 
моди (кінець XIX – початок XXI століття) : дис. ... канд. мистецтво-
знавства : 17.00.01 / Шестопалова Юлія Анатоліївна ; наук. керівник 
Л. П. Бойко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2007. – 164 с. – 
Бібліогр.: с. 151–164. 
 В дисертації на основі вивчення наукових джерел комплексно 
досліджено актуальну проблему людської краси. Виявлено стильові зміни 
в західноєвропейській художній культурі кінця XIX – початку XXI ст. та 
особливості їх впливу на еволюцію естетичного ідеалу в культурі України. 
При з’ясуванні особливостей об’єктивації естетичного ідеалу краси 
в дисертації відображено естетичний ідеал в традиціях моделювання 
українського одягу, проаналізовано вплив ринкових відносин на естетич-
ний ідеал краси в Україні. 
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273. Бойко О. С. Художній образ в українському народно-сценічному 
танці : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Бойко Ольга 
Степанівна ; наук. керівник Н. Б. Брояко ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2008. – 189 с. – Бібліогр.: с. 177–189. 
 Дисертація є одним  з досліджень художнього образу в українському 
народно-сценічному танці. В роботі розкрито природа й ознаки 
художнього образу як категорії естетики, специфіка образу в танцюваль-
ному мистецтві, критично переосмислено ряд положень і висновків про 
генезу й типологію української народної хореографії, фольклорний 
синкретизм, класифікацію хороводів тощо.  
 Доведено, що проблема невідповідності між зовнішнім та внутрішнім 
образом, формою і змістом народно-сценічного танцю набула в хореогра-
фічному мистецтві особливої гостроти у зв’язку з загрозою як «малоросій-
щини» (наслідок минулого) так і беззмістовної та бездуховної, 
модернізації народного танцю в наш час. В нових обставинах культурного 
плюралізму намітилася небезпечна тенденція формування в суспільній 
свідомості негативного сприйняття народно-сценічного танцю як явища 
мистецтва, що формує не національний характер, а «шароварно-
вишиванковий стереотип» українця. 

 

274. Ліманська О. В. Календарне свято як складова української 
обрядової культури (на матеріалі Слобожанщини) : дис. ... канд. 
мистецтвознавства : 26.00.01 / Ліманська Ольга Вікторівна ; наук. 
керівник І. А. Розковшенко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 
2008. – 221 с. – Бібліогр.: с. 201–221. 
 У дисертації досліджено еволюцію обрядової культури календарних 
українських свят Слобожанщини на підставі аналізу компонентів 
традиційної календарної обрядовості жителів – звичаїв, обрядів, пісень, 
танців, народних ігор тощо, історіографії спеціальних літературних джерел. 
Тенденції і закономірності формування календарних українських свят 
Слобожанщини розкрито в тісному зв’язку з історичним розвитком 
основних атрибутивних елементів святково-обрядової слобожанської 
традиції. 
 У роботі розкрито культурно-історичні аспекти трансформації 
традиційних календарних свят та з’ясовано роль фольклорно-
етнографічних колективів Слобожанщини у збереженні та популяризації 
календарних свят і обрядів. 

 

275. Мельник М. Т. Мода в контексті художніх практик XX століття : 
дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мельник Мирослав 
Тарасович ; наук. керівник Л. Ю. Лещенко ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2008. – 189 с. – Бібліогр.: с. 173–189. 
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 У дисертації досліджено напрями моди в контексті художньої культури 
XX ст. Розкрито зміст поняття «мода», виявлено наукову літературу 
з досліджуваної проблеми, розглянуто основні концептуальні підходи до 
осмислення моди як художнього явища, досліджено її природу, характерні 
особливості і функції. Модні образи розглянуто як художні форми буття 
моди. Проаналізовано їх властивості, специфіку створення і функціонуван-
ня у XX ст., простежено вплив головних мистецьких течій на їх пластично-
декоративне вирішення, виявлено особливості прояву стилістичних ознак 
в художніх практиках моди, визначено художні прийоми і методи 
творчості в галузі моделювання костюма. Охарактеризовано сучасний 
стан художнього моделювання, досліджено історичні аспекти розвитку 
моди в Україні, оцінено її стан та перспективи в контексті глобальної 
світової системи моди. 

 
276. Устименко-Косоріч О. А. Масова музика як атрибут молодіжної 
культури середини XX століття : дис. ... канд. мистецтвознавства : 
26.00.01 / Устименко-Косоріч Олена Анатоліївна ; наук. керівник 
А. Г. Баканурський ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Одес. нац. 
політехн. ун-т. – Одеса, 2008. – 177 с. – Бібліогр.: с. 162–177. 
 У дисертації досліджено місце та роль масової музики в молодіжній 
культурі середини XX ст. Доведено, що масова музика є потужним музич-
ним та соціальним явищем, яка відображає художню сутність свого часу – 
осмислення негативних тенденцій дійсності та суперечностей духовного 
стану молоді середини XX ст. Кульмінаційним етапом розвитку масової 
музики є рок – складне, внутрішньо суперечливе явище культури. Форму-
вання масової музики, тісно пов’язане із соціальним середовищем, що 
відбувалося в середині XX століття, у період істотних зрушень у сфері 
соціальних відносин. Саме тому основну увагу сконцентровано на визна-
чені ролі масової музики в культурному житті молоді середини XX ст. 

 
277. Чеченя К. А. Інструментальна музика в Україні другої половини 
ХVІ – середини ХVІІІ століття і проблеми автентичності у виконавській 
культурі : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Чеченя Костянтин 
Анатолійович ; наук. керівник С. Й. Лісецький ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2008. – 225 с. – Бібліогр.: с. 210–225. 
 У дисертації досліджено музично-творчий процес другої половини 
XVI – середини XVIII ст. у жанрі інструментальної музики. Розглянуто 
відповідний нотний матеріал: органні та лютневі табулатури і рукописні 
збірники, проаналізовано музично-теоретичні трактати та інші письмові 
джерела, а також пам’ятки усної народної творчості, що стосуються теми. 
 Значна увага приділена зразкам образотворчого мистецтва, на яких 
зображені музичні інструменти та виконавці. Окремий підрозділ 
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присвячено інструментальним творам, зроблено їх жанрову класифікацію 
та комплексний аналіз. Простежено зв’язки українських виконавців 
з музичними колами інших народів, виявлено їх взаємовідносини та 
взаємовпливи. Висвітлено непросту тему ставлення православної церкви 
до інструментальної музики. Особливу увагу приділено тим музичним 
інструментам, передусім струнним, що побутували в Україні в той час, які 
з тих чи інших причин були мало досліджені (зокрема лютня, гуслі та 
гудок), окремий підрозділ присвячено історії ансамблевої гри. 

 
278. Шандренко О. М. Віртуальні виміри моди ХХ століття : дис. ... канд. 
мистецтвознавства : 26.00.01 / Шандренко Ольга Миколаївна ; наук. 
керівник Ю. Г. Легенький ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 
2008. – 197 с. – Бібліогр.: с. 176–197. 
 В дисертаційному дослідженні розглянуто феномен моди XX ст. в кон-
тексті віртуальної реальності. Проведено реконструкцію феномена моди 
в історіографічному та культурному аспектах. Визначено креативні витоки 
virtus моди, проаналізовано тілесні практики моди в контексті virtus. 
Описано модні інновації XX ст. в контексті мистецьких практик. Висвіт-
лено та досліджено світ моди от-кутюр і прет-а-порте в контексті 
віртуальної реальності. 
 Доведено, що віртуальні виміри моди відображають весь спектр 
репрезентацій моди як певної комунікативної технології: брендинга, флеш-
іміджу, рекламні технології, мас-медіа моди. 

 
279. Шариков Д. І. Сучасна хореографія як феномен художньої 
культури XX століття : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / 
Шариков Денис Ігорович ; наук. керівник О. В. Касьянова ; Київ. нац.  
ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2008. – 190 с. – Бібліогр.: с. 171–190. 
 В дисертації розкрито зародження й розвиток сучасного хореографіч-
ного мистецтва XX ст. Систематизовано й узагальнено досвід поперед-
ників у вивченні цієї галузі, де вказано те, що лишилось поза їх увагою, але 
має важливе значення для подальших досліджень з сучасної хорео-
графії – теорії й історії. 
 В дисертації розкрито поняття сучасної хореографії, її джерела, етапи 
становлення. Досліджено чинники і особливості, а також новітні 
й синтезовані форми танцю XX ст., визначено сучасний стан хореографіч-
ного мистецтва за напрямами, стилями, видами. 

 
280. Ядловська З. Г. Українське скрипкове мистецтво 60-80-х рр. 
XX ст.: тенденції розвитку : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / 
Ядловська Зіновія Григорівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 
2008. – 170 с. – Бібліогр.: с. 151–170. 
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 У дисертації досліджено тенденції розвитку української скрипкової 
музики в 60–80-х рр. У відповідності з джерелознавчими матеріалами 
висвітлено історико-культурні передумови розвитку скрипкового 
мистецтва в Україні. Охарактеризовано особливості новаторства нової 
генерації композиторів України. У зв’язку з цим розкрито шляхи 
формування нового національного різновиду жанру, розпочатого 
В. Косенком і продовжуваною М. Скориком, О. Козаренком, В. Бібіком, 
Є. Станковичем та іншими композиторами. В роботі досліджено аспекти 
формування нової національної скрипкової школи. 

 
2009 

 
281. Мельник М. М. Театралізований тематичний концерт як 
синтетичний жанр сценічних мистецтв : дис. ... канд. мистецтво-
знавства : 26.00.01 / Мельник Мирослава Миколаївна ; наук. керівник 
С. М. Деркач ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 183 с. – 
Бібліогр.: с. 165–183. 
 Дисертація є одним з перших мистецтвознавчих досліджень 
театралізованого тематичного концерту як синтетичного жанру сценічних 
мистецтв. В роботі розкрито зародження та розвиток концертної 
діяльності як видовищного мистецтва та передумови формування 
професійної української режисури; узагальнено та обґрунтовано специфіку 
концертних форм, а саме: сольний та збірний концерти, дитячі, звітні та 
концерти-конкурси, розглянуто специфіку концерту народної творчості, 
сформовано нові підходи до постановки і режисури театралізованого 
тематичного концерту.  

 
282. Мерлянова О. А. Жіночі танці в українській народній хореографії : 
дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мерлянова Ольга 
Анатоліївна ; наук. керівник А. М. Підлипська ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2008. – 185 с. – Бібліогр.: с. 167–185. 
 Дисертація є першим в українському мистецтвознавстві 
дослідженням жіночих танців у контексті розвитку народної та сценічної 
хореографії. У роботі проведено історико-культурний та мистецтво-
знавчий аналіз за такими напрямами: українські жіночі танці в побуті – 
у контексті календарно-річної та сімейної обрядовості, а також поза 
обрядами; сценічні варіанти українських жіночих танців – у народно-
сценічній хореографії та в умовах оперно-балетних вистав на національні 
теми. Доведено, що обрядові жіночі танці в процесі естетизації набули 
самостійного художнього значення, дали поштовх для подальшого 
розвитку необрядових танців.  
 Доведено, що український народний жіночий танець зазнав активного 
переосмислення в сценічних інтерпретаціях як балетмейстерів народно-
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сценічної, так і класичної хореографії, що доводить правомірність 
віднесення до комплексу народної хореографічної культури не лише 
фольклорних артефактів, а й похідних сценічних форм. 

 
283. Оборська А. В. Розвиток художніх жанрів на сучасному 
українському телебаченні : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / 
Оборська Аліна Василівна ; наук. керівник В. В. Танчер ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 196 с. – Бібліогр.: с. 173–196. 
 Дослідження присвячене мистецтвознавчим проблемам поетики, 
естетики та комунікації в сучасному телебаченні України. Здійснено аналіз 
літератури з питань філософських, естетичних, культурологічних та 
публіцистичних проблем українського телебачення. Проаналізовано 
проблеми корелятивних відносин поетики постмодерну та поетики ТБ 
у відповідних жанрових форматах. 
 Визначено провідні категорії мистецтвознавчого аналізу поетики ТБ: 
«телеподія», «жанровий формат», «шоу», «інформаційний простір», 
«комунікація» та ін. Надано аналіз тих трансформаційних процесів, які 
відбулися в ТБ, зокрема проаналізовано вплив віртуальної реальності, 
мас-медіа та політизованих шоу на естетику екранного образу. 

 
284. Оборська С. В. Синтез мистецтв у предметному середовищі стилю 
модерн : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Оборська Світлана 
Валентинівна ; наук. керівник М. М. Поплавський ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 197 с. – Бібліогр.: с. 176–197.  
 У дисертації уперше розглянуто основні підходи до вивчення 
зазначеної проблеми як у мистецтвознавчому, так і в розрізі світоглядно-
філософського наукового осмислення. З’ясовано характерні ознаки 
синтезу мистецтв в європейському середовищі стилю модерн. 
Охарактеризовано європейська стилістика формотворення модерну 
синтетичного предметного середовища. В дисертації розкрито принципи 
побутової колористики в синтезованому предметному середовищі стилю 
модерн, в контексті значних зрушень у світоглядному аспекті визначено 
особливості сучасного українського інтер’єру стилю модерн, його 
взаємодія із художньо-стильовими традиціями Заходу і Сходу. 

 
285. Погребняк М. М. Танець «модерн» у художній культурі XX ст. : 
дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Погребняк Марина 
Миколаївна ; наук. керівник О. В. Касьянова ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2009. – 320 с. – Бібліогр.: с. 292–320. 
 У дисертації на основі широкого комплексу літературних джерел та 
мистецької практики вперше у вітчизняному мистецтвознавстві надано 
цілісну картину функціонування танцю «модерн» у художній культурі ХХ ст. 
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З’ясовано культурно-історичні передумови виникнення стилю «модерн» та 
його екстраполяції у мистецтво хореографії. Виявлено, що символізм 
є однією з найважливіших передумов і, як філософська світоглядна 
концепція, знаходить своє вираження у практиці танцю «модерн». 
Розроблено критерії віднесення хореографічних творів до стилю «модерн» 
та визначено поняття «школа танцю «модерн».  
 Досліджено еволюцію танцю «модерн» протягом XX ст. Розкрито 
естетико-теоретичні ідеї реформаторів сценічного руху та провідних 
представників світового танцю «модерн».  

 

286. Сенько М. В. Образна еволюція європейської моди в контексті 
мистецьких стилів кінця XIX-XX століття : дис. ... канд. мистецтво-
знавства : 26.00.01 / Сенько Медея Валеріївна ; наук. керівник 
М. М. Поплавський ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 
185 с. – Бібліогр.: с. 170–185. 
 У дисертації досліджено комплексний аналіз образних інновацій в моді 
XX століття. Мода визначається як мегахудожній феномен в контексті 
мистецьких практик культури. Подано аналіз образних, культурологічних, 
мистецтвознавчих інтерпретацій моди та дизайну одягу. 
 Визначено провідні регулятиви та механізми образних трансформацій 
моди XX століття. 

 
2010 

 

287. Башняк Л. І. Місце та роль творчості українських січових стрільців 
у розвитку національної культури України першої половини XX ст. : 
дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Башняк Леся Іванівна ; наук. 
керівник О. А. Поріцька ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 
2010. – 186 с. – Бібліогр.: с. 157–186. 
 У дисертації досліджено місце і роль стрілецької творчості в розвитку 
української культури першої половини XX ст. Показано зародження, 
ідеологічне і національне оформлення січового стрілецтва, його 
інтелектуальний потенціал, зокрема роль Легіону Українських Січових 
Стрільців як центру духовного і культурного життя та горнила стрілецької 
творчості. Досліджено ідейні засади, головні напрямки та тематичний 
діапазон стрілецької літератури – прози, поезії й публіцистики, творчий 
доробок письменників і публіцистів, організаційні форми творчості, 
діяльність видавництв і преси. Проаналізовано основні тематичні напрям-
ки і організаційні форми стрілецького образотворчого мистецтва, 
окреслено музичну творчість стрілецтва, проаналізовано її основний 
напрямок – стрілецьку пісню. Досліджено діяльність стрілецького театру 
1914–1919 рр. на фронті, творчі зв’язки з професійними театрами та їх 
внесок у розвиток українського театру. 
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288. Дорофєєва В. Ю. Полістилізм у творчості Євгена Станковича як 
семіотичний феномен : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / 
Дорофєєва Вероніка Юріївна ; наук. керівник Н. Б. Брояко ; Київ. нац.  
ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010. – 201 с. – Бібліогр.: с. 180–201. 
 В дисертації досліджено сучасні підходи щодо інтерпретацій 
композиторської творчості. Проаналізовано ретрансляцію мистецьких 
пошуків другої половини XX – поч. XXI ст. на прикладі творчості Є. Станковича. 
 У роботі охарактеризовано феномен «полістилізму» та інтерпретовано 
його як динамічну реальність музичної композиції. Вперше на основі 
творчості Є. Станковича виявлено моделі та іншомистецькі вектори 
полістилізму. Надано цілісну характеристику інтертекстуальності музич-
ної творчості композитора як методу художнього мислення та особливого 
способу організації текстів. 

 
289. Кокуленко Б. Г. Фольклорні традиції в народно-сценічному 
танцювальному мистецтві Кіровоградщини : дис. ... канд. мистецтво-
знавства : 26.00.01 / Кокуленко Борис Григорович ; наук. керівники: 
К. Ю. Василенко, В. І. Завіна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 
2010. – 170 с. – Бібліогр.: с. 155–164. 
 Дисертацію присвячено проблемі використання фольклорних 
традицій в народній хореографічній культурі Кіровоградщини. У дос-
лідженні розкрито зміст, структуру, запільні тенденції, способи викорис-
тання фольклорних традицій в народно-сценічному танці центрального 
регіону України, проаналізовано діяльність заслуженого самодіяльного 
ансамблю танцю України «Ятрань». 
 Доведено, що історія хореографічної культури регіону свідчить про те, 
що населення цієї території носить поліетнічний характер, що відображає 
тенденцію хореографічної різноманітності: гопак, козак, козачок, журавель, 
козак-вальс, мазурка, страшок, холяндра, комаринська, трамблям-полька, 
сербіяночка, булгарка, джок, сирба, зайчик, кострубонько тощо. 

 
290. Снитіна В. О. Церковна музика в культурі України другої половини 
XVII-XVIII ст. : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Снитіна 
Вікторія Олександрівна ; наук. керівник М. А. Підгорбунський ; М-во 
культури і туризму України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 
2010. – 178 с. – Бібліогр.: с. 156–178. 
 У дослідженні викладено теоретичні підходи до вивчення феномену 
церковної музики в культурі України другої половини XVII–VIII ст., розкри-
то особливості партесної церковної музики як виду барокового мис-
тецтва. Зазначено, що на відміну від давньоруської церковної монодії 
партесній музиці притаманна динамічність й контрастність, що вплинуло 
на емоційну сферу слухачів. Визначено атрибутивну специфіку православ-
ної церковної музики зазначеної історичної доби (твори М. Березовського, 
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Д. Бортнянського, А. Веделя); окреслено тенденції розвитку нового 
класичного стилю в українській церковній музиці другої половини XVIII ст. 
 Доведено, що українська церковна музика не поступалася духовним 
концертам видатних тогочасних західноєвропейських композиторів. 

 

291. Шевченко О. Г. Українська популярна музика: витоки та 
проблематика (1920-1990 рр.) : дис. ... канд. мистецтвознавства : 
26.00.01 / Шевченко Олена Григорівна ; наук. керівник А. І. Іваницький ; 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010. – 170 с. – Бібліогр.: 
с. 153–170. 
 У дисертації розглянуто методологію комплексного аналізу сучасних 
проблем української популярної музики в період соціокультурних 
трансформацій, яке переживає українське суспільство. Це дозволяє 
узагальнити емпірично накопичений матеріал в теорію, яка може стати 
підґрунтям для розв’язання існуючих протиріч вітчизняного шоу-бізнесу. 
 В ході дослідження було виявлено ряд джерел української популярної 
музики: джаз, масова пісня, українська естрадна пісня. Витоки та стильова 
специфіка української популярної музики, які синтезують ознаки інших 
пластів музичного мистецтва в цілому разом утворюють нову якість як 
основу формування комплексу художніх прийомів та обумовлюють 
подальший його розвиток. Доведено, що еволюціонуючи протягом 
останніх десяти років українська популярна музика активно взаємодіє 
з іншими музичними жанрами, періодично повертаючись до своїх витоків. 

 

292. Шилова Л. В. Розвиток українського театрального мистецтва 
в Криму (40-90-ті рр. XX ст.) : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / 
Шилова Лілія Віталіївна ; наук. керівник С. Д. Безклубенко ; Київ. нац.  
ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010. – 197 с. – Бібліогр.: с. 169–197. 
 У дисертації проаналізовано розвиток українського театрального 
мистецтва Криму в другій половині XX століття. Охарактеризовано 
провідну діяльність Кримського українського музичного театру, а також 
роль російських драматичних театрів Сімферополя і Севастополя, 
аматорських театральних колективів регіону, Кримського відділення 
Українського театрального товариства і Кримського обласного будинку 
народної творчості. Проаналізовано репертуар професійних, народних 
театрів, самодіяльних драматичних колективів регіону у 1940-1990-і рр., 
визначено місце у ньому вистав за творами українських авторів. 
Доведено, що українське театральне мистецтво на кримській сцені 
у досліджений період розвивалося досить активно, хоча і мало певну 
специфіку, зумовлену соціокультурними особливостями регіону. Але 
стимулом для його поширення були, перш за все, духовні запити 
глядацької аудиторії та ініціатива окремих творчих діячів.  

2011 
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293. Бігус О. О. Народно-сценічна хореографія Прикарпатського 
регіону: становлення та тенденції розвитку : дис. ... канд. 
мистецтвознавства : 26.00.01 / Бігус Ольга Олегівна ; наук. керівник 
М. М. Поплавський ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 
179 с. – Бібліогр.: с. 161–179. 
 У дисертації шляхом системного аналізу документальних, 
етнографічних та хореографічних матеріалів досліджено становлення та 
тенденції розвитку народно-сценічної хореографії Прикарпатського 
регіону; визначено особливості становлення хореографічних традицій 
Прикарпатського краю, які містяться в його прадавніх звичаях і традиціях, 
унікальності менталітету місцевого населення; виявлено історико-
географічний та етнографічний чинники процесів культурної консолідації 
населення; окреслено місце і роль обрядів та звичаїв населення краю 
у формуванні танцювального мистецтва, які знайшли своє втілення 
у фольклорі населення, а відтак – і в хореографії; визначено стильові 
особливості народної хореографічної культури Прикарпаття; охаракте-
ризовано сценічно-хореографічний досвід у контексті розвитку видовищ-
них форм. 

 
294. Божко Т. О. Методичні основи удосконалення проектування 
продукції графічного дизайну : дис. ... канд. мистецтвознавства : 
17.00.07 / Божко Тетяна Олександрівна ; наук. керівник В. А. Абизов ; 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 224 с. – Бібліогр.: 
с. 169–185. 
 У дисертації проаналізовано причини масового поширення візуальних 
комунікацій, невідповідних вимогам якості закріплення інформації 
і тривалості її фіксації споживачами. З метою запобігання означеному 
становищу, в роботі систематизовано, уточнено та доповнено чинники 
впливу на властивості продукції ГД, що визначають вимоги до проектної 
ситуації у графічному дизайні. Встановлено типологію продукції ГД, 
з трьома ієрархічними рівнями складності. На основі типології здійснено 
прогноз щодо можливих подальших розгалужень спеціалізації ГД, та 
визначено структуру проектування. Встановлено умови адаптації методів 
стимуляції конструктивного мислення та інженерного проектування до 
властивостей рекламно-графічної продукції та специфічних відмінностей 
проектування у ГД. Визначено критерії оцінки якості результатів проекту-
вання, розроблено методичні положення щодо умов вдосконалення 
проектування продукції графічного дизайну. 
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295. Варивончик А. В. Традиційна народна вишивка як складова 
українського одягу (ХХ ст.) : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / 
Варивончик Анастасія Віталіївна ; наук. керівник С. Д. Безклубенко ; Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 179 с. – Бібліогр.:  
с. 143–166. 
 У дисертації розглянуто значення традиційної вишивки в українському 
одязі XX ст. Згідно з джерелознавчими матеріалами висвітлено історико-
культурні умови розвитку вишивки в Україні. Охарактеризовано особ-
ливості новаторства у творчості художників-модельєрів та народних 
майстрів, які працювали на виробництвах «Укрхудожпрому» та в будинках 
моделей. Розкрито шляхи формування нового різновиду художньої 
вишивки в одязі початку XXI ст. 
 Вивчено досвід роботи по збереженню традицій української народної 
вишивки завдяки вивченню їх у навчальних закладах, діяльності Українсь-
кого центру культурних досліджень та обласних науково-методичних 
центрів України. 

 
296. Виткалов С. В. Культурно-мистецьке життя Рівненщини періоду 
державної незалежності України : дис. ... канд. мистецтвознавства : 
26.00.01 / Виткалов Сергій Володимирович ; наук. керівник М. М. Поплав-
ський ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 218 с. – 
Бібліогр.: с. 188–218. 
 У дисертації досліджено особливості культурно-мистецького поступу 
Рівненщини під впливом суспільно-політичних трансформацій, що 
відбуваються в краї від часу здобуття Україною державної незалежності. 
Акцентовано увагу на ролі спеціальної освіти, фольклорних витоках 
сучасного художнього життя, національних меншин у відродженні 
культурних традицій, музейних установ у збереженні культурної 
спадщини. На прикладі музичного, театрального, кіно-фото мистецтва 
розкрито особливості культурного поступу Рівненщини. Проаналізовано  
значення фестивального руху в питаннях збереження національно-
культурних традицій, розглянуто форми культурного обслуговування 
населення. Обґрунтовано висновок про те, що національно-культурні 
зрушення, розпочаті 1991 р., суттєво вплинули на розвиток духовного 
життя західноукраїнських теренів, активізували культурно-мистецьку 
діяльність населення. 

 
297. Грантовська О. А. Еволюція античної стилістики в європейському 
одязі : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Грантовська 
Оксана Анатоліївна ; наук. керівник М. М. Поплавський ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 186 с. – Бібліогр.: с. 167–186. 
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 Дослідження присвячено аналізові особливостей еволюції античної 
стилістики в європейському одязі у контексті трансформації таких її ознак, 
як драпірування та конфігуративне спрощення силуету. Культура моди 
набуває в умовах сучасності особливої значущості, оскільки є об’єктом 
загостреної суспільної уваги й значною мірою зумовлює подальше 
піднесення естетичної культури наших сучасників. У дисертації здійснено 
спробу цілісного осмислення використання елементів античної стилістики 
в історії конструювання європейського одягу. Досліджено стильові 
традиції античного одягу у контексті культурних практик різних історичних 
епох та особливості їх еволюції. Узагальнено досвід українських 
дизайнерів у моделюванні античних мотивів. 

 
298. Левчук Я. М. Масова музика як соціалізуючий чинник молодіжних 
субкультур України : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Левчук 
Яна Миколаївна ; наук. керівник С. Д. Безклубенко ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 180 с. – Бібліогр.: с. 150–166. 
 У дисертації досліджено роль і місце молодіжної субкультури 
в сучасній Україні. Важливе значення надано проблемі впливу масової 
музики на культурні (субкультурні) орієнтири сучасної молоді. Зміна 
політичної і економічної формації дала поштовх пошуку культурних 
орієнтирів молодого покоління, яке не може перебувати осторонь 
розвитку культурних цінностей в суспільстві.  У процесі ретельного аналізу 
в роботі доведено, що молодіжна субкультура є соціальним явищем, що 
відображає культурно-історичну сутність свого часу – виявлення 
протесних тенденцій через поведінку і сповідування новоутворених 
«цінностей», які суперечать культурним традиціям минулих поколінь, 
багатовіковим надбанням народної культури. 
 Доведено, що музика виступає важливим соціалізуючим чинником 
сучасної української молоді, здійснює соціально-виховні заходи, головним 
чином, через інститути засобів масової інформації і зовнішньо-інституційні 
групи ровесників. 

 
299. Медвідь Т. А. Розвиток хореографічної культури національних 
меншин Херсонщини : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / 
Медвідь Тетяна Анатоліївна ; наук. керівник Л. О. Карпова ; Київ. нац.  
ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 198 с. – Бібліогр.: с. 180–198. 
 У дисертації досліджено основні тенденції розвитку народно-
хореографічної культури Херсонщини; відтворено причини й характер 
основних етапів заселення Херсонської області, міграційних процесів 
у культурологічному контексті; розкрито соціально-історичні передумови 
розвитку хореографічних традицій на Херсонщині; охарактеризовано 
культурно-мистецьку діяльність національних товариств і культурних 
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центрів Херсонщини та вивчено досвід її фольклорних танцювальних 
колективів; розкрито особливості хореографічної культури національних 
меншин. 

 
300. Оленюк Д. В. Творчість М. О. Менцинського у контексті євро-
пейського оперного мистецтва : дис. ... канд. мистецтвознавства : 
26.00.01 / Оленюк Діана Василівна ; наук. керівник С. Д. Безклубенко ; 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 182 с. – Бібліогр.: 
с. 162–182. 
 У дисертації досліджено вокальну та громадсько-культурну діяльність 
М. О. Менцинського. Окреслено різноманітні аспекти процесу творчого 
становлення М. Менцинського як співака та громадсько-культурного 
діяча. У зв’язку з цим з’ясовано впливи зарубіжних вокальних шкіл на 
формування української вокальної школи. В роботі розкрито зміст та 
здійснено характеристику творчого доробку співака; на численних 
прикладах доводиться, що творча постать М. Менцинського посідає 
неповторне місце в українській та європейській музичній культурі. 

 
301. Плахотнюк В. Г. Етномистецькі виміри популярної музичної 
культури в Україні другої половини ХХ століття : дис. ... канд. 
мистецтвознавства : 26.00.01 / Плахотнюк Вікторія Генріхівна ; наук. 
керівник М. М. Ткач ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 
183 с. – Бібліогр.: с. 169–183. 
 У дисертації досліджено культурологічний аналіз становлення 
популярної музичної культури в Україні другої половини XX ст. Визначено 
такі складові поп-культури, як естрада, шоу-бізнес, продюсерство. 
 Естрадний синтез мистецтв визначено в контексті сценічних видів 
мистецтв. Шоу-бізнес охарактеризовано як певна драматургія, 
театралізація, театральність, де створено свій маркетинговий план, що 
стає необхідною матрицею для ринкових відносин. Зокрема, важливим 
є інститут продюсерства, який ще мало вивчений. 
 Доведено, що етномистецькі спрямування розвитку музичної культури 
України другої половини XX ст. еволюціонують у генеалогічному просторі 
їх формування. 70-ті роки визначаються вибухом поп-культури тому, що 
нагромаджений, накопичений потенціал набуває можливості свого 
самоздійснення. 

 
302. Турчак Л. І. Еволюція образотворчого мистецтва в незалежній 
Україні : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Турчак Леся 
Іванівна ; наук. керівник С. Д. Безклубенко ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2011. – 183 с. – Бібліогр.: с. 151–183. 
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 У дисертаційному дослідженні здійснено комплексний аналіз 
художнього процесу на Україні в кінці XX – поч. XXI ст.: узагальнено 
науково-теоретичні та методологічні підходи до дослідження зазначеної 
проблеми; з’ясовано культурно-історичні умови, що спричинили 
трансформації в художній культурі України; виявлено тенденції та 
специфіку розвитку образотворчого мистецтва періоду незалежності; 
визначено вплив соціокультурних, економічних, демократичних процесів 
на стан та перспективи розвитку художньої культури України; розкрито 
причини виникнення різноманітних стилів і напрямів в образотворчому 
мистецтві; вивчено специфіку появи нових термінів і понять в сучасному 
образотворчому мистецтві України, зокрема в таких його видах як 
живопис, графіка, скульптура, декоративне мистецтво. 

 
303. Шамігов А. О. Особливості опосередкування фольклору 
в оригінальній музиці українських композиторів для баяна соло 
(фольклорний неоромантизм, неофольклоризм, нова фольклорна 
хвиля) : дис. ...канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Шамігов Андрій 
Олександрович ; наук. керівник А. І. Іваницький ; М-во культури України, 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 219 с. : ноти. – Бібліогр.: 
с. 162–201. 
 У дисертації розглянуто специфіка вияву характерних ознак 
і принципів фольклорного мислення в баянних композиціях українських 
митців з огляду на їхню стилістику та специфіку синтезу національно-
фольклорних традицій, а також риси європейського професійного 
мистецтва, які подано крізь призму творчої індивідуальності. 
 Приклади оригінального індивідуального трактування фольклорних 
першоджерел розглянуто на яскравих зразках сольної баянної творчості. 
Доробок українських митців для баяна соло, позначений фольклорною 
характерністю, розглянуто в межах жанрових груп: мініатюри, цикли, 
масштабні концертні п’єси, сюїти, рапсодії та різновиди сонатних форм.  
 Визначено специфіку різновидів перетворення народно-музичної 
основи в сучасній баянній літературі на когнітивно-символічному рівні, 
фольклорно-інструментальної традиції, засад формотворення. 

 
304. Ян І. М. Музична культура Харкова 20-х – початку 30-х років 
ХХ століття : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Ян Ірина 
Миколаївна ; наук. керівник В. Г. Виткалов ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2011. – 217 с. – Бібліогр.: с. 191–217. 
 У дисертації досліджено проблему розвитку музичної культури 
Харкова 20 – поч. 30-х рр. XX ст. у контексті національно-культурних 
процесів. Розглянуто регіональні тенденції, що впливали на становлення 
музичної культури, трансформацію видів і форм музичної діяльності на 
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початку 20-х років XX ст. З’ясовано, що державна система організаційних 
заходів сприяла професіоналізації музичної культури міста, консолідації 
музично-виконавського ресурсу, розвитку самодіяльного виконавства, 
зростанню його художнього рівня, збагаченню видів і форм концертного 
життя, виявленню та підтримці талановитих музикантів. Розглянуто 
процес становлення професійної музичної освіти. Визначено зміст 
і напрями гастрольної, музично-просвітницької діяльності музично-
виконавських колективів Харкова, проблематику концертного репертуару, 
особливості виконавської манери. 

 
2012 

 
305. Легкун О. Г. Розвиток музичної культури Волині кінця ХІХ - першої 
третини ХХ століття : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Легкун 
Оксана Гаврилівна ; наук. керівник С. Д. Безклубенко ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 220 с. – Бібліогр.: с. 375–220. 
 У дисертації досліджено особливості розвитку музичної культури на 
Волині кінця XIX – першої третини XX ст. Проаналізовано праці вітчизня-
них істориків і мистецтвознавців, архівні матеріали, періодику, які з різних 
поглядів розкривають процес розвитку музичної культури Волині 
досліджуваного періоду. Розглянуто діяльність і репертуар аматорських 
хорових та інструментальних колективів, культурно-просвітницьких 
товариств, проаналізовано концертні виступи місцевих музикантів, 
гастрольну діяльність відомих артистів та їхній вплив на розвиток 
музичної культури Волині. Проаналізовано процес становлення та 
розвитку фольклористики Волині. Висвітлено внесок музикантів, 
педагогів і композиторів у культурне життя Волині.  

 
306. Луговенко Т. Г. Дитячі аматорські колективи народного танцю 
в контексті розвитку хореографічної культури України XX – початку XXI 
століття : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Луговенко Тетяна 
Георгіївна ; наук. керівник А. М. Підлипська ; М-во культури України, Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 181 с. – Бібліогр.: с. 151–181. 
 У дисертації проведено мистецтвознавчий аналіз діяльності дитячих 
аматорських колективів народного танцю в Україні у радянський період 
та за часів незалежності. Доведено важливість художньої функції дитячих 
аматорських танцювальних колективів. Приділено увагу соціальним 
детермінантам художнього рівня аматорських колективів, аспектам 
взаємодії дитячої аматорської танцювальної творчості та професійного 
мистецтва. 
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 Проведено періодизацію розвитку організованого дитячого 
танцювального аматорства у сфері народного танцю від становлення до 
сьогодення. Охарактеризовано сучасний репертуар, виявлено основні 
проблеми діяльності дитячих аматорських колективів народного танцю. 
Вивчено місце та роль фестивалів народного танцю у розвитку дитячого 
танцювального аматорства в Україні. 
 

307. Маслова Ю. В. Українська вокальна школа в контексті музичної 
культури України : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Маслова 
Юлія Василівна ; наук. керівник Н. Б. Брояко ; М-во культури України, Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 184 с. – Бібліогр.: с. 172–184. 
 У дисертації досліджено актуальні проблеми формування вокальних 
шкіл України в контексті народнопісенної традиції, салонного музику-
вання, кобзарства, оперного синтезу, естради та поп-культури. Здійснено 
аналіз літератури з теми, надано аналіз сучасних досліджень з питань 
інституалізації вокальних практик в культурі України. 
 Розкрито досвід інституалізації вокальних шкіл фольклорного типу, 
шкіл сакрального спрямування, шкіл салонного типу, шкіл оперного співу 
та шкіл естрадного виконавства. Визначено принципи входження 
в дидактичний та педагогічний досвід вокальних шкіл новітніх інновацій 
постмодерного типу. 

 

308. Медведєва А. О. Маска у сценічному мистецтві артиста театру та 
естради : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Медведєва 
Алла Олександрівна ; наук. керівник М. М. Поплавський ; М-во культури 
України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 228 с. – 
Бібліогр.: с. 179–209. 
 У дисертації розглянуто феномен сценічної маски, її поява, формування 
та еволюція як специфічного засобу виразності, набуття нею ознак 
«сценічності» у художньому й технологічному аспектах за законами 
театрального мистецтва. Визначено роль маски в античному театрі 
і традиції її використання в театрах Давнього Сходу, у святковій культурі 
середньовічної Європи та Русі, в італійській комедії «дель арте». 
 Окреслено місце маски в мистецтві естради та цирку. За цілями 
моделювання персонажа ігрову маску класифіковано на такі категорії: 
маска-образ, маска-персонаж, маска-фігура, маска-типаж, маска-імідж, 
маска-універсал, а за послідовністю складових: характеристика 
персонажа – актор – маска – дія – надзавдання образу. 

 

309. Хоменко Н. М. Ужиткове мистецтво в поліетнічному середовищі 
Півдня України : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Хоменко 
Наталя Миколаївна ; наук. керівник Г. Є. Шипота ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2012. – 189 с. – Бібліогр.: с. 173–189. 
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 У дисертаційній роботі досліджено стан, проблеми і тенденції розвитку 
ужиткового мистецтва в умовах поліетнічного середовища Півдня 
України, розглянуто історію і перспективи еволюції цього виду художньої 
творчості. 
 Південний регіон України за історичних обставин став одним 
з найбільш багатонаціональних регіонів нашої держави. Тут переплелися 
долі українців, росіян, татар, болгар, німців, французів, греків та інших 
народів. Протягом кількох віків історія провела унікальний експеримент із 
взаємодії людей різних етнічних культур, їхніх звичаїв, господарських та 
етнічних стосунків. Доведено важливість значення українського етносу, 
підкреслено особливу культурну роль переселенських груп, що принесли 
в цей край свій господарський досвід, мову, мистецтво, для яких ця 
місцевість стала другою батьківщиною. 

 
310. Чернецька Н. Г. Бандурне мистецтво в контексті музичної 
культури Волині ХХ – початку ХХІ ст. : дис. ... канд. мистецтвознавства : 
26.00.01 / Чернецька Наталія Григорівна ; наук. керівник Н. Б. Брояко ; 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 290 с. – Бібліогр.: 
с. 197–234. 
 У дисертації розглянуто проблеми становлення і розвитку бандурного 
мистецтва Волині XX – поч. XXI ст. в контексті регіональних та загально-
національних культуротворчих процесів. Досліджено особливості 
функціонування музичної культури українських культурно-просвітницьких 
товариств та відновлено повну фактологічну картину діяльності 
бандуристів під час польської експансії. Виявлено основні тенденції 
становлення бандурного мистецтва у період складних суспільно-
історичних процесів другої пол. XX ст.: наведено факти вдосконалення 
інструментарію, висвітлено педагогічну роботу провідних викладачів 
і концертну діяльність найвизначніших бандуристів, простежено динаміку 
становлення бандурного репертуару в Україні й визначено напрями 
розширення репертуару у Волинській області. Доведено, що бандурне 
мистецтво Волині XX – поч. XXI ст. розвивалося і в руслі загально-
національного культурно-історичного процесу, і в межах регіональних 
напрямів мистецької діяльності, а його професіоналізація стала 
закономірним явищем культурно-мистецького поступу. 

 
2013 

 
311. Ущапівська О. М. Музичне мистецтво Донбасу в трансрегіональних 
соціокультурних процесах кінця ХІХ-початку ХХІ століття : дис. ... д-ра 
мистецтвознавства : 26.00.01 / Ущапівська Олена Миколаївна ; наук. 
консультант С. Д. Безклубенко ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 450 с. – Бібліогр.: с. 381–423. 
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 У дисертації досліджено музичне мистецтво Донеччини в контексті 
трансрегіональних соціокультурних процесів кінця XIX – поч. XXI ст. 
В історичному аспекті осмислено професійні та самодіяльні галузі 
музичного життя краю, зокрема діяльність театральних колективів, 
фестивальний рух, творчість композиторів Донецького відділення 
Національної спілки композиторів та ін. Встановлено історичні умови 
формування культури Донеччини; виявлено етнонаціональна та 
соціально-станова специфіка краю; виявлено роль навчальних закладів 
і періодичних видань у створенні підґрунтя для формування регіональної 
музичної культури Донеччини; роль перших професійних й аматорських 
форм музичної діяльності на Донеччині в їх еволюційному русі та 
взаємодії. 

 
312. Білозуб Л. М. Національний дискурс сучасної музичної культури: 
(в контексті вітчизняної композиторської школи) : дис. ... канд. 
мистецтвознавства : 26.00.01 / Людмила Миколаївна Білозуб ; наук. 
керівник О. А. Чайковська ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 189 с. – Бібліогр.: с. 162–189.  
 У дисертаційній роботі досліджено національний дискурс сучасної 
музичної культури в контексті вітчизняної композиторської школи. 
Вивчено та проаналізовано наукову літературу з досліджуваної проблеми, 
уточнено ключові поняття «національний дискурс», «музична культура», 
«композиторська школа». Виявлено шляхи розвитку національних 
традицій українськими композиторами, які полягають у втіленні 
національної ідеї засобами музичного мистецтва, пропаганді і популяри-
зації української класичної та сучасної академічної музики. Охарактеризо-
вано особливості національної мови (засоби художньої виразності, 
інтонація тощо) творів сучасних українських композиторів. Визначено 
роль сучасних композиторських шкіл України в розвитку національної 
музичної культури, піднесенні української професійної музики на новий 
рівень світового музичного мислення. Розкрито особливості нових 
композиторських технологій у контексті української музичної культури, 
новітніх композиційних технік та методів розробки музичного матеріалу. 

 
313. Богданова М. В. Конкурсний бальний танець у контексті 
хореографічного мистецтва ХХ – початку ХХІ ст. : дис. ... канд. 
мистецтвознавства : 26.00.01 / Богданова Марина Вікторівна ; наук. 
керівник Л. О. Карпова ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2013. – 191 с. – Бібліогр.: с. 171–191. 
 Дисертацію присвячено дослідженню конкурсного бального танцю 
у контексті хореографічного мистецтва XX – поч. XXI ст. У роботі 
узагальнено основні теоретичні підходи до виявлення специфіки 
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конкурсного танцю в бальній хореографії; простежено еволюцію 
феномена конкурсного танцювання та його провідну роль у розвитку 
бальної хореографії; визначено структурні форми конкурсного 
танцювання як важливого механізму збагачення й оновлення бальної 
хореографії. Висвітлено питання формування хореографічного репертуару, 
відтворення художнього образу, удосконалення техніки виконання, 
хореографічної освіти; проаналізовано творчі складнощі і суперечності 
розвитку конкурсних танців, які містяться у введенні фігур підвищеної 
складності, неорганічних для бальної хореографії, а також надмірної 
швидкості рухів, що запозичена зі спортивної гімнастики, фігурного 
катання, вуличних танців, акробатики. 

 
314. Верховенко О. А. Танцювальна складова мюзиклу другої половини 
ХХ – початку ХХІ століття : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / 
Верховенко Ольга Анатоліївна ; наук. керівник Л. Ю. Лещенко ; М-во 
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 202 с. 
 У дисертації розкрито танцювальну складову мюзиклу як самостійного 
феномену. У роботі виявлено закономірності еволюції танцювальної 
складової мюзиклів другої половини XX – поч. XXI ст. З’ясовано специфіку 
інтеграційних процесів режисерського та балетмейстерського мистецтва 
в постановці мюзиклів другої половини XX – поч. XXI ст. Проаналізовано 
основні етапи еволюції мюзиклу та виявлено на кожному відповідну 
специфіку танцювальної складової. Охарактеризовано взаємозв’язок між 
новими виражальними засобами мюзиклу і танцювальними традиціями 
США та Європи. З’ясовано особливості хореографічного стилю балет-
мейстерів мюзиклів Б. Фосса, Д. Лінн, Т. Тарп та ін. Виявлено особливості 
танцю в мюзиклах Росії та України. 

 
315. Георгієва О. С. Українські народні традиції як складова дизайну 
інтер’єрів сучасного індивідуального житла : дис. ... канд. мистецтво-
знавства : 17.00.07 / Георгієва Олена СергіЇвна ; наук. керівник 
В. Є. Михайленко ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2013. – 230 с. – Бібліогр.: с. 177–193. 
 Дисертацію присвячено збереженню національних традицій 
у сучасному українському дизайні за умов світової глобалізації. 
Розроблено комплексний підхід до народних традицій та сучасних вимог 
проектування житлового простору. Створено системну модель 
формоутворення об’єктів сучасного житлового простору зі збереженням 
культурних надбань народу. Визначено роль традиційних елементів 
у відображенні художньо-естетичних ознак української архітектури та 
в проектуванні цілісного простору. На основі трансформації та комбінато-
рики виявлено взаємозв’язок композиційних, геометричних показників та 



ДИСЕРТАЦІЇ, ЗАХИЩЕНІ У КНУКІМ  1993–2018 рр. 
 

135 

параметрів традиційних елементів. Встановлено аналітичні закономір-
ності формоутворення елементів народного житла, що синтематизує 
конструктивні, технологічні та якісні показники в дизайнерському 
моделюванні майбутнього національно-спрямованого житлового 
простору. Виконано проектування об’єктів сучасного житлового простору 
з урахуванням традиційних елементів народного житла. 

 
316. Куліш О. А. Первісне мистецтво України у загальносвітовому 
контексті (ідейно-світоглядний аспект) : дис. ... канд. мистецтво-
знавства : 26.00.01 / Куліш Оксана Андріївна ; наук. керівник 
М. М. Бровко ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2013. – 252 с. 
 Дисертація є комплексним дослідженням первісного мистецтва 
у вимірі культурних цінностей стародавнього суспільства. 
Культурологічне осмислення знахідок первісного мистецтва здійснено 
з урахуванням особливостей зорового сприйняття і міфологічного 
світогляду давнього людства. Розкрито, за художньо-образними 
ознаками, систематизація основних варіантів нашарованих зображень 
верхнього палеоліту, та визначено їхній ідейний зміст. 

 
317. Охманюк В. Ф. Етнічна музика Черкаської Звенигородщини: 
(ритмоструктурний, парадигматичний та семіологічний аспекти) : дис. ... 
канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Охманюк Віталій Федорович ; наук. 
керівник В. Г. Виткалов ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Луцьк, 2013. – 228 с. – Бібліогр.: с. 176–206. 
 Дисертацію присвячено дослідженню етнічної музики Черкаської 
Звенигородщини як одного з знакових культурних ареалів України. 
Проаналізовано календарно-обрядовий та родинно-обрядовий фольклор 
Звенигородщини у ритмоструктурному й парадигматичному аспектах. 
Розглянуто лірико-епічні та ліричні жанри, породжені даним етносередо-
вищем, в контексті проблематики семіозису культури. 

 
318. Пархоменко Г. А. Іспано-каталонський модерн: становлення 
і стильові прийоми : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / 
Пархоменко Галина Анатоліївна ; наук. керівник С. В. Оборська ; М-во 
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 
177 с. – Бібліогр.: с. 146–162. 
 У дисертації досліджено становлення і видові, родові, а також 
індивідуальні стильові прояви іспано-каталонського модерну. 
Переглянуто деякі стереотипні оцінки, що склалися у вітчизняній науці 
стосовно творчості А. Гауді. Уведено до наукового обігу вітчизняного 
мистецтвознавства нові дані. Запропоновано й обґрунтовано авторські 
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гіпотези щодо візуальних джерел таких творів архітектора, як крипта 
Колонії Гуель, парк Гуель, а також параболічної арки, яка вважається 
«фірмовою» ознакою архітектури А. Гауді. Проаналізовано роботи 
каталонського архітектора і дизайнера X. Хухоля, обґрунтовано положен-
ня про нього як про засновника треш-арту, зокрема, архітектурного треш-
дизайну. Проаналізовано стиль модерн у ювелірному мистецтві Іспанії, 
виявлено стильові впливи і новації у прикрасах видатного ювеліра 
Л. Масрієра. Вивчено твори художників іспано-каталонського модерну 
і виявлено, що найбільш виразно стилістика модерну проявила себе 
у роботах О. Рікьора. 

 

319. Помпа О. Д. Народний танець: генезис та сучасні форми 
побутування (на матеріалах Житомирщини) : дис. ... канд. мистецтво-
знавства : 26.00.01 / Помпа Ольга Дмитрівна ; наук. керівник 
А. І. Іваницький ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2013. – 231 с. – Бібліогр.: с. 177–196. 
 У дисертації шляxoм системного аналізу польових робіт, 
документальних, істеричних, етнографічних та хореографічних матеріалів 
досліджено генезис та сучасні форми побутування народного танцю 
Житомирщини; визначено стан і напрями сучасної хореографічної куль-
тури Житомирського краю, виявлено регіональні особливості побутування 
танцювальної культури Житомирщини; проведено аналітичні та практичні 
результати польових досліджень; розкрито становлення, розвиток 
фольклорних танцювальних колективів; охарактеризовано сучасний 
репертуар професійних та аматорських хореографічних ансамблів, що 
визначають збереження та пропаганду народно-сценічної хореографічної 
культури Житомирщини. 

 

320. Святелик Ю. В. Ритм у хореографії: історичні та мистецькі виміри : 
дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Святелик Юлія 
Володимирівна ; наук. керівник А. М. Підлипська ; М-во культури України, 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 181 с. 
 Дисертація є першим у мистецтвознавстві дослідженням ритму 
(«хореоритму») як самостійного просторово-часового феномену. У роботі 
простежено динаміку змін уявлень про місце та роль ритму у танці від 
первісної доби до поч. XXI ст. Виявлено роль ритму в процесі еволюції 
танцю від складової синкретичного дійства до самостійного виду 
мистецтва. Доведено, що еволюція уявлень про танцювальний ритм 
є своєрідною моделлю зміни парадигм бачення світу, особливо на перших 
етапах розвитку людства. 
 Охарактеризовано підходи до втілення хореоритму у творах 
балетмейстерів XX – поч. XXI ст., доведено, що в цей період визна-
чальними в аспекті осмислення ритмічного простору танцювальних 
творів є індивідуальні системи реформаторів.  
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321. Тилик І. В. Творчість Артемія Веделя в контексті культурно-
мистецького і духовного життя України другої половини ХVIII ст. : дис. ... 
канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Тилик Ігор Володимирович ; наук. 
керівник К. В. Фадєєва ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2013. – 207 с. – Бібліогр.: с. 172–207. 
 Дисертацію присвячено дослідженню мистецької спадщини Артемія 
Лук’яновича Веделя – яскравого і самобутнього феномена української 
культури другої половини XVIII ст. 
 Доведено, що визначальним чинником в процесі становлення 
і розвитку композиторського таланту А. Веделя була опора на сюжетно-
образні та жанрово-стильові засади українського музичного побуту, 
сформовані на ґрунті гетьманської барокової культури ХVII–ХVІІІ ст. 
Її характерні риси поєднано в творчості митця з релігійно-філософськими 
тенденціями (псалмобачення, аскетизм, щира побожність), світоглядно 
спорідненими з багатовіковим духовним та мистецьким досвідом україн-
ського етносу (аспект впливу ісихастського православно-святоотецької 
практики, взаємозв’язок з псальмокантовою та народно-пісенною 
жанровими сферами). 

 
322. Хлистун О. С. Традиційні різдвяно-новорічні свята українців 
у сучасних мистецьких проекціях : дис. ... канд. мистецтвознавства : 
26.00.01 / Хлистун Олена Сергіївна ; наук. керівник М. М. Поплавський ; 
М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 
181 с. – Бібліогр.: с. 166–181. 
 Дисертацію присвячено дослідженню мистецьких проекцій новорічних 
свят українців як своєрідної художньої інсценізації, підпорядкованої 
провідній ідеї – створити поетичний образ достатку, родинного щастя 
й миру. Охарактеризовано стан історіографії проблеми й джерельну базу 
дослідження; уточнено категорії дослідження, як-от: обрядова культура, 
календарно-обрядове свято, різдвяно-новорічні свята, мистецькі проекції 
та ін. Розглянуто естетичний аспект історичного побутування традицій-
ного новорічного свята у XIX – на поч. XX ст. та виявлено особливості 
трактування різдвяно-новорічної обрядовості українців у радянську добу. 
Розроблено сучасні форми новорічної святковості в контексті яскравого 
вияву її традиційного естетизму та охарактеризовано досвід рекультивації 
мистецьких традицій різдвяної святковості в сучасній Україні. 

 
323. Чернишевич Н. І. Масове народне свято як культурно-мистецьке 
дійство в Україні (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) : дис. ... канд. 
мистецтвознавства : 26.00.01 / Чернишевич Наталія Іванівна ; наук. 
керівник В. О. Стрельчук ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2013. – 181 с. – Бібліогр.: с. 164–181. 
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 Дисертацію присвячено дослідженню масового народного свята 
другої половини XIX – поч. XX ст. Висвітлено зародження нових концептів 
та художніх форм масового народного свята як культурно-мистецького 
дійства в Україні. У дисертації здійснено комплексний аналіз сільських та 
міських свят, а також досліджено еволюцію календарної святкової 
обрядовості як джерела традиційних свят українців. У роботі уточнено та 
конкретизовано функції та класифікацію свят. 
 Доведено, що зі святом тісно пов’язані такі специфічні явища 
культурного життя як: звичаї, обрядові комплекси, вчинки, речі, символи, 
норми громадського й родинного побуту, товариського спілкування, 
словесні формули і жести, святкові магічні дійства, ворожіння, ігри, забави; 
охарактеризовано масове народне свято як складний діяльнісний 
феномен, який оптимізує художню творчість, активізує всі види народного 
мистецтва, забезпечує оновлення і постійне збагачення традиційних 
художніх цінностей. Доведено, що органічною властивістю масового 
народного свята є театралізація. 

 
324. Школьна Т. С. Українські музичні цехи ХVІ–ХІХ ст. як культурно-
мистецький феномен : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / 
Школьна Тетяна Степанівна ; наук. керівник Н. Б. Броярко; М-во культури 
України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 170 с. – 
Бібліогр.: с. 153–170. 
 Дисертацію присвячено комплексному дослідженню проблеми 
зародження та становлення музичних цехів в Україні. Встановлено, що 
поява музичних цехів в українських містах пов’язана передусім зі 
становленням ремісничих, корпоративних об’єднань як базового 
елемента міського соціуму. Устрій музичних цехів не мав принципових 
відмінностей від інших ремісничих цехів. Музичні цехи були водночас 
і релігійними братствами. Цехові музиканти відзначали традиційні свята 
календарного циклу, але й мали власну календарну обрядовість, 
специфіка якої в тому, що основну роль в ній відігравали не аграрні обряди, 
а загальноміські та церковні урочистості, а також цехові обряди, 
зумовлені специфікою праці і ритмом життя ремісників. Музичні цехи 
значною мірою формували музичний побут українських міст ХVІ–ХІХ ст. 
З їхньою діяльністю нерозривно пов’язаний ранній етап створення 
професійної музики. 

 
2014 

 
325. Воронцова О. М. Італійський світський костюм XV–XVI ст. та його 
вплив на дизайн сучасного одягу : дис. ... канд. мистецтвознавства : 
17.00.07 / Воронцова Олександра Михайлівна ; наук. керівник 
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Л. М. Білякович ; М-во культури України, М-во освіти і науки України, Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 219 с. + дод. (окр. том). – 
Бібліогр.: с. 193–219. 
 Дисертацію присвячено виявленню особливостей італійського 
світського костюма XV–XVI ст. та його місцю у становленні сучасного 
дизайну європейського одягу. Розроблено ілюстративно-хронологічні 
матриці італійського ренесансного костюма у контексті регіональної 
варіативності та проведено морфологічний аналіз його атрибутивних 
елементів. Вперше введено в науковий обіг авторську наукову гіпотезу 
щодо виникнення, семантики та справжнього призначення ювелірних 
прикрас доби Відродження – zibellino. Досліджено автентичні текстильні 
зразки італійського Ренесансу. 
 Вперше здійснено багатовимірний кластерний аналіз оригінальних 
зразків кольору світського костюма та текстильних елементів інтер’єру 
з метою встановлення рівня колористичної спорідненості досліджуваних 
об’єктів.  

 
326. Чуєва О. В. Проектно-художній інструментарій дизайну сучасних 
споживчих пакувань : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 / Чуєва 
Оксана Володимирівна ; наук. керівник В. А. Абизов ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 235 с. – Бібліогр.: с. 181–196. 
 У дисертації проаналізовано різногалузеві вимоги до сучасних 
споживчих пакувань. Систематизовано та доповнено перелік чинників, що 
впливають на дизайн пакувань. Встановлено технологічно-логістичну 
надмірність стандартів виготовлення пакувань та їх невідповідність 
потребам художньо-образного проектування. 
 Виявлено вплив «семантичних домінант» пакувальної продукції на її 
сприйняття. За допомогою методу проектного моделювання та принципу 
тектонічності виділено критерій «спосіб взаємодії пакувальної продукції 
з товаром», встановлено інноваційну класифікацію пакувань за 4-ма 
типами: поглинаючий, оболонковий, експозиційний, образний. 

 
2015 

 
327. Безручко О. В. Формування кінематографічної школи в Україні: 
теоретичні, практичні та мистецькі засади (тридцяті-шістдесяті роки 
ХХ століття) : дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Безручко 
Олександр Вікторович ; наук. консультант В. Г. Горпенко ; М-во культури 
України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 405 с. – 
Бібліогр.: с. 366–405. 
 Дисертацію присвячено дослідженню творчої та навчально-виховної 
діяльності С. Ейзенштейна, Л. Кулєшова, Г. Авенаріуса, В. Юнаківського, 
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І. Кавалерідзе, Г. Затворницького, Б. Дмоховського, І. Савченка, В. Довби-
щенка, М. Верхацького, В. Івченка, Т. Левчука, В. Небери, Г. Крикуна, 
В. Денисенка, В. Кісіна, В. Чубасова, М. Мерзлікіна, В. Горпенка та ін. 
у контексті формування кінематографічної школи в Україні у 30-60-ті рр. 
XX ст. На основі всебічного аналізу ґрунтовної джерельної бази 
і залучення до наукового обігу раніше невідомих архівних джерел, 
реконструйовано особливості їх творчої та викладацької діяльності як 
наставників творчої молоді, визначено фактори, що вплинули на 
формування української кіношколи. 

 
328. Кравченко Т. О. Телебачення як фактор формування громадської 
думки : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Кравченко Тетяна 
Олександрівна ; наук. керівник С. Д. Безклубенко ; М-во культури 
України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 183 с. – 
Бібліогр.: с. 151–177. 
 У дисертації проаналізовано історіографію та джерельну базу 
дослідження, обґрунтовано науково-теоретичні та методологічні засади 
дослідження, зокрема, уточнено поняття «громадська думка», 
«телеглядач», «маніпулювання свідомістю» в контексті понятійно-
категоріальної системи засобів масової комунікації. Висвітлено 
особливості громадської думки як соціокультурного феномену, 
узагальнено досвід впровадження технологій управління її формуванням. 
Розкрито специфіку телебачення як засобу масової інформації та 
комунікації. Подано результати порівняльного аналізу телепрограм 
сучасного телебачення США, Росії та України як фактору впливу на 
громадську думку. 

 
2016 

 

329. Дьяченко Р. В. Формування дизайну інтер’єрів ресторанних 
закладів України ХХ – початку ХХІ століття : дис. ... канд. 
мистецтвознавства : 17.00.07 / Дьяченко Роксолана Вікторівна ; наук. 
керівник О. В. Школьна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2016. – 235 с. – Бібліогр.: с. 200–235. 
 Дисертація є першим науковим дослідженням інтер’єрів ресторанів 
України XX – початку XXI століття. В роботі представлено розвиток 
дизайну інтер’єрів ресторанів, починаючи від доби модерну і до 
сьогодення. Висвітлено кілька основних різновидів функціональних типів 
закладів з притаманними для них особливостями створення, зонування 
й облаштування відповідно до приналежності певному класу установи. 
 Досліджено розвиток вітчизняних ресторанних закладів громадського 
харчування XX – початку XXI століття за хронологією. 
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330. Касьяненко К. М. Українська ігрова дитяча книжка: витоки, стан, 
тенденції : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Касьяненко 
Кароліна Михайлівна ; наук. керівник С. Д. Безклубенко ; М-во культури 
України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2016. – 233 с. – 
Бібліогр.: с. 165–210. 
 Дисертаційне дослідження присвячено з’ясуванню витоків, стану 
й основних тенденцій у мистецтві створення української ігрової дитячої 
книжки та виявленню її морфологічних засад. У дослідженні охаракте-
ризовано основні етапи становлення вітчизняної ігрової дитячої книги, 
основоположні види книжкових видань, що вплинули на формування 
ігрового різновиду книжок. 
 На основі художньо-конструктивного, іконографічного та порівняль-
ного аналізів виявлено особливості дитячих ігрових книгоформ вітчизня-
них виробників, загальну тенденцію ігрових видань. Теоретично обґрунто-
вано і графічно продемонстровано структуризацію ігрового виду видань. 
Даний книжковий вид видань класифіковано на дві великі групи за 
характером інформаційно-ігрової спрямованості: «книжка-іграшка» та 
«книжка-гра». Доведено, що, на відміну від традиційних дитячих видань, 
художність книжок-іграшок формується з допомогою специфічного 
арсеналу художньо-виражальних засобів образотворчого і дизайнер-
ського мистецтв. 

 
331. Костельна М. В. Творчість дизайнерів українських будинків 
моделей середини ХХ – початку ХХІ ст.: етнічний напрям : дис. ... канд. 
мистецтвознавства : 17.00.07 / Костельна Марія Валентинівна ; наук. 
керівник К. М. Гамалія ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2016. – 212 с. + дод. (окр. Т. 2 : А-В). – Бібліогр.:  
с. 186–212. 
 У дисертації на основі широкого кола архівних та опублікованих 
джерел і наукової літератури здійснено комплексне узагальнююче 
дослідження етнонапряму в творчості дизайнерів українських будинків 
моделей середини XX – початку XXI ст. Конкретизовано визначення 
етнодизайну одягу, етноінспірації, етностилю, етнонапряму, етнопарадиг-
ми дизайнерської школи; індивідуальної етноконцепції.  
 Досліджено передумови формування, зміст та еволюцію етно-
парадигм київської, львівської, одеської, харківської, донецької шкіл 
дизайну одягу та здійснено їх порівняльний аналіз. Виявлено образні, 
конструктивні, пластичні, фактурні, декоративно-орнаментальні, колорис-
тичні та технологічні особливості інтерпретації етнотрадицій у творчості 
провідних представників українських будинків моделей середини  
XX – початку XXI ст. 
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332. Лавренюк О. О. Етнонаціональні особливості українського 
вбрання : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Лавренюк  
Ольга Олександрівна ; наук. керівник Р. Д. Михайлова ; М-во культури 
України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2016. – 198 с. – 
Бібліогр.: с. 180–198. 
 У дисертації досліджено соціокультурний аспект розвитку народного 
українського вбрання від появи племен слов’ян (VI–ІХ ст.) до формування 
нації та народу (XV–XVII ст.), поглиблення його регіональних особливостей 
(XVI–XVIII ст.). Встановлено, що традиційне українське вбрання, збагачене 
елементами культури сусідніх та віддалених народів, у цілісному 
художньому комплексі поєднує загальнослов’янські, загальноукраїнські, 
регіональні, локальні ознаки. 
 Доведено, що мистецька своєрідність традиційного одягу найбільшою 
мірою зберігалася в середовищі українського селянства. Сучасне пере-
осмислення ролі та місця традиційного вбрання українською спільнотою, 
його активне залучення у спеціальних акціях доводить його життєздат-
ність як дієвого елемента української культури XXI ст. 

 

333. Малихіна М. А. Циркове мистецтво України 20-30-х років 
ХХ століття : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Малихіна 
Марина Анатоліївна ; наук. керівник Н. М. Гусакова ; М-во культури 
України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2016. – 230 с. – 
Бібліогр.: с. 171–192.  
 Дисертацію присвячено вивченню особливостей розвитку циркового 
мистецтва 20-30 рр. в Україні. Вперше в українському мистецтвознавсті 
розглянуто формування циркового мистецтва України у сучасному 
науковому дискурсі; виокремлено основні напрями теоретичної думки 
в галузі циркового мистецтва; запропоновано вивчення «манежний 
образ»; прослідковано еволюцію циркового мистецтва від зародження до 
початку ХХ ст.; виявлено творчий внесок українських митців у розвиток 
вітчизняного цирку; окреслено найбільш характерні художні тенденції, які 
виникли на означеному історичному етапі та лишалися домінуючими для 
вітчизняного цирку тривалий час. 

 

334. Совгира Т. І. Телеестрада як продукт взаємодії естради та 
телебачення : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Совгира 
Тетяна Ігорівна ; наук. керівник С. Д. Безклубенко ; М-во культури 
України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2016. – 179 с. – 
Бібліогр.: с. 150–179. 
 У дисертації досліджено становлення і розвиток оригінального 
мистецького феномена – телевізійної естради. Проаналізовано історіо-
графію становлення телевізійної естради, охарактеризовано основні 
особливості джерельної бази дослідження. З’ясовано історичні обставини 
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зародження «телевізійної естради», досліджено напрями її подальшої 
еволюції. Розкрито чинники, що сприяли процесам взаємопроникнення та 
взаємовпливу естради та телебачення, специфіку та результати такої 
взаємодії («естрада на телебаченні», «телебачення на естраді» та 
«телевізійна естрада»). 
 У роботі розглянуті жанрово-стилістичні особливості телевізійної 
естради. Окремо висвітлюється розвиток телеестради в Україні у пост-
радянський період, а також у країнах далекого зарубіжжя. 

 
2017 

 
335. Будник А. В. Засоби і прийоми дизайну українського видовищного 
плакату першої третини ХХ століття : дис. ... канд. мистецтвознавства : 
17.00.07 / Будник Андрій Вікторович ; наук. керівник О. А. Лагутенко ;  
М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 
221 с. + дод. (окр. Т. 2 : А-В). – Бібліогр.: с. 193–221. 
 У дисертації проаналізовано художні засоби та композиційні прийоми 
українського видовищного плакату першої третини XX ст. Сформована 
база даних, основу якої складають близько п’ятисот зразків плакатного 
мистецтва, дозволила дослідити мовно-образні виражальні особливості 
українського видовищного плакату, встановити зв’язок його художньої 
мови зі світовими та європейськими взірцями. 
 Порівняльним аналізом графічних творів виявлено художньо-
конструктивні засади українського видовищного плакату першої третини 
XX ст., близькі сучасному графічному дизайну. Цьому сприяло уточнення 
змісту поняття «видовищний плакат» в дизайнерському ключі. Вивчення 
плакатних форм дозволило умовно поділити їх на групи, які відповідають 
типам зображень, різних за композиційною домінантою. 

 
336. Даниленко О. В. Етнонаціональні особливості українського 
вбрання : дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Лавренюк 
Ольга Олександрівна ; наук. керівник Р. Д. Михайлова ; М-во культури 
України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2016. – 198 с. – 
Бібліогр.: с. 180–198. 
 В дисертації комплексно досліджено художньо-естетичне середовище 
готельно-ресторанних комплексів в сучасній Україні. Охарактеризовано 
мистецькі принципи художньо-естетичного оформлення гостинних послуг 
у традиціях культури минулих часів. У роботі висвітлено мистецькі 
принципи зовнішнього художнього оформлення сучасного українського 
готельно-ресторанного комплексу та обґрунтовано художньо-естетичні 
вимоги до інтер’єру українського готельно-ресторанного комплексу. 
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2018 

 
337. Коростельова М. Д. Хореогафічні інтерпритації балетів 
П. Чайковського наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття : дис. ... канд. 
мистецтвознавства : 26.00.01 / Коростельова Марія Дмитрівна ; наук. 
керівник О. С. Бойко ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв, Київ – 2018. – 192 с. – Бібліогр.: с. 153–192. 

У дисертації здійснено комплексний аналіз інтерпритацій балетів 
П. Чайковського «Спляча красуня», «Лускунчик», «Лебедине озеро» 
наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Концептуалізовано поняття «інтерпри-
тація» в проекції на хореографічне мистецтво. Розглянуто реконструкції та 
редакції балетів як різновиди інтерпритацій. Зазначено, що звільнення від 
норм академічного балету й пошук нових сенсів у багатоактних виставах 
П. Чайковського / М. Петліна, Л. Іванова в системі посмодерністської 
естетики останніх десятиліть. Проведено умовну диференціацію 
посмодерністських інтерпритацій на вистави, де актуалізовано зв'язок із 
первинною оповідальністю («Лускунчик» М. Борна, Р. Поклітару) та 
відбулися радикальні зміни сюжету («Спляча красуня», «Лебедине озеро» 
М. Ека, М. Борна, Р. Поклітару) 

 
338. Набокова Г. В. Розважальні програми Українського телебачення 
у контексті сучасної видовищної культури : дис. ... канд. мистецтво-
знавства : 26.00.01 / Набокова Ганна Вікторівна ; наук. керівник 
Ю. В. Трач ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – 
Київ – 2018. – 215 с. – Бібліогр.: с. 181-211.  
 Дисертацію присвячено дослідженню змістовно-художніх особливос-
тей розважальних передач на українському телебаченні, які відіграють 
істотну роль у сучасній поліфункціональній медіакультурі та телевізійному 
мистецтві. Телебачення охарактеризовано як видовищний засіб масової 
комунікації, який синтезує жанрові особливості кіно, театру, естради, 
літератури, музики та володіє практично безмежною аудіо та відео-
інформативністю, фактографічністю й наближеністю до натури, що 
в умовах зрушення ціннісних орієнтацій зі сфери праці у сферу масового 
споживання розваг відкриває широкі можливості для відбору 
й інтерпритації дійсності впливу на ціннісно-світоглядні диспозиції 
глядача. 
 Виявлено сутність розважальності й видовищності в культурі як 
образно-символічне вираження соціокультурних складників духовного 
життя суспільства, зумовлену, з одного боку, домінуванням ментально-
світоглядних архетипів, а з іншого – зміщенням вектору життєво 
необхідних потреб сучасної людини у бік споживання розваг. 
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 Проаналізовано основні етапи формування і характерні особливоті 
телевізійного мистецтва в Україні та розкрито змістовно-художні 
особливості розважальних програм на українському телебаченні, які 
полягають у використанні сучасних технологій, яскравих образотворчих 
прийомів, експресивно-динамічній подачі матеріалу тощо. 

 
339. Олійник В. А. Трансформації образної системи в дизайні 
української книги 1980-1990-х років : дис. ... канд. мистецтвознавства : 
17.00.07 / Олійник Вікторія Анатоліївна ; наук. керівник О. В. Школьна ;  
М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 
219 с. – Бібліогр.: с. 178–197. 
 У дисертації розглянуто вітчизняний книжковий дизайн останніх 
десятиліть XX ст. у розрізі трансформаційних процесів образної системи 
крізь призму цілісного художнього організму, вирішеного як дизайнерськи 
осмислена і чітко сформована художня система. Дослідження включає 
аналіз всіх складників і чинників формування образної системи сучасної 
книги. Крім того, у відповідних розділах дисертації розкрито питання про 
вплив соціокультурних тенденцій на розвиток книговидавничої справи 
в Україні досліджуваного періоду, охарактеризовано і зіставлено художні 
особливості книжкової продукції 1980-х і 1990-х років, названі головні 
досягнення і проблеми у тогочасному мистецтві книги, а також окреслені 
перспективи його подальшого розвитку. 

 
340. Перцов М. О. Флейтова музика України: витоки, історична 
еволюція та сучасні тенденції : дис. ... канд. мистецтвознавства : 
26.00.01 / Перцов Микита Олегович ; наук. керівник В. Т. Посвалюк ;  
М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 
221 с. – Бібліогр.: с. 180–195. 
 У дисертації здійснено теоретичне та практичне обґрунтування 
комплексного дослідження флейтової музики України і на цій основі 
проаналізовано її витоки, історичну еволюцію, сучасні тенденції та 
перспективи розвитку. З’ясовано, що становлення флейтової національної 
школи пов’язано із формуванням професійної багаторівневої освіти 
(музичні училища, консерваторії) та розвитком композиторської 
практики. У середині ХХ ст. з’являються флейтові твори концертного типу, 
а на початку ХХІ ст. збільшується кількість камерних ансамблевих та 
сольних, у творах сучасних композиторів (О. Безбородько, О. Шмурак та 
ін.) широко використовуються новітні виконавські техніки – multiphonics, 
whistie tones, jet whistles. 
 Встановлено, що в ХХ–ХХІ ст. у зв’язку з активізацією уваги до флейти 
в популярній музиці з’являються нові прийоми гри, і в таких напрямах, як 
джаз та World Music, використовуються етнічні різновиди флейти. 
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Виникають модифікації європейської флейти шляхом здійснення 
численних змін у конструкціїї, проводяться експерименти з матеріалами 
(срібло, золото, титан, платина, ПВХ) і конструкціями типів головок 
(головка-метелик, головка глісандо, «UpRite», система Кінгма, Drelinger та 
ін.). Перспективи функціонування флейти в Україні визначаються 
в естрадній музиці. 

 

341. Руденко Я. В. Творчість Раїси Кириченко у контексті музично-
пісенного мистецтва Полтавщини (кінець ХХ – початок ХХІ століття) : 
дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Руденко Ярослава 
Василівна ; наук. керівник С. Д. Безклубенко ; М-во культури України, 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ – 2018. – 211 с. – Бібліогр.: 
с. 170–208. 
 У дисертації вперше в українському мистецтвознавстві здійснено 
комплексне системне дослідження особливостей формування 
особистості і творчої діяльності Раїси Кириченко у зв'язку із регіональною 
специфікою музично-пісенного мистецтва Полтавського краю. 
 На основі комплексного вивчення джерел (наукові, мемуарні, архівні, 
інтерв'ю, спогади) в історичному й теоретичному аспектах охарактери-
зовано мистецький потенціал Полтавщини (традиції народної пісенності 
та професійного хорового мистецтва й ін.) як соціокультурне підгрунтя 
професійного становлення Раїси Кириченко. Виокремлено й розглянуто 
основні етапи творчого шляху співачки, висвітлено її репертуар, 
характерні ознаки вокальної майстерності, нефольклорні риси виконав-
ського стилю, з'ясовано значення творчості Раїси Кириченко для 
культурно-мистецького життя Полтавщини й України. 

 

342. Шмегельська Ю. В. Біонічне формоутворення в жіночих зачісках 
початку ХХІ століття : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.07 
«Дизайн» / Шмегельська Юлія Василівна ; наук. керівник Л. П. Дихнич ;  
М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 
247 с. + дод. – Бібліогр.: с. 171–189. 
 У дисертації проаналізовано композиційні прийоми біонічного 
формоутворення в жіночих зачісках початку ХХІ ст. звернено увагу на 
недостатньо досліджену проблему естетичного характеру, пов'язану 
з використанням біоформ у створенні зачісок різного призначення. 
Здійснено порівняльний аналіз природних форм та їхньої тектоніки 
у формоутворенні побутових і видовищних зачісок. 
 Відзначено, що форми природи є продуктивним джерелом, що сприяє 
розвитку фантації, яку майстер утілює, створюючи зачіски. З'ясовано 
можливості використання живої природи у вирішенні формоутворення 
зачісок, що спричиняє виникнення неординарних зачісок, а також істотно 
впливає на сучасну індустрію моди через міжнародні та всеукраїнські 
конкурси і фестивалі перукарського мистецтва. 
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2008 

 
343. Вишневська Г. Г. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої 
половини XIX – початку XX століття в контексті розвитку українського 
туризму : дис. ... канд. Культурології : 26.00.06 / Вишневська Галина 
Георгіївна ; наук. керівник М. М. Поплавський ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2008. – 173 с. – Бібліогр.: с. 157–173. 
 В дисертації проаналізовано основні види подорожей в Україні, які 
формують мережі закладів гостинності та надають послуги відповідним 
категоріям подорожуючих, і які за умов розвитку капіталізму в Україні та 
спричиненого цим національно-культурного відродження зберігають 
(паломництво) або трансформують (подорожі з торгівельною метою, 
краєзнавчі екскурсії) в нові форми, які набувають ознак туризму: ділового 
і історико-культурного. 
 Охарактеризовано місто Київ як соціокультурну атракцію, показано 
його роль як духовного і релігійного центру православ’я в контексті 
паломництва і релігійної гостинності.  
 Досліджено кількісну та якісну еволюцію київських готелів та інших 
закладів тимчасового розміщення, закладів харчування, визначено 
поступальний характер цієї еволюції. 

 
344. Макарова М. В. Друкована книга XVI-XVIII ст. як фактор 
спадкоємності духовної культури України : дис. ... канд. культурології : 
26.00.01 / Макарова Марія Володимирівна ; наук. керівник В. М. Мед-
ведєва ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2008. – 199 с. – 
Бібліогр.: с. 181–191. 
 В дисертації виявлено роль і значення друкарства в розвитку культури 
України другої половини XVI–XVIII ст. Розкрито історичні умови і тенденції 
розвитку українського книговидання дослідженого періоду. З’ясовано 
особливості друкарства на східноукраїнських і західноукраїнських землях. 
Визначено книговидавничі контакти та способи співробітництва між 
окремими видавничими центрами на території українських земель. 
Досліджено шляхи і форми поширення книжкової продукції та особливості 
міграцій стародруків на українських землях. З’ясовано особливості 
використання українських стародруків в богослужбовій практиці та 
науково-освітній діяльності, в тому числі серед церковнослужителів та 
населення інших віросповідань. 
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345. Олійник О. С. Культурні індустрії: соціальна сутність, стан та 
перспективи розвитку в Україні : дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / 
Олійник Олександра Сергіївна ; наук. керівник Л. О. Троєльнікова ; Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2008. – 250 с. – Бібліогр.:  
с. 213–236. 
 В дисертації досліджено процеси виникнення, розвитку і розуміння 
феномену культурні індустрії, зокрема розглянуто і уточнено понятійний 
апарат, виникнення поняття та його тлумачення, принципи взаємодії 
культурних індустрій з традиційними інститутами, особливості політики 
в ряді країн світу щодо культурних індустрій, стан, проблеми та 
перспективи розвитку культурних індустрій в Україні: книговидавництва, 
кінематографії, телебачення, радіо, музичної та рекламної індустрій, 
мережі Інтернет. 
 Доведено, що культурна індустрія – це новітня, заснована на 
інформаційно-комп’ютерних технологіях форма організації виробництва 
предметів та послуг культурного призначення, рядоположна з такими 
соціокультурними інституціями, як кооперація, мануфактура, фабрика. 

 
346. Рева Ю. А. Творча особистість в умовах масової культури : дис. ... 
канд. культурології : 26.00.01 / Рева Юлія Анатоліївна ; наук. керівник 
В. І. Дзюба ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2008. – 174 с. – 
Бібліогр.: с. 158–174. 
 В дисертації розглянуто проблему творчої особистості в умовах 
сучасних тенденцій розвитку масової культури. Викладено теоретичні 
підходи до наукової розробки проблеми масової культури, що склалися 
в історії філософії, філософії культури, культурології, соціології, мистецтво-
знавстві; визначено особливості масової культури через порівняння 
з іншими категоріями, що описують культуру: елітарна культура, 
фундаментальна культура, «висока» культура, популярна культура; 
з’ясовано характер впливів масової культури на творчу особистість 
у сучасному суспільстві; охарактеризовано особистість як суб’єкт та об’єкт 
творчої діяльності в умовах масової культури. 

 
2009 

 
347. Буньківська О. В. Інформаційний простір: соціокультурна сутність, 
стан та проблеми функціонування в Україні : дис. ... канд. культурології : 
26.00.01 / Буньківська Оксана В’ячеславівна ; наук. керівник О. В. Кунде-
ревич ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 161 с. – 
Бібліогр.: с. 145–161. 
 Дисертацію присвячено процесу формування та особливостям 
функціонування українського інформаційного простору. 
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 Національний інформаційний простір на сучасному етапі потребує 
особливої уваги як з боку держави, так і з боку кожного індивіда. Процес 
вибудови національного символічного середовища в рамках інформацій-
ного простору складний і досить тривалий. Кожна інформаційно 
розвинена держава намагається створити досконалу культурно-
комунікативну систему, яка є, фактично, чинником розвитку суспільства, 
держави загалом. ККС діє в межах національного інформаційного 
простору, який не є замкненим, він взаємодіє, співіснує з інформаційними 
просторами інших країн. Однією з головних функцій культурно-комуніка-
тивної системи є формування інформаційної культури особи.  
 Доведено, що в процесі формування інформаційного простору України 
слід орієнтуватися на традиційні, притаманні українцям, духовні цінності. 

 
348. Дымченко Н. В. Культурно-просветительная деятельность 
учреждений и организаций культуры Приднестровского региона 
республики Молдова в постсоветский период (1991-2006) : дис. ... канд. 
культурологии : 26.00.06 / Дымченко Николай Викторович ; науч. рук. 
Л. М. Новохатько ; Киев. нац. ун-т культуры и искусств. – Киев, 2009. – 
241 с.  
 Дисертацію присвячено проблемі вивчення розвитку культурно-
просвітницької діяльності у Придністровському регіоні Республіки 
Молдова в пострадянський період (1991–2006). 
 У дисертації досліджено процес розвитку культурно-просвітницької 
діяльності в Придністров’ї у 1991–2006 рр; формування і становлення 
мережі культурно-просвітніх закладів Придністров’я у пострадянський час 
як домінуючого напряму галузі культури регіону. Приділено велику увагу 
поліетнічності і полікультурності Придністровського краю, що обумовлює 
специфіку розвитку національних культур народів, які проживають на його 
території. У роботі проаналізовані досвід і перспективи діяльності 
культурно-просвітницьких закладів клубного, музейного і бібліотечного 
типів. Розкрито роль культурно-просвітніх закладів культури як центрів 
збереження і відродження історико-культурної спадщини народів 
Придністров’я. Велику увагу в дослідженні приділено розвитку 
національно-культурних товариств, творчих спілок, самодіяльної худож-
ньої творчості. Узагальнено досвід культурно-просвітницької діяльності 
в Придністров’ї на межі ХХ–ХХІ століть. 

 
349. Дячук В. П. Комунікативна культура прямого телевізійного ефіру : 
дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Дячук Валентина Павлівна ; наук. 
керівник М. М. Поплавський ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 
2009. – 239 с. – Бібліогр.: с. 223–239. 
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 В дисертації висвітлено особливості комунікативної культури прямого 
телевізійного ефіру як специфічної форми інтерактивної реальності 
в контексті осмислення феномену прямого телеефіру, в якому 
формуються реалії безпосереднього зв’язку з аудиторією, підкреслено 
характеристики екранної естетики. 
 Розкрито онтологічний аспект комунікативної культури як способу 
спілкування, інформаційної взаємодії. Особливу увагу приділено проблемі 
самоактуалізації людини, творчої самореалізації в просторі можливих 
комунікацій, що особливо актуально в контексті розгортання 
політтехнологічних реалій і формування комунікативних мегаспільнот.  
 Розглянуто особливості комунікативної та діалогової культури 
учасників прямого телеефіру (ведучого та аудиторії) на українському ТБ; 
шлях «побудови» телемостів, як на радянському так і українському ТБ. 
 В умовах масового мовлення популярною стає комунікація, що 
адресована мегааудиторії. Роль інформаційного впливу на об`єкт зростає. 
Використовуються монологічні та діалогічні форми спілкування, 
телекомунікатори сприяють активізації процесу діалогу, ідентифікації 
глядацьких позицій у визначенні та рішенні багатьох проблем. 
 Доведено, що прямий ефір визначається як засада телереальності. 
Ідентичність суб’єктів ТБ дискурсу, що складає своєрідну поліфонію 
в контексті прямого ефіру, вивчається як діалог і полілог. Визначено роль 
і місце технопопуляцій цифрового відео в процесі відтворення екранного 
образу. 

 
350. Кузьменко Т. Г. Духовна культура українських Січових стрільців 
в контексті національно-культурного руху : дис. ... канд. культурології : 
26.00.01 / Кузьменко Тарас Григорович ; наук. керівник В. Д. Яремченко ; 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 202 с. – Бібліогр.: 
с. 171–202. 
 У дисертаційному дослідженні розглянуто духовну культуру 
Українських січових стрільців, що формується у процесі загально-
національного відродження української нації і державності кінця  
XIX – початку XX століть, коли Україна ще перебувала у складі Російської 
та Австро-Угорської імперій. В таких умовах УСС стають однією 
з провідних сил нації, що відроджувала та зберігала козацькі традиції, 
створюючи нові національно-державницькі, культурно-мистецькі цінності 
як основу нації і держави. Вони були виражені в індивідуальному та 
колективному почутті любові до України, поривах до свободи, 
незалежності народу, його державності, передані мовою поезії, пісень, 
ідей, символів та іншими формами української духовності. 
 Доведено, що головними методами та засобами формування нації була 
освітня, просвітня, українознавча, виховна, пропагандистсько-агітаційна, 
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літературно-публіцистична діяльність, виражена в організації осередків 
національного типу: курсів вивчення української мови, історії, 
краєзнавства, «Просвіти», шкільних закладів з обов’язковим вивченням 
української мови, історії географії, фольклору, культури України. 

 
351. Матушенко В. Б. Сучасне весілля в контексті української 
обрядової культури : дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Матушенко 
Валерій Борисович ; наук. керівник С. М. Деркач ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2009. – 236 с. – Бібліогр.: с. 217–236. 
 У дисертації досліджено історико-теоретичні основи відродження 
українських національних обрядів, висвітлено українські весільні обряди 
як культурологічне явище; шляхи впровадження найкращих традиційних 
українських обрядів в сучасне весілля. Особливу увагу приділено 
регіональним особливостям національних обрядів у сучасному весіллі. 
 Структуровано та схематично показано систему обрядових дій 
традиційного та сучасного українського весілля згідно трьох циклів. 
Також розроблено та відображено структуру кожної обрядодії сучасного 
весілля з урахуванням усіх елементів. 
 Доведено, що застосування традицій та обрядів у художньо-масовій 
роботі дає відчутну можливість удосконалення діяльності установ 
культури і мистецтва, підготовки кадрів. Впровадження цієї методики 
у навчальний процес Київського національного університету культури 
і мистецтв дозволило поглибити практичну підготовку, особливо 
з проведення весільних свят, майбутніх спеціалістів, органічно поєднати 
їхні творчі, методологічні та організаційні навички. 

 
352. Полушина-Брояко Е. І. Становлення інституцій побутової культури 
в контексті постмодерних культурних практик : дис. ... канд. 
культурології : 26.00.01 / Полушина-Брояко Емілія Ігорівна ; наук. 
керівник М. М. Поплавський ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 
2009. – 180 с. – Бібліогр.: с. 161–180. 
 Дослідження присвячене актуальним проблемам трансформації 
побутової культури в контексті постмодерних культурних практик. 
Проаналізовано сучасні дослідження з туризму, готельно-ресторанного 
бізнесу, новітніх мистецьких практик, зокрема моди та дизайну; механізми 
входження в побут реклами, мас-медіа, новітніх інновацій постмодерної 
культури. Поняття «побутова культура» в контексті дисертації 
використовується синонімічно поняттю «культура побуту» і розглядається 
як культура кінцевого споживання вироблених в соціумі товарів та послуг. 
Відмічено, що туризм як новітня форма побутової культури генетично 
пов’язаний із мандрівництвом, прочанством та, меншою мірою, 
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подорожами. За постмодерної доби рекреація часто набуває форми саме 
туристичної подорожі. 
 Доведено, що побутова культура історично мінлива у тому числі 
і з точки зору номенклатури товарів, які здатні перетворитися на 
предметне середовище побуту, так з точки зору послуг. Наприкінці 
XX століття, яке часто визначають як добу постмодерну, побутова 
культура значно розширюється за рахунок нових складових, а також за 
рахунок змін конкретного наповнення тих її складових, які можна вважати 
достатньої традиційними. 

 
353. Поляшенко Т. В. Рецепція звичаєвого права в сучасній українській 
культурі : дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Поляшенко Тетяна 
Василівна ; наук. керівник М. М. Поплавський ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2009. – 204 с. – Бібліогр.: с. 182–204. 
 В дисертації аналізується проблематика відображення правової 
регуляції суспільного життя в українській культурі XX і початку XXI ст. 
Проаналізовано розвиток українського звичаєвого права, його історична 
еволюція в аспекті втілення звичаєвого права в культурі України  
XX – XXI ст. Уточнено ключові поняття дослідження (правовий звичай та 
його основні ознаки, правовий звичай і право, звичаєве право, звичаєве 
право і правова культура тощо). Доведено, що обрядовий характер 
українського звичаєвого права впливає на розвиток української 
художньої культури. 

 
354. Римар А. П. Українські гроші як атрибут соціокультурної 
самоідентифікації національної держави : дис... канд. культурології : 
26.00.01 / Римар Андрій Петрович ; наук. керівник С. Я. Ольговський ; 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 184 с. – Бібліогр.: 
с. 171–184. 
 У дослідженні розглянуто українські гроші як цілісний історико- 
культурологічний чинник у контексті державотворчих процесів. 
Визначено роль культурної традиції в появі грошей у період раннього 
державного структурування на українських землях та синкретичність 
процесів подальшого соціокультурного розвитку в контексті формування 
національного грошово-монетного господарства; узагальнено основні 
теоретичні підходи до осмислення феномена українських грошей як 
цілісного соціокультурного явища у процесі національного державо-
творення; реконструйовано спадковість історико-культурних традицій 
у підходах до вибору ідеології та змісту сучасних грошей. 
 Доведено про місце і роль українських грошей як атрибуту 
соціокультурної самоідентифікації національної держави. 
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355. Долбенко Т. О. Теоретико-методологічні засади прикладних 
досліджень активізації пізнавальної діяльності дітей : дис. ... д-ра 
культурології : 26.00.01 / Долбенко Тетяна Олексіївна ; наук. консультант 
А. С. Чачко ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – 
Київ, 2010. – 539 с. – Бібліогр.: с. 450–486. 
 У дисертації досліджено теоретичні підходи до педагогічного аспекту 
активізації пізнавальної діяльності підлітків у бібліотеках для дітей; 
розглянуто специфіку активізації пізнавальної діяльності підлітків; роль 
науково-пізнавальної літератури в активізації пізнавальної діяльності 
підлітків; здійснено аналіз сучасних концепцій вікових і психологічних 
особливостей підлітків у вітчизняній і зарубіжній психології і педагогіці, 
у вітчизняному і зарубіжному бібліотекознавстві; узагальнено тенденції 
застосування гри, засобів і прийомів в активізації пізнавальної діяльності 
підлітків у психології, педагогіці і бібліотекознавстві.   
 Доведено, що бібліотечна технологія з використанням ігрових форм, 
засобів і прийомів активізації пізнавальної діяльності підлітків на 
прикладі науково–пізнавальної літератури може використовуватися при 
створенні різних галузевих моделей, розрахованих на різні вікові групи 
читачів у бібліотеках для дітей, шкільних бібліотеках та інших 
позашкільних установах, у навчальному процесі вузів культури під час 
підготовки спеціалістів для бібліотек. 

 
356. Босик З. О. Архетипові мотиви весільної обрядовості Середньої 
Наддніпрянщини: їх специфіка та еволюція : дис. ... канд. кульурології : 
26.00.01 / Босик Зоя Олександрівна ; наук. керівник С. Я. Ольговський ; 
М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010. – 
217 с. – Бібліогр.: с. 193–217. 
 У дисертації досліджено еволюцію архетипових мотивів української 
традиційної весільної обрядовості в період кінця XIX – початку XXI ст., 
зокрема Середньої Наддніпрянщини. Здійснено теоретичне узагальнення 
і нове вирішення проблеми умов збереження та меж трансформацій 
традиційної весільної обрядовості, яке полягає в експлікації та 
концептуалізації її архетипового виміру. Переосмислено традиційну 
весільну обрядовість як один із проявів специфічної культуротворчості 
українського народу, за своєю базовою глибинною структурою 
співмірного й взаємопов’язаного з іншими її проявами, зокрема, 
мистецтвом та грою. Доведено, що архетипова основа весільної традиції 
та можливості збереження, відродження й репродукції ціннісних засад 
народної обрядовості, дозволять ефективніше будувати державну 
політику в культурній сфері. 
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357. Крапліна Л. О. Еволюція образу Києва в краєзнавчій та туристичній 
літературі (друга половина XIX – початок XXI ст.) : дис. ... канд. 
культурології : 26.00.01 / Крапліна Лейла Олександрівна ; наук. керівник 
М. М. Ткач ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – 
Київ, 2010. – 176 с. – Бібліогр.: с. 162–176. 
 Дисертацію присвячено дослідженню еволюції образу Києва 
в краєзнавчій та туристичній літературі другої половини XIX початку 
XXI ст. Виявлено соціокультурні особливості формування образу Києва 
в туристичній літературі дореволюційних часів, проаналізовано зміст та 
основні тенденції формування даного феномену в радянський період, 
а також досліджено процес відозмін образу Києва в путівниках та 
фотоальбомах пострадянської доби. 
 Здійснено комплексний аналіз текстів туристичної та краєзнавчої 
літератури як специфічного феномену масової культури середини  
XIX – початку XXI ст. В дисертації висвітлено роль і значення путівників 
у естетичному вихованні, відродження історичної пам’яті, формуванні 
національної свідомості, засвоєнні європейської побутової культури, 
модерного способу життя. Виявлено основні тенденції трансформації 
образу (соціального символу) Києва у текстах путівників: від міфологеми 
«загальноросійського» й «загальнорадянського» міста до символу столиці 
незалежної України. 

 

358. Кушнарьов В. В. Туристична реклама в соціокультурному просторі 
сучасної України : дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кушнарьов 
Валерій Володимирович ; наук. керівник М. М. Поплавський ; Київ. нац. 
ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010. – 167 с. – Бібліогр.: с. 152–167. 
 У дисертації охарактеризовано іміджологію, брендинг, міфодизайн як 
чинники формування стратегій маркетингових комунікацій та реклами 
в туризмі. Подано аналіз соціодинаміки трансформацій рекламних 
комунікацій туризму. Визначено подієві, етичні, естетичні ознаки реклам-
них комунікацій у туризмі. Проаналізовано інфраструктуру рекламних 
комунікацій у ЗМІ; інтегровані маркетингові комунікації та реклама послуг 
і дестинацій. Вивчено особливості інтеграції комунікативного простору 
реклами в культурному туризмі. Подано модельно-проектну характерис-
тику інтегрованих маркетингових комунікацій та реклами в контексті 
дизайнерських технологій. 
 Доведено, що методологія системно-діяльнісного підходу щодо 
вивчення комунікативних функцій реклами в туризмі надає можливість 
визначити особливості рекламної діяльності в царині туризму. 

 

359. Москаленко Н. М. Гуманітаризація вищої культурологічної освіти 
в Україні ХХ-ХХІ ст. : дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Москаленко 
Надія Миколаївна ; наук. керівник М. М. Поплавський ; Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв. – Київ, 2010. – 198 с. –Бібліогр.: с. 162–198. 
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 Дослідження присвячено висвітленню особливостей гуманітаризації 
вищої культурологічної освіти в Україні XX – XXI ст. як проблеми 
пріоритетного розвитку змісту освіти і формування духовної культури 
молоді. Здійснено спроба цілісного осмислення процесу гуманітаризації 
вищої культурологічної освіти у сучасній Україні в контексті загальної 
генези духовної культури народу; осмислено історичні традиції 
гуманітарної культурологічної освіти та визначено умови формування 
гуманітарного освітнього простору України.  
 Доведено, що при формуванні моделі гуманітаризації культурологічної 
вищої освіти в Україні XXI ст. у контексті виховання творчої особистості як 
актуальної проблеми вищої освіти XXI ст. є моделювання гуманітарної 
культурологічної вищої освіти. 

 
360. Прудченко О. М. Політична реклама в контексті сучасної культури 
України : дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Прудченко Ольга 
Михайлівна ; наук. керівник В. М. Медведєва ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв – Київ, 2010. – 188 с. – Бібліогр.: с. 174–188. 
 Дослідження присвячено проблемі функціонування політичної 
реклами в контексті ідеологічних, пропагандистських, агітаційних, 
естетичних, мистецьких ознак культури. Розглянуто інваріантність 
трансформації політичної реклами в демократичних, тоталітарних та 
постготалітарних суспільствах, охарактеризовано паблік рілейшнз, 
паблісіті, промоушн в контексті політичної реклами. 
 Доведено, що змістом політичної реклами завжди є певна ідеологія, 
спрямована на здобуття чи на збереження влади, то її форма і засоби 
донесення до виборця мають відповідати законам ефективної комунікації. 
Політична реклама в Україні в умовах культурної глобалізації виконує 
функції ретранслятора культурних і політичних цінностей, виголошує 
загально-національні інтереси. 

 
361. Радзієвський В. О. Народна фітокультура в ритуальності Київської 
Русі : дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Радзієвський Віталій 
Олександрович ; наук. керівник М. М. Ткач ; Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2010. – 266 с. – Бібліогр.: с. 180–215. 
 Дисертацію присвячено народній фітокультурі як складовій культури 
Київської Русі. Розглянуто дефініцію поняття «фітокультура», виокремлено 
головні напрями вивчення фітокультури, її основні елементи, які 
відображені в травознавстві, фітохарчуванні й календарній ритуальності 
давньоруської народності, окремі види рослин. Доведено, що 
фітокультура в Київській Русі розвивалася під впливом ритуальності 
язичництва та християнства.  
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362. Савченко-Шагінян Т. Л. «Жіноча» кінорежисура в контексті 
гендерного аспекту культуротворчості : дис. ... канд. культурології : 
26.00.01 / Савченко-Шагінян Тетяна Леонідівна ; наук. керівник 
С. Д. Безклубенко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010. – 
178 с. – Бібліогр.: с. 160–169. 
 Дисертаційне дослідження присвячене дослідженню проблеми: чи 
існують специфічні особливості, притаманні кінотворам, створеним 
жінками-ківорежисерами. Проблема вирішувалась шляхом аналізу 
кінотворів таких видатних кінорежисерів, як Лені Ріфеншталь (фільми 
«Тріумф волі», «Олімпія»), Ліліани Каванні (фільм «Нічний портьє»), Кіри 
Мурагової («Короткі зустрічі», «Довгі проводи», «Переміна долі», 
«Астеничний синдром», «Три історії»), Лариси Шепітько (фільми «Спека», 
«Крила», «Ти і я», «Сходження»), створених в різні епохи і в різних країнах. 
Для аналізу фільмів були використані як традиційні методи, що 
застосовуються в кінознавстві, так і запропонований новий підхід, 
заснований на уявленнях про бісексуальну природу психології і психіки 
людини, розвинутих в працях з філософії, психології, соціології та 
медицини О. Вейнінгером, В. В. Розановим, І. С. Коном та іншими 
дослідниками. 
 Дослідження, проведені в дисертації, продемонстрували, що творам, 
створеним жінками-кінорежисерами, поряд з виключно жіночими рисами, 
такими як підвищене емоційне забарвлення твору, його сентимен-
тальність, образність, також притаманні риси, характерні чоловічому 
кінематографічному твору – дослідження віддалених філософських 
і соціальних проблем, цілісність, сувора логічність та послідовність 
сюжетної лінії. Дійти до такого висновку автору дозволили створені на 
базі вивчення великого обсягу різносторонньої наукової літератури 
узагальнені психо-соціальні образи чоловіка та жінки, і уявлення про 
бісексуальну психологічну і психічну природу людини. 

 
2011 

 
363. Білецька О. О. Мовна культура сучасної молоді України : дис. ... 
канд. культурології : 26.00.01 / Білецька Оксана Олександрівна ; наук. 
керівник М. М. Поплавський ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 204 с. – Бібліогр.: с. 176–204. 
 Дисертацію присвячено дослідженню стану та тенденції розвитку 
мовної культури сучасної молоді України із належним врахуванням 
різноманітних культурних та соціальних чинників формування мовної 
культури: сучасної молоді України, як складової молодіжної субкультури. 
Проведено детальний аналіз історичних, педагогічних, філологічних та 
культурологічних аспектів категорії мовної культури. Досліджено роль 
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мовної культури сучасної молоді України в системі молодіжних 
субкультур. Розкрито соціально-культурологічні чинники та джерела 
формування мовної культури сучасної молоді України. Основну увагу 
приділено з’ясуванню факторів, що характеризують мовну культуру 
сучасної молоді України. 
 Дисертація має практичне значення, що полягає в її подальшому 
використанні в науково-дослідницькій діяльності, практиці культурно-
освітніх та освітньо-виховних закладів з метою проектування і регулю-
вання механізмів здійснення різних форм соціокультурної діяльності, 
використовуватися для формування навчальних курсів у різних установах 
культури. 

 
364. Гайдукевич К. А. Морально-естетичні цінності в духовній культурі 
сучасної української молодої сім’ї : дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / 
Гайдукевич Катерина Анатоліївна ; наук. керівник О. М. Гончарова ; М-во 
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 
189 с. – Бібліогр.: с. 169–189. 
 У дисертації узагальнено науковий досвід осмислення історії розвитку 
сімейно-шлюбних відносин у вітчизняній культурі. Проаналізовано пози-
тивний досвід навчальних, культурно-освітніх, художніх закладів України 
з формування морально-естетичних цінностей молоді, визначена роль 
держави в організації цієї діяльності. Досліджено етичні й естетичні 
чинники формування духовної культури молодої сім’ї. 
 Досліджено місце і роль культурно-просвітньої роботи в організації 
дозвілля молодих сімей, проаналізовано форми взаємодії закладів 
культури з суспільними та релігійними організаціями, визначено алгоритм 
ефективності в діяльності культурно-освітніх працівників. 
 Визначено стан і особливості розвитку системи морально-естетичних 
цінностей молодих сімей в сучасній Україні, окреслено шляхи 
цілеспрямованої виховної роботи з підвищення рівня їх духовної культури. 

 
365. Голубець І. М. Туризм як фактор розвитку екологічної культури 
України (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.) : дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / 
Голубець Ірина Миколаївна ; наук. керівник В. А. Русавська ; М-во 
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 
162 с. – Бібліогр.: с. 141–162. 
 Дослідження присвячено проблемам екологічного туризму, що має 
бути зорієнтований на природозбереження. Здійснено аналіз літератури, 
присвяченої дослідженню екологічної культури, туризму та їх 
взаємозв’язку, уточнено зміст споріднених понять у термінології туризму. 
 Розглянуто світовий досвід у галузі туризму, нормативно-правову базу 
міжнародного і вітчизняного законодавства. Охарактеризовано 
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сільський, зелений, аграрний, природний, фермерський туризм у контексті 
екологічної культури туризму. 
 Розкрито феномен екологічного туризму, його виховний потенціал, 
особливу увагу приділено проблемам екологічно адаптованого туризму, 
зорієнтованого на дбайливе ставлення до природи. 
 Розкрито культурологічні аспекти екологічно адаптованого туризму 
спрямовані не тільки на цілісність природи, але і на цілісність людини в її 
планетарних ознаках людського буття в просторі всесвітньої культури. 

 
366. Злобін Ю. В. Сорочинський ярмарок як явище української 
традиційної культури : дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Злобін Юрій 
В’ячеславович ; наук. керівник Л. П. Бойко ; М-во культури України, Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 165 с. – Бібліогр.:  
с. 149–165. 
 Дослідження присвячено аналізу особливостей еволюції Сорочин-
ського ярмарку як явища української традиційної культури. Українські 
ярмарки є важливим чинником формування, накопичення та передачі 
цінностей у соціальному, правовому, господарському, морально-етичному 
й духовному середовищі. Вони фіксують образи давньої та сучасної історії 
життєдіяльності країни, регіону. У дисертації здійснено спробу цілісного 
осмислення особливостей виникнення, становлення та розвитку Сорочин-
ського ярмарку, його місця й значення у системі традиційної культури 
України. 
 Досліджено історію Сорочинського ярмарку в контексті розвитку 
українського ярмаркування, проаналізовано ярмарки як вияв святково- 
дозвіллєвої культури, розкрито фольклорні й літературно-мистецькі дже-
рела формування образу Сорочинського ярмарку як знакового явища 
культури. 

 
367. Кононученко Л. І. Діяльність обласних універсальних наукових 
бібліотек України по забезпеченню інформаційних потреб користувачів 
(кінець ХХ – початок ХХІ століття) : дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / 
Кононученко Людмила Іванівна ; наук. керівник Т. В. Новальська ; М-во 
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 
224 с. – Бібліогр.: с. 171–207. 
 У дисертаційній роботі проаналізовано діяльність обласних 
універсальних наукових бібліотек України по забезпеченню інформа-
ційних потреб користувачів в умовах формування національно-
культурного, інформаційного суспільства. Визначено праці науковців 
щодо ролі бібліотек як культурно-освітніх та інформаційних закладів. На 
основі узагальнення діяльності ОУНБ досліджено процес забезпечення 
інформаційних потреб користувачів; досліджено соціально-демографічні 
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характеристики складу користувачів, мету відвідування ними бібліотек, 
читацький профіль, форми і зміст затребуваних послуг, проаналізовано 
результати соціологічних досліджень ІП користувачів, проведених 
у бібліотеках України в 90-х рр. ХХ ст. – пер. десятиліття ХХІ ст. 
 Узагальнено досвід роботи книгозбірень по забезпеченню інформа-
ційних потреб користувачів, застосування як традиційних, так і новітніх 
інформаційних технологій у бібліотечну практику. Запропоновано 
концептуальну модель удосконалення інформаційного забезпечення 
користувачів, зумовлену сучасним рівнем електронних інформаційних 
технологій. Обґрунтовано, що система інформаційних каналів та засобів 
забезпечення ІП користувачів формується під впливом тенденцій 
глобалізації, інтернетизації інформаційного простору, переходу від 
реалізації інформаційної підтримки окремих галузей до комплексної 
автоматизації та формування єдиного інформаційного простору, доступ до 
якого матиме кожний користувач бібліотеки. 

 
368. Линюк О. М. Жінка в українській обрядовій культурі  
(др. пол. XIX-XX ст.) : дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Линюк Олена 
Миколаївна ; наук. керівник М. М. Поплавський ; М-во культури України, 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 192 с. – Бібліогр.: 
с. 171–192. 
 У дисертації розкрито понятійний апарат дослідження, проаналізовано 
історіографію та джерельну базу дослідження. Розкрито роль жінки 
в календарних обрядах у контексті народних вірувань та проаналізовано 
родинну обрядовість як свідчення високого статусу жінки у традиційному 
українському суспільстві. Доведено органічний зв’язок жінки з міфо-
логічними жіночими сутностями в різдвяно-новорічних і весняно-літніх 
календарних обрядах та беззаперечне домінування жінки в головних 
обрядах родинного циклу. Розглянуто становище українки в системі 
«нової соціалістичної обрядовості». 
 На прикладі еволюції обрядового образу (етносимволу) Берегині про-
демонстровано позитивну динаміку сучасного українського 
обрядотворення. 

 
369. Любченко О. М. Парк в контексті дозвіллєво-розважальних 
парадигм європейської культури : дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / 
Любченко Оксана Миколаївна ; наук. керівник М. М. Поплавський ; Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 179 с. – Бібліогр.:  
с. 156–179. 
 В дисертації проаналізовано проблему історичного розвитку парку як 
дозвіллєво-розважального простору. Окреслено історичні етапи станов-
лення і розвитку парку як природно-антро-погенного і дозвіллєво-
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розважального простору, види і зміна концептуальних засад парків. 
Уточнено деякі аспекти інституалізації парків на українських землях, 
виявлено особливості розвитку парків у відповідності із зміною 
дозвіллєво-розважальних парадигм європейської культури, сучасні 
тенденції в розвитку парків як у Європі, так і в Україні. 

 
370. Пашкевич М. Ю. Видовищні форми паблік рилейшнз в сучасній 
українській культурі : дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Пашкевич 
Марина Юхимівна ; наук. керівник О. В. Кундеревич ; М-во культури 
України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 218 с. – 
Бібліогр.: с. 200–221. 
 Дисертацію присвячено дослідженню видовищних форм паблік 
рилейшнз в сучасній українській культурі. 
 У роботі розглянуто видовище як особливий феномен у культурному 
просторі, здійснено історико-культурний огляд проблем становлення 
видовищних форм, які впливали на формування громадської думки, 
визначено сутнісні ознаки карнавалізації як універсальної видовищної 
форми, проаналізовано функції видовиш, у світогляді постмодерну. 
 Культурна ситуація в Україні позначена тенденцією до зростання 
візуальних образів, різноманітних видовищних форм у всіх сферах 
діяльності. З розвитком візуальних технологій видовища набули нових 
функцій – вони стали інструментом політичної та ідеологічної боротьби. 
 Гуманістичний потенціал сучасних видовищних форм паблік рилейшнз 
полягає у тому, що вони дали поштовх до пошуку «нової ідентичності» 
людини, долання маргінальної стадії буття, презентації нових типів 
сучасної перформансної комунікації, які сприяють створенню джерел 
самоповаги та формуванню нових ієрархій культурних значень. 

 
371. Поліщук Л. О. Соціально-культурна діяльність клубів України 
(кін. ХХ – поч. ХХІ ст.) : дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Поліщук 
Людмила Олександрівна ; наук. керівник І. В. Петрова ; М-во культури 
України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 192 с. – 
Бібліогр.: с. 158–192. 
 У дисертації досліджено соціально-культурну діяльність клубів України 
кінця XX – поч. XXI ст., виявлено стан дослідження теми у науковій 
літературі, з'ясовано семантику, етимологію та полісемію поняття «клуб» 
в категоріально-понятійній системі культурології, розглянуто історію 
становлення і розвитку клубів в Україні, охарактеризовано функції та зміст 
сучасної соціально-культурної діяльності у клубах різних типів та видів. На 
основі узагальнення практичної діяльності сучасних клубів в Україні 
визначено актуальні проблеми їхньої соціально-культурної діяльності, 
запропоновано перспективи їх вирішення. 
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372. Руденко С. Б. Музейна пам’ятка: соціокультурна сутність та місце 
в системі історико-культурних цінностей : дис. ... канд. культурології : 
26.00.01 / Руденко Сергій Борисович ; наук. керівник С. Д. Безклубенко ; 
М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 
189 с. – Бібліогр.: с. 158–189. 
 В дисертації здійснено аналіз наукової літератури з тематики 
дослідження, критично узагальнено аналітичний досвід попередників, 
в результаті чого з’ясовано, що на даний момент немає спеціальних 
системних досліджень, присвячених музейній пам’ятці. Другий розділ 
присвячено науково-теоретичним та методологічним засадам дослід-
ження. Розроблено класифікацію матеріальних історико-культурних 
цінностей, уточнено поняття «пам’ятка» та «музейна пам’ятка». У третьому 
розділі, на широкому історичному тлі, розкрито перебіг історичної 
еволюції того явища, яке набуло зрештою статусу «музейної пам’ятки», 
окреслено її соціокультурні функції, з’ясовано місце в системі історико-
культурних цінностей. 

 
373. Трунез Ю. М. Українська пісенна культура у вимірах національної 
ментальності (творчість Ніни Матвієнко) : дис. ... канд. культурології : 
26.00.01 / Трунез Юлія Миколаївна ; наук. керівник Ю. Л. Афанасьєв ;  
М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 
173 с. – Бібліогр.: с. 158–172. 
 Дисертаційна робота присвячена вивченню проблематики ліричної 
пісенності в співацькій творчості Ніни Матвієнко, що є засобом 
відображення рис народної ментальності як елемента духовної культури 
України. Національну українську пісенну культуру розкрито в аспекті 
дослідження першооснов етнічної вокальної традиції, соціального 
підґрунтя й суспільних функцій, естетики фольклорного співу. Розглянуто 
взаємозв’язок першооснов етнічної вокальної традиції, соціального 
підґрунтя й суспільних функцій, естетики фольклорного співу, яка 
докорінно відмінна від академічної теорії вокального мистецтва. У цьому 
контексті розглянуто особистість Ніни Матвієнко в українській пісенній 
культурі другої половини XX – початку XXI ст. Ретельно проаналізовано 
виконавське мистецтво співачки на тлі становлення її співочої культури 
та в процесі всього досвіду в її культурницькій діяльності. 

 
374. Чухрай Л. О. Пам’ятки давньої культури в контексті збереження 
культурної спадщини України : дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / 
Чухрай Любов Олександрівна ; наук. керівник С. Ж. Пустовалов ; М-во 
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 
184 с. – Бібліогр.: с. 158–184. 
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 У дисертаційній роботі вперше запропоновано і науково обґрунтовано 
перелік пам’яток давньої культури, які підлягають реставрації, 
музеєфікації та включенню до історико-культурних ресурсів України. 
 Розроблено періодизацію музеєфікації пам’яток давньої культури 
України. Проведено уточнення та узагальнення критеріїв оцінки пам’яток 
давньої культури на предмет їх музейності. Намічені основні типи 
скансенів, де можуть бути представлені музеєфіковані пам’ятки, визначені 
їх переваги. 
 Досліджено, що в античних пам’ятках Північного Причорномор’я 
головну увагу приділено музеєфікації архітектурних ансамблів. Особливу 
атрактивність мають фортеці. 
 Доведено, що більшість побутових пам’яток відтворено у скансенах. 
Там само можуть експонуватися поховальні пам’ятки (виняток: 
Бердянський курган, Товста могила. Мелітопольський курган та ін.). 
Здобуті результати можуть бути використані при формуванні національної 
політики України у збереженні культурної спадщини. 

 
375. Шевченко М. І. Особливості традиційної побутової культури 
українців (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : дис. ... канд. 
культурології : 26.00.01 / Шевченко Марина Іванівна ; наук. керівник 
М. М. Поплавський ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2011. – 163 с. – Бібліогр.: с. 148–163. 
 У дисертації шляхом системного аналізу архівних, документальних 
джерел, етнографічних, культурологічних, мистецтвознавчих наукових 
праць досліджено особливості традиційної побутової культури українців 
другої половини XIX – початку XX століття, розглянуто традиційну побуто-
ву діяльність, матеріальну й духовну культуру українців у взаємодії 
з довкіллям, здійснено порівняльний аналіз окремих елементів 
традиційно-побутової культури українців, росіян, білорусів, проаналізо-
вано вияви ставлення до довкілля у демонологічних уявленнях 
східнослав’янських народів. 

 
2012 

 
376. Гончарова О. М. Антична риторика як феномен європейської 

культури : дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Гончарова Олена 
Миколаївна ; наук. консультант Т. С. Пархоменко ; М-во культури 
України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012 – 424 с. – 
Бібліогр.: с. 375–424. 
 У дисертації досліджено становлення античної риторики як 
полідискурсивної практики (теоретичний і навчальний дискурс). 
Особливій ролі усного слова сприяв феномен давньогрецького 
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мультиверсуму – існування єдиної лінгво-культурної спільноти 
у поліморфних державних утвореннях. Перетворення «аматорського» 
ситуативного красномовства на професію зафіксоване орієнтовно 
наприкінці ІХ – початку VIII ст. до н. е., передумовою чого став перехід до 
грошового обміну. Щодо персоналізації процесу становлення риторики, то 
найбільш ранні свідчення стосуються Піфагора. 
 Встановлено, що в елліністичному красномовстві виник жанр 
екскурсійних лекцій, першим записом яких можуть вважатися «Картини» 
Філострата старшого (кінець II ст. н. е. – початок III ст. н. е.). Висунуто 
гіпотезу про те, що Діонісія Галікарнаського (І ст. до н. е.) можна вважати 
засновником фоносемантики, адже він першим описав перцептивні 
властивості літер грецької абетки як фонем. Обргунтовано тезу про те, що 
бесіда – застільна або під час прогулянки – була формою академічного 
дискурсу античності. 

 
377. Бойко Л. О. Діяльність Українського товариства охорони пам’яток 
історії та культури (друга половина XX – початок XXI століття) : дис. ... 
канд. іст. наук : 26.00.01 / Бойко Лариса Олегівна ; наук. керівник 
В. М. Медведєва ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2012 –230 с. – Бібліогр.: с. 177–210. 
 Дисертацію присвячено ролі Українського товариства охорони 
пам’яток історії та культури у вирішенні актуальних і складних проблем 
пошуку, вивчення, консервації, реставрації та пропаганди історико-
культурної спадщини України, а також контролю за дотриманням 
пам’яткоохоронного законодавства в другій половині XX – початку XXI 
століття. Висвітлено різні підходи до діяльності УТОПІК як феномену 
культури, наведено характеристику основних напрямів, форм та методів 
його роботи в контексті державотворчих процесів. Розкрито вплив різних 
пам’яткоохорониих громадських організацій на загальнодержавну 
систему збереження історико-культурної спадщини та міждисциплінарні 
аспекти її теоретичного осмислення. 
 Досліджено видавничу діяльність Українського товариства охорони 
пам’яток історії та культури в Україні. Визначено види друкованих видань 
УТОПІК за матеріальною конструкцією й за цільовим призначенням. 

 
378. Ковальчук С. П. Національна книга в культурі України: (кінець  
ХХ – початок ХХІ ст.) : дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Ковальчук 
Світлана Петрівна ; наук. керівник В. М. Медведєва ; М-во культури 
України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 192 с. 
 Дисертацію присвячено дослідженню національної книги в культурі 
України кінця ХХ – початку ХХІ ст. Вивчено та проаналізовано українську 
книгу як чинника інформаційної культури, що здатний відігрівати 
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навчальну і виховну функції. Розглянуто сучасну національну книгу 
в якості художньо-естетичного феномену. Виявлено, що національна 
книга набула нового життя у просторі постмодерну, про що свідчать 
численні заходи, які відбувалися протягом досліджувального періоду: 
книжкові виставки, форуми, конкурси, акції у великих книгарнях та ін. 
Доведено, що державна політика у книжковій справі України розробляє 
правові, нормативні акти та документи, в тому числі цільові державні 
програми, які сприяють розвитку національного книговидання, 
книгопоширення, функціонуванню національної книги в суспільстві. 
 Досліджено книгу як соціокультурний феномен, що відходить від 
ідеологічної рекомендації, звертаючись до сучасних інтелектуальних 
теорій ХХ ст., використовуючи українські наукові традиції в осмисленні 
розвитку культури та еволюції книги. 

 
379. Комарніцький І. О. Соціокультурні виміри гостинного сервісу : 
дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Комарніцький Ігор Олегович ; наук. 
керівник М. М. Поплавський ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв. – Київ, 2012 – 245 с.  
 У дисертаційній роботі досліджено соціокультурні виміри гостинного 
сервісу. Вивчено та проаналізовано наукову літературу з досліджуваної 
проблеми, уточнено ключові поняття: «гостинність», «сервіс», «гостинний 
сервіс», «культура обслуговування», «соціокультурний вимір». Висвітлено 
особливості розвитку європейської гостинності, обгрунтовано культурно-
історичну обумовленість вітчизняного гостинного сервісу. Сутність 
гостинного сервісу проаналізовано з огляду на його роль у процесах 
трансформації сучасного вітчизняного соціуму. Визначено рівень 
інформаційного забезпечення функціонування гостинного сервісу 
в Україні. 

 
2013 

 
380. Петрова І. В. Дозвілля в історико-культурному вимірі : дис. ... д-ра 
культурології : 26.00.01 / Петрова Ірина Владиславівна ; наук. керівник 
М. М. Поплавський ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2013. – 442 с. – Бібліогр.: с. 381–434. 
 У дисертації досліджено еволюцію європейського дозвілля як 
культурної практики і предмету теоретичних рефлексій. Проаналізовано 
діалектику свободи і необхідності у дозвіллєвих практиках античності. 
Охарактеризовано деонтологізацію дозвілля в системах Платона 
й Аристотеля, особливості його ідеалізації у філософії епікуреїзму і стої-
цизму. Визначено характер середньовічного дозвілля як інверсивний, 
який імплікується дихотомією тілесного і духовного в християнській 
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догматиці. Доведено, що синхронічна теоретична рефлексія дозвілля 
редукується до парадигмальної проблеми свободи волі, переописання 
якої на засадах антропоцентризму слід вважати джерелом легітимації 
ренесансних дозвіллєвих практик. Окреслено генезис елітарних 
дозвіллєвих практик у межах філософії Просвітництва. Охарактеризовано 
специфіку наукової рефлексії дозвілля XIX – початку XXI ст., визначено 
особливості дозвіллєвих практик в умовах промислової революції 
(XIX ст.), масової (XX ст.) і віртуальної (XXI ст.) культури. 

 
381. Горбань Ю. І. Зберігання книжкових пам’яток як культурних 
цінностей в бібліотеках України : дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / 
Горбань Юрій Іванович ; наук. керівник Т. В. Новальська ; М-во культури 
України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 201 с. – 
Бібліогр.: с. 170–201. 
 У дисертації досліджено процес зберігання книжкових пам’яток як 
культурних цінностей у бібліотеках України. Сучасний науковий рівень 
вивчення питань з теми дослідження характеризується різними 
підходами до розуміння сутності поняття книжкова пам’ятка. У дисертації 
обґрунтовано шляхи, форми і методи бібліотечної діяльності, які 
забезпечують ефективність сучасного підходу до зберігання книжкових 
пам’яток бібліотек України, проаналізовано форми консервації книжкових 
пам’яток в українських бібліотеках; охарактеризовано умови зберігання 
в них книжкових пам’яток, розкрито інноваційні технології зберігання. 

 
382. Зайцева А. В.  «Дитяче» телебачення України: еволюція жанрів, 
форм та змісту : дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Зайцева Анастасія 
Вікторівна ; наук. керівник М. М. Поплавський ; М-во культури України, 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 189 с. – Бібліогр.: 
с. 168–189. 
 У дисертації вперше досліджено комплексний аналіз змісту, форм та 
жанрів програм українського «дитячого» телебачення, охарактеризовані 
етапи його розвитку, зокрема простежена еволюція в радянський час 
і відзначені особливості розвитку в незалежній Україні, здійснено 
порівняльний аналіз політики окремих українських телеканалів щодо 
дитячої аудиторії. Подано основні характеристики розвитку українського 
«дитячого» телебачення в контексті світового телевізійного процесу. 
 З урахуванням результатів попередніх наукових досліджень у роботі 
уточнено ключові поняття проблеми – «дитяча література», «дитячий 
театр», «дитяче кіно», «дитяче» телебачення: зміст, форма, жанр 
«дитячого» телебачення.  
 У роботі зазначено, що розвиток українського «дитячого» телебачення 
в контексті засобів масової інформації СРСР відбувався в річищі загальної 
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ідеологічної концепції, що панувала тоді в країні. Передачі для дітей 
займали свою нішу в дитячому дозвіллі й успішно виконували поставлені 
перед ними завдання, спрямовані на виховання юних громадян. Нині на 
телебаченні для дітей мало якісних програм вітчизняного виробництва; 
втрачена монополія держави позначилась на морально-етичних вимірах 
телепродуктів адресованих дитячій аудиторії. Нагальною вимогою часу 
є гуманізація українського «дитячого» ефіру, підвищення його 
інтелектуального, освітнього, соціального та мовного рівнів, що поклика-
но сприяти зростанню загальної культури молодого покоління. 

 

383. Кобижча Н. І. Культурницька діяльність Бориса Грінченка: 
світоглядний аспект : дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Кобижча 
Наталія Іванівна ; наук. керівник Т. С. Пархоменко ; М-во культури 
України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 206 с. – 
Бібліогр.: с. 169–206. 
 Дисертацію присвячено дослідженню культурницької діяльності 
просвітителя українського народу, освітнього й громадського діяча, 
педагога, письменника, перекладача, літературознавця, мовознавця, 
етнографа, лексикографа Б. Д. Грінченка, яка відбувалася в контексті 
соціокультурних процесів кінця XIX – початку XX ст. Охарактеризовано її 
основні напрямки: просвітницько-педагогічний, етнографічний, літера-
турно-публіцистичний та дотичний до них – політичний. Особливу увагу 
приділено діяльності Б. Грінченка в київській «Просвіті» та його роботі над 
«Словарем української мови», що уособлює світоглядні цінності 
українського народу. Виявлено зв'язок овітньо-просвітницьких ідей 
Б. Грінченка з тогочасною європейською педагогічною наукою й освітян-
ською практикою. Здійснено спробу з’ясувати роль Б. Грінченка 
у становленні антропології як самостійної галузі наукового знання. 

 

384. Кулаковська В. В. Реклама книги в незалежній Україні: стан 
проблеми та перспективи : дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / 
Кулаковська Вікторія Валеріївна ; наук. керівник М. М. Поплавський ;  
М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 
243 с. – Бібліогр.: с. 188–212.  
 Дисертацію присвячено з’ясуванню стану, проблем та перспектив 
реклами книги в незалежній Україні. 
 У дисертаційній роботі узагальнено теоретичні положення щодо 
феномену реклами та реклами книги в незалежній Україні, що 
представлені у вітчизняній та зарубіжній науковій думці. На підставі 
усвідомлення культурологічного змісту реклами комплексно досліджено 
її роль у національній культурі. Здійснено системний аналіз існуючих форм 
і методів реклами книги в сучасних засобах масової інформації, 
поліграфічній продукції, зовнішній рекламі, виставкових її видах та мережі 
Інтернет. 



ДИСЕРТАЦІЇ, ЗАХИЩЕНІ У КНУКІМ  1993–2018 рр. 
 

167 

 Представлено рекомендації для суб’єктів видавничої діяльності 
з організації їх взаємодії з фахівцями реклами та безпосередньої – на рівні 
реалізації рекламних проектів, спілкування з журналістами, використання 
можливостей мережі Internet – участі в рекламному процесі. З’ясовано 
основні тенденції та шляхи оптимізації реклами книги в Україні. 

 

385. Кулаковська І. М. Культурні пам’ятки Житомирщини як атракції 
етнокультурного туризму : дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / 
Кулаковська Ірина Миколаївна ; наук. керівник В. А. Русавська ; М-во 
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 
192 с. – Бібліогр.: с. 168–192. 
 Дисертаційна робота є першим у вітчизняній історіографії 
комплексним дослідженням культурних пам’яток Житомирщини 
як атракцій етнокультурного туризму. 
 Введено до наукового обігу поняття «етнокультурні туристичні 
ресурси», уточнено сутність понять «етнокультурний туризм», «культурні 
пам’ятки», «пам’ятка», «атракція», «історико-культурні ресурси». Визначено 
сучасні підходи до використання культурних пам’яток як туристичних 
ресурсів (етнокультурні, історико-культурні, біосоціальні, подійні) з метою 
збереження їх автентичності, формування історичної пам’яті, культурної 
ідентичності, національного самопізнання, самоідентифікації. Розкрито 
особливості культурних пам’яток, їх місце і роль в українській культурі та 
використання як атракцій в етнокультурному туризмі. 
 Виявлено особливості державної політики в галузі культури і туризму, 
розроблено систему пропозицій щодо перспектив подальшого розвитку 
етнокультурного туризму. 

 

386. Степанчук В. В. Замки Закарпаття як туристичні атракції : дис. ... 
канд. культурології : 26.00.01 / Степанчук Вікторія Вікторівна ; наук. 
керівник Т. С. Пархоменко ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 187 с. – Бібліогр.: с. 155–169 с. 
 У дисертації досліджено питання залучення замків та замкових 
комплексів до туристичної діяльності. Запропоновано визначення 
ігрового туризму, розмежовано зміст цього поняття і поняття ігорного 
туризму, анімаційного туризму, пригодницького і фестивального туризму. 
Визначений погляд на рольові ігри живої дії як на основу ігрового туризму. 
Охарактеризовано стан рольових ігор живої дії в Європі, Росії і Україні. 
 Проаналізовано характер сучасного використання замків у контексті 
туристичної діяльності, який свідчить про те, що вони виступають 
насамперед як атракції культурно-історичного, екстремального (замки 
з привидами), фестивального і карнавального туризму як місць 
проведення анімаційних заходів: костюмованих балів, лицарських 
турнірів тощо.  
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 Досліджено, що європейські замки усе частіше залучаються як 
атракції анімаційного, а також ігрового туризму – як місця проведення 
рольових ігор живої дії. Визначено характер залучення замків України до 
туристської діяльності. Розглянуто способи використання замків України 
в ігровому туризмі в якості локацій для проведення рольових ігор живої 
дії. Охарактеризовано стан замків Закарпаття й запропоновано 
рекомендації щодо їх можливого використання як атракцій ігрового 
туризму. 

 
387. Фурдичко А. О. Традиційні культурні практики української 
сімейної обрядовості другої половини ХVІІ–XVIII ст. : дис. ... канд. 
культурології : 26.00.01 / Фурдичко Андрій Орестович ; наук. керівник 
М. М. Поплавський ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2013. – 191 с. – Бібліогр.: с. 169–191. 
 У дисертаційній роботі досліджено традиційні культурні практики 
української сімейної обрядовості другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст. 
Проаналізовано наукову літературу з досліджуваної проблеми, уточнено 
ключові поняття: «культурна практика», «традиційна культурна практика», 
«обрядовість», «сімейна обрядовість». Висвітлено особливості сімейної 
моралі українців, стереотипи їх традиційного спілкування в сім’ї. 
Охарактеризовано атрибутику традиційних засад громадського життя 
в Україні означеного історичного періоду. Сутність організації суспільного 
дозвілля проаналізовано у зв’язку із принципами етики колективізму, 
взаємодопомоги, інституту кумівства тощо. Визначено особливості 
регламентації тогочасного сімейного побуду українців та ін. 

 
2014 

 
388. Ляховська О. С. Культура сервісу в круїзному туризмі : дис. ... канд. 
культурології : 26.00.01 / Ляховська Ольга Сергіївна ; наук. кер. 
В. А. Русавська ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2014. – 168 с. – Бібліогр.: с. 151–168. 
 У дисертаційній роботі досліджено питання привабливості круїзного 
туризму, поєднання комфортного відпочинку із різноманітними 
розвагами, ознайомленням із культурою низки країн, до портів яких під 
час круїзу заходить лайнер. Проаналізовано сучасний стан та особливості 
світового круїзного туризму, охарактеризовано основні категорії круїзних 
лайнерів та виявлено діапазон послуг, які провідні компанії надають 
туристам під час круїзу. Висвітлено основні категорії круїзного туризму, які 
значною мірою відрізняються за номенклатурою послуг, що надаються 
під час круїзу й забезпечуються інфраструктурою лайнера, а також за 
культурою сервісу – чим він вищий, тим вищою є категорія круїзу, що 
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впливає на ціновий сегмент круїзу. Найвищим стандартом 
обслуговування є шестизірковий стандарт. Визначено особливості та 
витоки круїзного туризму в Україні. 

 
389. Мазуркевич О. П. Звичаєві норми етикету у традиційній культурі 
українців (ХІХ – початку ХХ ст.) : дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / 
Мазуркевич Ольга Павлівна ; наук. керівник В. П. Дячук ; М-во культури 
України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 196 с. – 
Бібліогр.: с. 176–196. 
 У дисертації розглянуто особливості звичаєвих норм етикету 
в традиційній культурі українців XIX – початку XX ст. Висвітлено історико-
культурні умови формування традиційної культури українців та звичаєвих 
норм етикету – шанування, гостинності, культури зовнішнього вигляду, 
дотримання етикету в структурі комунікативної поведінки особистості; 
міжособистісних традиційній культурі XIX – початку XX ст.  
 Досліджено етикет який є безпосереднім виявом та формою 
ритуалізації моральних цінностей у традиційній культурі українців, 
означеного періоду. Етикет значною мірою зберігав зв’язки зі своїми 
джерелами – міфологічними уявленнями, релігією, обрядами й ритуалами, 
що мали яскраво виражену етнонаціональну та регіональну специфіку. 
Етнічні стереотипи етикетного спілкування відігравали роль етнічних 
ідентифікаторів, визначаючи «український тип поведінки», своєрідність 
національного характеру і способу життя. 
 Доведено, що сформовані поведінкові стереотипи в узагальненому 
вигляді віддзеркалюють ментальність українців характерними рисами 
якої є гуманістична складова, відчуття тісного зв’язку з природою, 
моральність, доброчинність, толерантність, перевага емоційного над 
раціонально-логічним, інтроверсійність та індивідуалізм. 

 
2017 

 
390. Зараховський О. Є. Використання нерухомих об’єктів культурної 
спадщини Черкащини як туристично-екскурсійного ресурсу : дис. ... 
канд. культурології : 26.00.01 / Зараховський Олександр Євгенович ; 
наук. керівник В. С. Антоненко ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 249 с. – Бібліогр.: с. 194–225. 
 У дисертації досліджено теоретичне й практичне обґрунтування 
використання нерухомих об’єктів культурної спадщини як туристично-
екскурсійного ресурсу. На цій основі систематизовано, узагальнено 
й науково осмислено сучасний стан, проблеми та перспективи залучення 
нерухомих об’єктів культурної спадщини Черкаської області до 
туристичної сфери. Проведено термінологічний аналіз предметної сфери 
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нерухомих об’єктів культурної спадщини як туристичного ресурсу. 
Проаналізовано друковані інформаційні джерела про нерухомі об’єкти 
культурної спадщини Черкащини й наукові публікації, присвячені їхньому 
залученню в туристичну діяльність. Досліджено занедбані нерухомі 
об’єкти культурної спадщини Черкащини як туристично-екскурсійні 
об’єкти та проблеми введення історико-культурних заповідників області 
до туристичної діяльності. 
 Здійснено кількісну оцінку туристичної привабливості нерухомих 
об’єктів культурної спадщини Черкащини, висвітлено перспективи її 
підвищення та зростання атрактивності туристично-екскурсійних 
маршрутів області. 

 
391. Отуоньє Джой Чідінма. Створення національно-культурного фонду 
спадщини Нігерії 1960-1990 років : дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / 
Отуоньє Джой Чідінма ; наук. керівник В. Д. Яремченко ; М-во культури 
України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 200 с. – 
Бібліогр.: с. 165–200 с. 
 Дисертацію присвячено дослідженню процесу становлення 
національно-культурного фонду культурно-мистецької творчості нігерій-
ської інтелігенції. На основі української та зарубіжної історіографії 
розкрито складові національно-культурної спадщини, форми та методи 
їхнього накопичення та збереження, які сформувались відповідно до 
міжнародних прав і свобод. 

 
392. Прима В. В. Гостинність в європейському культурному просторі: 
історія, теорія і сучасні практики : дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / 
Прима Вікторія Володимирівна ; наук. керівник М. М. Поплавський ;  
М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 
207 с. – Бібліогр.: с. 186–207 с. 
 Дисертацію присвячена дослідженню ролі і значення гостинності 
у формуванні європейського культурного простору. На тлі концептуаліза-
ції гостинності як складного системно-структурного феномена розглянуто 
основні теоретико-методологічні підходи до її осмислення, здійснено 
предметний аналіз понять, які на конкретних етапах становлення 
європейської цивілізації відображають специфіку гостинних практик. 
Охарактеризовано культурно-історичний контекст, визначено соціально-
культурні детермінанти еволюції гостинності – з’ясовано її історичні 
форми, специфіку давньогрецької, давньоримської та середньовічної 
гостинності. Визначено роль гостинності як модерної форми міської 
публічної комунікації, розкрито значення кафе, бістро, арт-кафе, кабаре як 
осередків європейської богеми і символів модерності, де 
проголошувалися маніфести мистецтва модернізму й у специфічній формі 
здійснювалася їх практична реалізація. 
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 На прикладі індустріального й гастрономічного туризму визначено 
особливості функціонування гостинних практик як феноменів 
глобальності. З’ясовано специфіку фаст-фуду, стріт-фуду та слоу-фуду як 
гастрономічних практик і тенденції їх розвитку у «світі мобільностей». 

 

393. Рожок О. В. Управлінська діяльність в мистецтві як фактор 
гармонізації глобалізаційних процесів культури : дис. ... канд. 
культурології : 26.00.01 / Рожок Олександр Володимирович ; наук. 
керівник Т. О. Кривошея ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України 
ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2017. –190 с. – Бібліогр.: с. 167–190. 
 Дисертацію присвячено моделям управлінської діяльності 
в мистецтві, які розглянуто крізь призму глобалізаційних процесів 
у сучасному культуротворенні. Подібна постановка проблеми обумовлена 
необхідністю проаналізувати можливі методи гармонізації даних 
складних факторів. Відповідно в контексті заявленої теми культуро-
логічний аналіз проблем, пов’язаних із управлінськими стратегіями 
в умовах глобальних культурних змін сьогодення, перетворено на ревізію 
культуромірних (відповідних культурі) проектів-ідей, які призвані дати 
взірцеві та консенсусні управлінські модуси, адже в центрі такої взаємодії 
є мистецтво із базовістю його цінностей, відкритістю та універсальністю. 
 Культурно-мистецьке управління досліджено, по-перше, як процес 
формування стратегій, які базуються на культурних ресурсах і, по-друге, як 
впровадження проектів, відповідних даному типу культури та конкретним 
культурним запитам. Відповідно до контексту такої «креативної 
економіки» культура і постає як головний ресурс оновлення, динаміки та 
розвитку. 

 

2018 
 

394. Плюта О. П. Трансформація національної кухні в умовах 
соціокультурних змін : дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Плюта 
Олена Павлівна ; наук. керівник В. А. Русавська ; М-во культури України, 
Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, – Київ, 2018. – 207 с. – Бібліогр.: 
с. 173–205. 
 В дисертації досліджено особливості трансформації національної кухні 
в умовах соціокультурних змін, що дає змогу всесторонньо усвідомити 
процеси, які відбуваються в сучасній культурі, зокрема в українській, 
сприяючи з’ясуванню майбутнього національної кухні як важливого 
напряму збереження національних традицій і цінностей світовому 
загальнокультурному контексті. Висвітлено цінності, норми і правила 
поведінки суспільства чи окремої соціальної групи, забезпечуючи при 
цьому соціальну регуляцію та інтеграцію в межах суб’єктів соціальної 
культури.  
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 Доведено, що національна кухня є національно-специфічним явищем 
культури, що формує систему ціннісно-смислових іментальних чинників, 
які репрезинтують культуру, етнонаціональну самобутність нації, а також 
забезпечують єдність представників та їх відмінність від інших. 

 
395. Сидоровська Є. А. «Життєвий світ» людини як детермінанта 
культурно-дозвіллєвої діяльності : дис. ... канд. культурології (д-ра 
філософії) : 26.00.01 / Сидоровська Євгенія Андріївна ; наук. керівник 
І. В. Петрова ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2018. – 210 с. – Бібліогр.: с. 180–207. 
 У дисертації здійснено культурологічний аналіз «життєвого світу 
людини» як детермінанти дозвіллєвої діяльності. Відображено «життєвий 
світ» людини, який ототожнено не лише з природними речами, а й з об’єк-
тами в їх змістовній наповненості та значущості. Саме індивід оцінює та 
своїми вчинками і думками відображає ставлення до навколишнього 
світу через призму інтенційних процесів. Поліфуркація «життєвого світу» 
стверджує, що потенціал є як нарощуванням нових смислів, так і загрозою 
ентропійних проявів.  
 У теоретичному аспекті дозвілля взаємопов’язане з проблемою 
«свободи та необхідності», яка співвідносна з ідеалом особистості, і це 
насамперед, детермінантою дозвіллєвої діяльності. Розглянуто гру як 
стимул ігрового виміру «життєвого світу» людини, підкреслено її 
інтегральність, що трансформує всі форми людської активності: фізичну, 
інтелектуальну, творчу та репродуктивну. Мотив гри взаємопов’язано з її 
метою, яка безсвідомо або свідомо впливає на інтенсифікацію творчої або 
розумової діяльності. Розроблено система правил, що створює ігрове 
поле, яке моделює «іно-реальність» та є доповненням до існуючої 
реальності, або взагалі її замінює, створюючи «симулякр реальності» – 
«інші світи». 
 Доведено, що гра детермінована «життєвим світом» людини, оскільки 
гра формує стратегію поведінки, яка є ефективним засобом соціалізації. 

 
396. Фарина О. В. Культуротворча діяльність греко-католицького 
духовенства Східної Галичини у 1921–1946 рр. : дис. ... канд. 
культурології : 26.00.01 / Фарина Оксана Вікторівна ; наук. керівник 
М. М. Бровко ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2018. – 228 с. – Бібліогр.: с. 199–228. 

У дисертації представлено масштабну культуротворчу діяльність 
греко-католицького духовенства Східної Галичини як найвпливовішої 
сили серед насення краю у 1921–1926 рр. У ході аналізу культуротворчих 
рефлексій священиків у сфері оброзотворчого мистецтва з'ясовано, що 
духовні отці були прибічниками поєднання візантійської традиції 
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з національними елементами. Встановлено, що музично-просвітницька 
робота представників УГКЦ через дирегентську, регентську практики, 
організацію концертів, пісенних конкурсів та інших урочистостей стала 
однією з основних напрямів культурних процесів Східної Галичини. 
Виявлено вплив священнослужителів на піднесення театрального, фото- 
й кіномистецтв регіону. Охарактеризовано літературні твори духовенства 
в контексті естетичного поступу культури. Окреслено особливості, 
проблематику, типологію греко-католицької преси в культурно-духовному 
середовищі Східної Галичини. Досліджено основні етапи становлення 
архівів і книгозбірень УГКЦ як важливих осередків духовності та 
збереження національної пам'яті. 
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397. Барабаш С. І. Зв’язки з громадськістю в системі соціально-
комунікаційної діяльності бібліотеки вищого навчального закладу : 
дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Барабаш Світлана 
Іванівна ; наук. керівник В. В. Загуменна ; М-во культури України, Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв, Київ, 2013. – 197 с. – Бібліогр.: с. 154–179. 
 У дисертації висвітлено теоретико-методологічні засади зв’язків із 
громадськістю в бібліотеках вищих навчальних закладів та їх розвиток 
у сучасному інформаційному суспільстві.  
 Уперше науково доведено необхідність створення в бібліотеці вищого 
навчального закладу окремого підрозділу, що покликаний створювати 
позитивний імідж бібліотеки та університету, розроблено інноваційну 
модель організаційного відділу зв’язків із громадськістю в структурі 
бібліотеки університету.  
 З’ясовано взаємозалежність та взаємозумовленість традиційних 
й інноваційних форм роботи з громадськістю, дієвість мережевих каналів 
комунікації бібліотеки для розповсюдження PR-інформації, роль і місце 
зв’язків із громадськістю в соціально-комунікаційній, науково-освітній та 
інформаційно-бібліографічній діяльності.  
 Уперше в Україні розроблено теоретичні засади адвокації – захисту та 
представлення інтересів бібліотеки, взаємодії і побудови двосторонніх 
відносин із керівником університету, а також університету та Міністерства 
освіти і науки, Міністерства культури. Виявлено практичний механізм 
корпоративних зв’язків бібліотеки в структурі вищого навчального 
закладу та в системі партнерських стосунків з іншими установами 
й організаціями. 

 

398. Бобришева О. В. Публічна бібліотека в незалежній Україні як 
суб’єкт інформаційної безпеки : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 
27.00.03 / Бобришева Олександра Володимирівна ; наук. керівник 
Л. Г. Петрова ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2013. – 195 с. – Бібліогр.: с. 166–194. 
 Дисертацію присвячено розробленню теоретико-методологічних 
засад інформаційної безпеки в публічних бібліотеках України. Розкрито 
зміст і структуру системи інформаційної безпеки публічної бібліотеки 
(СІБ ПБ) як соціально-комунікативного феномену. Розроблено 
концептуальну модель СІБ ПБ, запропоновано етапи її реалізації шляхом 
адміністративно-організаційних заходів захисту інформаційних ресурсів, 
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забезпечення інформаційної безпеки користувачів бібліотек Науково 
обґрунтовано, що реалізація напрямків забезпечення безпеки 
інформаційного середовища публічної бібліотеки має комплексний 
характер, що обумовлюється поліфункціональністю СІБ ПБ. Доведено 
необхідність розроблення та застосування Концепції інформаційної 
безпеки бібліотеки – документа, який є відображенням комплексного 
підходу до проблеми формування та підтримки СІБ ПБ. Визначено 
стратегію формування інформаційної безпеки для бібліотек з урахуванням 
усіх можливостей організаційного захисту інформації на нормативно-
правовій основі 

 
399. Парфенюк І. М. Сучасні інформаційні війни в Україні: комунікаційні, 
соціокультурні та історичні аспекти : дис. ... канд. наук із соц. 
комунікацій : 27.00.06 / Парфенюк Ігор Миколайович ; наук. керівник 
О. В. Кундеревич, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 
221 с. – Бібліогр.: с. 183–208. 
 Дисертацію присвячено теоретико-методологічному дослідженню 
інформаційних війн з урахуванням комунікаційних, соціокультурних, 
історичних аспектів цілеспрямованого інформаційного впливу. Комплекс-
но розглянуто зміст поняття «інформаційні війни». 
 З’ясовано співвідношення між інформаційним та культурним 
простором держави в процесі інформаційної агресії. Висвітлено коротку 
історію інформаційних війн у світі та на українських землях від перших 
поселень до сьогодення. Проаналізовано інформаційні війни в Україні. 
 Наведено результати експертного опитування, яке проводилося за 
допомогою анкетування в рамках дисертаційного дослідження із 
залученням восьми відомих експертів у сфері соціальних комунікацій. 
 Запропоновано ефективні способи протидії інформаційній агресії та 
захисту культурного простору держави. 

 
400. Сошинська В. Є. Професійна комунікація як фактор розвитку 
книжкової галузі : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / 
Сошинська Вікторія Євгенівна ; наук. керівник В. В. Загуменна ; Київ.  
нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 272 с. – Бібліогр.:  
с. 217–261. 
 Дисертацію присвячено вивченню професійної комунікації як фактора 
розвитку книжкової галузі. Висвітлено стан українських та зарубіжних 
досліджень професійної комунікації, поняттєвий апарат, сутність 
формальних та неформальних комунікаційних процесів. Подано визначен-
ня дисертантом термінів «професійна комунікація» та «професійна комуні-
кація у книжковій галузі». 
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 Розглянуто внесок науково-дослідних установ у формування системи 
галузевої комунікації, становлення й розвиток фахової періодики як 
основного каналу професійної комунікації. Обґрунтовано вплив наукових 
товариств та професійних об’єднань на функціонування неформальних 
професійних комунікацій, значну увагу приділено трансформації 
неформальних комунікаційних відносин у контексті змін соціокультурного 
середовища. Результати дослідження виявили системну взаємодію 
окремих каналів фахових комунікацій у книжковій галузі, вони 
сприятимуть підвищенню ефективності професійної комунікаційної 
діяльності, ширшому застосуванню нових комунікаційних технологій. 

 
2014 

 

401. Одінцова М. І. Рукописні книги і журнали Бориса Грінченка: 
редакційно-видавничий аспект : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 
27.00.05 / Одінцова Майя Іванівна ; наук. керівник М. С. Тимошик ; М-во 
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 
176 с. – Бібліогр.: с.177–212.  
 У дисертації вперше проведено комплексне дослідження рукописних 
книг і журналів Б. Грінченка. Із 13-ти виявлених проаналізовано 
10 ненадрукованих, при створенні яких він виступив як автор, редактор, 
видавець. 
 Проаналізовано особливості видавничої концепції Б. Грінченка за 
допомогою деталізації її складників: видавнича програма, буття книги 
в умовах заборон українського друку. Детально розглянуто редакторські 
та видавничі аспекти творення рукописних книг. Висвітлено змістові та 
структурні аспекти творення рукописних журналів. Обгрунтовується 
необхідність широкого використання досягнень, суджень та висновків 
Б. Грінченка у вітчизняних наукових дослідженнях з історії української 
видавничої справи. 

 
2017 

 

402. Грубич К. В. Комунікаційні технології телепрезентації української 
кухні : дис. ... канд. із соц. комунікацій : 27.00.06 / Грубич Костянтин 
Володимирович ; наук. керівник О. М. Холод ; М-во культури України, Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 199 с. – Бібліогр.: с. 174–199. 
 У роботі здійснено комплексний моніторинг комунікаційних технологій 
телепрезентації української кухні, виявлено їхню суть, структуру й функції, 
визначено принципи та структури моделі функціонування комунікаційних 
технологій на телебаченні. 
 Вперше складено диференціацію соціально-комунікаційних технологій 
структурування контенту гастрономічних проектів, яка засвідчила 
специфічність предмета систематизації, постійний розвиток жанро- 
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і форматотворення на телебаченні, дифузійні та взаємокореляційні 
процеси між жанрами. 
 Проведено практичне дослідження впливу кулінарних телешоу на 
сьогодення українців методом анкетування. Отримано підтвердження 
тези, що широкий спектр досліджуваних аспектів особливостей доречного 
застосування комунікаційних технологій телепрезентації української кухні, 
окрім наукового пізнання, має цілком прикладну функцію – зберегти увагу 
телеглядачів до телепродукту вітчизняного виробництва, зокрема на 
гастрономічну тематику. 
 Встановлено готовність телеаудиторії України сприймати різноманітні 
формати кулінарних шоу та її високі вимоги до якості гастрономічного 
телевізійного контенту, що змущує виробників кулінарних щоу постійно 
вдосконалювати комунікаційні технології телепрезентації української 
кухні.  

 

403. Кияниця Є. О. Розвиток зв’язків бібліотек з громадськістю 
в соціокультурному просторі регіону : дис. ... канд. наук із соц. 
комунікацій : 27.00.03 / Кияниця Євгенія Олегівна ; наук. керівник 
В. М. Медведєва ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2017. – 220 с. – Бібліогр.: с. 165–192. 
 У дисертації розглянуто основні теоретичні підходи до застосування 
зв’язків з громадськістю в бібліотечних установах, а також практичні 
засади використання PR-технологій в обласних універсальних наукових 
бібліотеках; проаналізовано стан розробленості проблем розвиту зв’язків 
бібліотек з громадськістю та охарактеризовано джерельну базу 
дослідження. Уточнено терміносистему предметної сфери, зміст основних 
понять предмета дослідження, а також запропоновано обґрунтування 
теоретичної бази й методологічного інструментарію дослідження.  
 Досліджено сучасні тренди використання зв’язків бібліотек 
з громадськістю на регіональному рівні. Розроблено релевантну модель 
системного розвитку ефективних зв’язків вітчизняних бібліотек 
з громадськістю в соціокультурному просторі регіону, наявності 
кваліфікованих фахівців та їх можливості оперувати інструментами, 
визначеними закордонним та вітчизняним досвідом; підтримці органів 
державної влади та місцевого самоврядування; залучені до співпраці 
спонсорів та фандрейзерів, приверненні уваги ЗМІ завдяки проведенню 
інноваційних проектів та генерації креативного контенту. 

 

404. Подашевська Т. Л. Соціальнокомунікаційні виборчі технології як 
засоби позиціонування політичних партій та об’єднань : дис. ... канд. наук 
із соц. комунікацій : 27.00.06 / Подашевська Тетяна Леонтіївна ; наук. 
керівник О. М. Холод ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2017. – 235 с. – Бібліогр.: с. 164–186. 
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 Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методичних засад 
дослідження соціальнокомунікаційних виборчих технологій як засобів 
позиціонування політичних партій та об’єднань. Здійснено комплексну 
характеристику СКВТП. Запропоновано періодизацію і виокремлено 
чотири періоди застосування соціальнокомунікаційних виборчих 
технологій позиціонування політичних партій та об’єднань у незалежній 
Україні. Обґрунтовані методи вивчення ефективності СКВТП під час 
виборів до Верховної Ради України. За розробленою дисертантом 
методикою в 12 містах України (Схід, Захід, Північ, Південь і Центр) 
проведено опитування 14 експертів і 928 респондентів, результати якого 
сприяли верифікації застосування СКВТП під час парламентських виборів 
2012 і 2014 рр. тими політичними партіями та об’єднаннями, які були 
обрані до ВРУ. 

 

405. Сидоренко Т. В. Культурно-просвітницька діяльність публічних 
бібілотек Півдня України в контексті соціальних змін : дис. ... канд. наук 
із соц. комунікацій : 27.00.03 / Сидоренко Тетяна Валеріївна ; наук. 
керівник Г. Є. Шипота ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2017. – 200 с. – Бібліогр.: с. 166–197. 
 Дисертацію присвячено комплексному дослідженню культурно-
просвітницької діяльності публічних бібліотек другої половини ХХ ст. – 
початку ХХІ ст. Автором вперше досліджена і відтворена цілісна картина 
розвитку культурно-просвітницької діяльності публічних бібліотек Півдня 
України в означений період. З’ясовано розвиток основних форм 
і тенденцій культурно-просвітницької діяльності публічних бібліотек 
Півдня України. Висвітлено інноваційні підходи до реалізації соціально-
культурних проектів у діяльності публічних бібліотек Півдня України ХХІ ст. 
Запропоновано перспективні напрями та концептуальну модель 
культурно-просвітницької діяльності публічних бібліотек Півдня України 
у ХХІ ст. 

 

406. Шевчук Ю. С. Кінореклама як соціально-комунікаційна техно-
логія : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Шевчук Юлія 
Сергіївна ; наук. керівник О. В. Безручко ; М-во культури України, Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2017. – 186 с. – Бібліогр.:  
с. 161–181 с. 
 У дисертації запропоновано визначення кінореклами, виділено її 
види – концептуальну та інкорпоровану кінорекламу, подано визначення 
екранної реклами та її підвиди. На прикладі радянського і світового 
кінематографа проаналізовано концептуальну кінорекламу, 
охарактеризовано її з погляду' прийомів, які використовувалися для 
соціального управління засобами кіномистецтва.  
 Проведено аналіз кінематографічного продакт плейсмент як 
інкорпорованої кінореклами. Виділено ознаки, що дають підстави 
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розглядати кінематографічний продакт плейсмент як соціально-
комунікаційну технологію. Наголошено на тому, що художній фільм 
з продакт плейсмент виконує функцію соціального (у т. ч. прихованого) 
управління. Проаналізовано вітчизняне законодавство у сфері кінема-
тографа і реклами, проведено його порівняльний аналіз із законо-
давством США. Проведено емпіричне дослідження, яке допомогло 
верифікувати гіпотезу щодо відмінностей між інкорпорованою кіно-
рекламою та екранною рекламою з погляду їх впливу на сприйняття 
художнього фільму. Емпірично перевірено припущення про ефективність 
інкорпорованої кінореклами як технології ціннісного впливу на спожи-
вацьку’ поведінку глядача. 

 
2018 

 
407. Апшай М. В. Регіональні бібліотекознавчі дослідження: стан, 
проблеми, тенденції : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій  
(д-ра філософії) : 27.00.03 / Апшай Марія Василівна ; наук. керівник 
В. В. Загуменна ; Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, М-во 
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 
253 с. – Бібліогр.: с. 203–229. 
 У дисертаційній роботі здійснено теоретичне обґрунтування потреби 
відокремлення підсистемного рівня регіонального бібліотекознавства. 
Запропоновано авторські визначення понять регіональний бібліотечний 
ресурс та регіональне бібліотекознавство. 
 Проведено аналіз дисертаційних робіт, маркованих концептами 
«регіональний досвід», «регіональний аналіз», «регіональне 
бібліотекознавство», «регіональний підхід», «регіональний ресурс» 
засвідчив присутність регіональної специфіки у бібліотекознавчих 
дисертаційних дослідженнях. Встановлено структуру тематичного поля 
регіональних досліджень, що проводяться ОУНБ. 
 З’ясовано, що основним завданням розвитку регіональних бібліо-
текознавчих досліджень в умовах трансформації методологічних засад 
сучасного бібліотекознавства є вивчення основних засад формування 
комунікаційних зв’язків між усіма учасниками соціально-комунікаційної 
сфери регіону; аналіз внутріщньо-системних бібліотечних зв’язків; 
вивчення інформаційних потреб користувачів; визначення чітких груп 
інтересів учасників комунікаційного простору регіону, що визначає 
пріоритетні напрями наукових досліджень у бібліотеках регіонів. 

 
408. Воронова В. В. Геобрендинг як соціально-комунікативна технологія 
у процесі інноваційного розвитку : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 
27.00.03 / Воронова Вілена Володимирівна ; наук. керівник Н. І. Зикун ;  
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М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 
235 с. – Бібліогр.: с. 202–232. 
 Дисертацію присвячено дослідженню геобрендингу як соціально-
комунікаційної технології у контексті розвитку й просування територій 
у сучасному й історичному вимірах, визначеню тенденції та основних 
напрямів його використання. 
 Застосування комплексу найбільш релевантних методів і прийомів 
наукового дослідження у контексті соціокомунікативного підходу 
з урахуванням особливостей об'єкта наукового аналізу та завдань сприяло 
з'ясуванню стану наукової розробленості проблеми кваліфікування  
геобрендингу як соціально-комунікаційної технології; систематизуванню 
й уточненню теоретико-методологічного підґрунтя його розгляду; просте-
женню передумов формування геобрендингу, аналізуванню його праформ, 
виокремленню й характеризуванню його етапів в історичній перспективі; 
з'ясуванню значення й специфіки комунікативного складника українського 
формату геобрендингу; визначенню засадних положень вироблення 
геобрендингових стратегій розвитку українських регіонів; описуванню 
перспектив інституалізації геобрендингу в Україні як передумови його 
ефектиності. 

 

409. Теодорська Л. І. Дитяча аудиторія як адресат і посередник 
у рекламній комунікації : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / 
Теодорська Людмила Іванівна ; наук. керівник Л. М. Хавкіна ; М-во 
культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 
260 с. – Бібліогр.: с. 233–250. 
 Робота присвячена виявленню основних аспектів впливу, що 
використовуються в рекламі, у якій діти постають як адресати і як 
посередники в комунікації. Було виявлено вікові та ґендерні особливості 
сприйняття рекламних явищ, окреслено пріорітети сучасної дитячої 
аудиторії щодо рекламних повідомлень. Було визначено, який вплив 
реклама має на дитину та формування її як особистості. 
 Дослідження передбачало визначення різновидів звернення до дитячої 
аудиторії в різних контекстах, окреслення стану законодавчого та етичного 
регулювання реклами за участю дітей в Україні, проведення анкетування 
дітей та підлітків з метою виявлення загального ставлення до рекламних 
явищ залежно від вікових та ґендерних параметрів, відстеження рекламних 
зразкіів з огляду на специфіку формування та впливу на дитячу аудиторію 
стериотипів у тому числі ґендерних. 

 

410. Черняк І. В. Внесок О. С. Сокальського у розвиток бібліотечної 
науки та освіти України : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій (д-ра 
філософії) : 27.00.03 / Черняк Ірина Володимирівна ; наук. керівник 
Т. В. Новальська ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, М-во культури 
України. – Київ, 2018. – 231 с. – Бібліогр.: с. 199–225. 
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 Дисертацію присвячено дослідженню внеску професора О. С. Сокаль-
ського у розвиток бібліотечної науки та освіти України. Комплексне 
використання соціокомунікативного, системного, історико-генетичного 
підходів дало змогу реконструювати складну ієрархічну структуру та 
напрями багаторівневих і різновекторних суб’єкт-суб’єктних комуніка-
ційних зв’язків – основи утворення когнітивно насиченого комунікаційного 
середовища, яке сприяло формуванню наукового світогляду та професій-
них якостей О. С. Сокальського, його кар’єрному та творчому зростанню як 
знакового українського бібліотекознавця та культурного діяча; розкрити 
внесок О. С. Сокальського в розвиток культурно-мистецької освіти 
в Україні; висвітлити педагогічну та організаційну діяльність ученого 
в Київському державному інституті культури (нині КНУКіМ); визначити 
основні напрями досліджень О. С. Сокальського в галузі загального та 
спеціального бібліотекознавства; розкрити внесок О. С. Сокальського 
у формування організаційних та теоретико-методичних засад інституціона-
лізації київської науково-освітньої бібліотечної школи; дослідити внесок 
учнів та послідовників О. С. Сокальського в розвиток бібліотекознавчої 
науки і освіти України. 

 
411. Шендрик О. О. Міжнародне співробітництво публічних бібліотек 
України (90-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) : дис. ... канд. наук із соц. 
комунікацій : 27.00.03 / Шендрик Ольга Олегівна ; наук. керівник 
В. М. Медведєва ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури 
і мистецтв. – Київ, 2018. – 211 с. – Бібліогр.: с. 170–193. 
 У дисертації розроблено теоретичні та організаційно-методичні засади 
дослідження розвитку міжнародної співпраці публічних бібліотек України 
в умовах комунікаційної глобалізації. Уточнено сутність базових понять 
предметної сфери «міжнародне співробітництво бібліотек». Досліджено 
особливості державної культурної та інформаційної політики з розвитку 
міжнародного співробітництва книгозбірень України. З'ясовано, що 
міжнародні проекти, істотно впливаючи на сучасний розвиток публічних 
бібліотек країни, зокрема модернізацію матеріально-технічної бази, 
стимулюють їх вихід у світовий науковий простір. Охарактеризовано 
основні напрями, форми, складники та завдання системи міжнародного 
співробітництва публічних бібліотек, визначено перспективи їхнього 
подальшого розвитку та резерви підвищення ефективності. Розроблено 
систему заходів щодо активізації міжнародного співробітництва публічних 
бібліотек України в умовах глобального комунікаційного прстору. 
Обґрунтовано необхідність поступового компенсаторного заміщення 
традиційних форм міжнародної співпраці інноваційними, що базуються на 
застосуванні мережевих каналів комунікації. 
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279.  Путіловська Н. Б.  10 
280.  Радзієвський В. О.  361 
281.  Радковська Л. М.  122 
282.  Рева Ю. А.  346 
283.  Ревенко Н. В.  251 
284.  Римар А. П.  354 
285.  Рожок О. В.  393 
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286.  Романченко І. Г.  220 
287.  Руденко Л. С.  108 
288.  Руденко С. Б.  372 
289.  Руденко Я. В. 341 
290.  Русавська В. А.  228 
291.  Савченко-Шагінян Т. Л.  362 
292.  Савчин Л. М.  152 
293.  Саїк Г. Ф.  72 
294.  Самойленко Н. В.  60 
295.  Сапєлкіна З. П.  221 
296.  Сапожнік О. В.  80 
297.  Саприкін Г. А.  40 
298.  Сверлюк Л. І.  123 
299.  Сверлюк Я. В.  69 
300.  Свірідовська Л. М.  270 
301.  Святелик Ю. В.  320 
302.  Святненко Г. В.  159 
303.  Северинова М. Ю.  244 
304.  Семенова Н. М.  81 
305.  Сенченко А. В.  20 
306.  Сенченко Н. М.  182 
307.  Сенько М. В.  286 
308.  Сєкунова Ю. В.  195 
309.  Сибірякова-Хохловська М. І.  133 
310.  Сидоренко А. І.  88 
311.  Сидоренко Т. В.   405 
312.  Сидоровська Є.А. 395 
313.  Сібірякова О. О.  177 
314.  Сідлецька Т. І.  271 
315.  Сіненко О. О.  137 
316.  Сінькевич Н. К.  73 
317.  Скопцова О. М.  254 
318.  Слободніченко Д. О.  138 
319.  Снитіна В. О.  290 
320.  Сніжко В. М.  178 
321.  Совгира Т. І.  334 
322.  Соколов В. Ю.  179 
323.  Соколовська К. М.  166 
324.  Солов’яненко А. А.  255 
325.  Соломатова В. В. 167 
326.  Сопільняк М. М.  124 
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327.  Сорока І. В.  61 
328.  Сошинська В. Є.  400 
329.  Сошинська Я. Є.  143 
330.  Станіславська К. І.  89 
331.  Степанчук В. В.  386 
332.  Сторожук А. І.  241 
333.  Стрельчук В. О.  41 
334.  Ступак В. Л.  153 
335.  Тарчинська Ю. Г.  90 
336.  Теклемаріям Б.  144 
337.  Теодорська Л. І. 409 
338.  Теплова О. Ю.  117 
339.  Терещенко Н. М. 118 
340.  Тилик І. В.  321 
341.  Тимошенко І. В.  187 
342.  Ткач М. М.  196 
343.  Ткачова Л. О.  160 
344.  Тоценко Ж. М.  231 
345.  Трач Ю. В. 82 
346.  Троєльнікова Л. О.  74 
347.  Трунез Ю. М.  373 
348.  Турчак Л. І.  302 
349.  Усачова Г. М.  125 
350.  Усенко Ю. В.  222 
351.  Устименко Л. М.  83 
352.  Устименко-Косоріч О. А.  276 
353.  Ущапівська О. М. 261, 311 
354.  Фадель Аль-Мувейль  24 
355.  Фалько М. І. 119 
356.  Фан Ван Ту  3 
357.  Фарина О. В. 396 
358.  Федорова Л. Д.  145 
359.  Федотова О. О.  154 
360.  Фурдичко А. О.  387 
361.  Хайсам Махмуд.  155 
362.  Хлистун О. С.  322 
363.  Холоденко В. О.  109 
364.  Хоменко Н. М.  309 
365.  Цибенко І. П.  211 
366.  Цибуля Е. М.  25 
367.  Цюлюпа С. Д.  110 



ДИСЕРТАЦІЇ, ЗАХИЩЕНІ У КНУКІМ  1993–2018 рр. 
 

191 

368.  Чабанова-Ісхаак Г. Е.  238 
369.  Чайковська О. А.  91 
370.  Чернецька Н. Г.  310 
371.  Чернишевич Н. І.  323 
372.  Черніговець Т. І.  92 
373.  Черняк І. В.  410 
374.  Чеченя К. А.  277 
375.  Чигирин О. Г.  134 
376.  Чорна О. М.  26 
377.  Чуєва О. В.  326 
378.  Чумаченко О. А.  248 
379.  Чурпіта Т. М.  62 
380.  Чухрай Л. О.  374 
381.  Шамігов А. О.  303 
382.  Шандренко О. М.  278 
383.  Шаповал О. В.  262 
384.  Шарафудин  11 
385.  Шариков Д. І.  279 
386.  Шевченко І. О.  63 
387.  Шевченко М. І.  375 
388.  Шевченко Н. О.  139 
389.  Шевченко О. Г.  291 
390.  Шевчук Ю. С.   406 
391.  Шемет Л. В.  21 
392.  Шендрик О. О. 411 
393.  Шестопалова Ю. А.  272 
394.  Шилова Л. В.  292 
395.  Шипота Г. Є.  120 
396.  Шкарабан М. М.  263 
397.  Школьна Т. С.  324 
398.  Шмегельська Ю. В. 342 
399.  Шукліна С. О.  203 
400.  Шуляк С. О.  126 
401.  Юдова-Романова К. В.  264 
402.  Юник Д. Г.  4 
403.  Юник Т. І.  27 
404.  Ядловська З. Г.  280 
405.  Ян І. М.  304 
406.  Янішевський С. О.  204 
407.  Яремченко В. Д.  168 
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