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Нарис висвітлює історію становлення і розвитку бібліотеки Київського 

національного університету культури і мистецтв як важливого структурного підрозділу 

та інформаційного центру університету, ознайомлює з діяльністю бібліотеки у напрямах 

комплектування і організації її фондів, формування довідково-бібліографічного апарату, 

з формами та методами обслуговування користувачів, науково-методичної роботи. 

Видання призначене фахівцям бібліотечної справи, студентам вузу, а також 

широкому колу читачів, які цікавляться роботою вузівських бібліотек, історією 

Київського національного університету культури і мистецтв. 
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Передмова 

У 2013 році наукова бібліотека Київського національного університету культури і 

мистецтв відзначає свій 50-річний ювілей. Бібліотека пройшла шлях становлення, 

розвитку і удосконалення разом з університетом, як його складова і невід’ємна частина,  

сприяючи якісному навчально-виховному та науково-педагогічному процесу. Як 

відзначив доктор філософії, професор Таврійського національного університету Олег 

Габріелян, «найкоштовніший  інструмент діяльності університету – наукова бібліотека. 

Це – пам’ять університету. Це – багатство університету. Це елемент, що зв’язує науку і 

освіту в університеті». 

Бібліотека завжди намагалася бути джерелом живої думки для викладачів і 

студентів, розкриваючи перед ними невичерпний світ знань, адже летять тисячоліття, 

спливають епохи, та сталою залишається повага до мудрості людської, творіння рук та 

розуму – друкованого слова. Лише спілкування з ним робить особистість всебічно 

розвиненою, багатоплановою, творчою, цікавою. 

Сьогодні бібліотека не стоїть осторонь перетворень, що відбуваються у 

суспільстві та університеті, вона шукає нові форми і методи роботи. Змінюється 

розуміння місії бібліотеки, стають іншими бібліотечні технології, термінологія, 

ставлення до роботи; визначаються нові пріоритети у формуванні фондів, так як 

друковані книги вже не є єдиним джерелом інформації для користувачів. На перший 

план виступає така функція, як надання доступу користувачам до інформаційних 

ресурсів вітчизняної та світової наукової спільноти. Працівники позиціонують себе по-

новому – активно освоюють соціальні та інформаційні технології, тобто все, що 

стосується інформації – її створення, систематизації та доведення до користувача. 

Трансформуючи увесь комплекс послуг для якомога повнішого задоволення потреб 

користувачів, бібліотека стає інформаційним центром забезпечення європейського рівня 

якості і змісту навчального процесу, освітньо-наукової  діяльності університету. 

Структурно видання складається із шести розділів, довідкового апарату, додатків.  

До першого розділу «Слово про бібліотеку» увійшли спогади та роздуми про 

бібліотеку, написані її колишніми співробітниками, які нині досягли вагомих 

результатів у науковій і педагогічній роботі та привітання до ювілейної дати від 

викладачів університету. 
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У другому розділі «Історія. Від самого початку...» висвітлюється історія 

становлення і розвитку бібліотеки від бібліотечного кабінету при Інституті підвищення 

кваліфікації керівних кадрів Міністерства культури УРСР до наукової бібліотеки 

університету. 

Третій розділ «Сьогодення. «Ні кроку назад, завжди вперед...» містить відомості 

про сучасний період діяльності бібліотеки Київського національного університету 

культури і мистецтв. 

У четвертому розділі «Вони творили бібліотеку» подана інформація про ветеранів 

бібліотеки. Це люди, життя і трудова діяльність яких протягом 30–40 років пов’язана із 

становленням та розвитком бібліотеки. 

До п’ятого розділу «Співробітники наукової бібліотеки: хто вони?» включені 

відомості про сучасних працівників бібліотеки. 

Шостий розділ «Історія бібліотеки у документах та матеріалах» (складається з 6 

підрозділів) містить бібліографію про історію, науково-бібліографічну та науково-

методичну діяльність бібліотеки, публікації її співробітників. 

Світлини, вміщені у додатках, ілюструють життя бібліотеки протягом всього 

періоду її функціонування.  

При підготовці історичного нарису використані архівні документи університету 

та бібліотеки. Для зручності користування виданням пропонується довідковий апарат, 

що включає передмову та зміст.  

Видання буде корисним усім, кого цікавить історія та сучасність наукової 

бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв. 
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Університет – це зібрання розумних людей 

 навколо гарної Бібліотеки 

 

Томас Карлейль,  

англійський філософ XIX ст. 
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ЗВОРОТ
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Слово 

про бібліотеку 
 

 

 

 

 

 

 

Знання буває двох видів.  

Ми або знаємо предмет самі,  

або знаємо, де можна знайти  

про нього відомості. 

 
Семюел Джонсон 

 



 8 

C. Д. Безклубенко, 
доктор філософських наук, професор. 

 

 

Щоб не замулювались інформаційні джерела… 

 
Нам здається, ніби час плине рівномірно та безперервно. 

На жаль, це – ілюзія, якщо не самообман. Насправді, коли ми 

розуміємо час не як якусь пустопорожню абстракцію «тяглості 

як такої», а усвідомлюємо його у всій конкретності 

«наповнення» подіями, він виявляє дивовижну здатність то прискорювати свій біг, то 

сповільнювати його аж до позірної «застиглості», може навіть «випереджувати самого 

себе» або й зовсім іноді рватися… Як рветься від непосильного напруження 

найміцніший, здавалось би, кропив’яний мотузок, залізний кований ланцюг. 

Трапилося так, що з примхи долі та непередбачуваних подій  Другої світової 

війни у моєму володінні опинилась дивовижна німецькомовна  книжка. На титулі 

значилось: «Weltgeschichte. Herausgegeben von professor dr. Jv. Pfluck-Hartung. Neue Zeit. 

1500–1650. Berlin. Ulstein & Co.». 

Дивовижною книга видавалась мені, тоді дванадцятирічному сільському  

підлітку, насамперед з огляду на її небачені мною доти розміри та вагу (товстезний 

томище! – «ледве піднімеш…») та ще через привабливі ілюстрації: серед них чимало 

кольорових, зроблених ще за допомогою літографічної технології. Цікавою видавалась 

книга й тому, що була незвично змайстрована: містила, крім звичних сторінок, вкладки 

– географічні карти, репродукції живописних картин, зокрема Боттічеллі, копії 

різноманітних документів, в тому числі тексти латиною та німецькою перших листів 

Колумба про його відкриття (як він вважав, – «Індії»), копії знаменитих (також 

видрукованих по-латинськи та по-німецьки) тез Мартіна Лютера, з яких розпочиналась 

у Німеччині церковна реформація та ін). 

Згодом, зокрема, й через брак доречної для тодішнього мого віку літератури, я 

став цікавитися і змістом книги. Поволі продираючись крізь колючі кущі готичного 

шрифту, спотикаючись об довжелезні багатоскладові стовбури іменників, почав 

знайомитися з тим, що власне там надруковано. Дещо відтоді назавжди запало у 

пам’ять. Зокрема, інформація про те, що назва стилю бароко походить від імені 

художника Федеріко Бароччі, якому належать найперші в історії твори цього стилю, 

який згодом поширився мало не по всьому світу, прижився, зокрема, й у нашому 

благословенному отечестві. У розділі, написаному відомим європейським дослідником 

історії мистецтва М. Філіпсоном, значиться дослівно таке: «В образотворчих мистецтвах 

такий самий швидкий занепад, як і в літературі: на місце блискучої досконалості 
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класичної краси з’явилися, з одного боку – вишукана грація та солодкавість, з іншого – 

перенасиченість, виснаженість та схильність до потворного. Ім’я художника із Урбіно – 

Федеріко Бароччі (1528–1612) прислужилося  для назви усього стилю – бароко. Це 

твердження наочно підкріплюється й відповідною ілюстрацією – репродукцією картини 

Бароччі «Мадона дель Пополо». 

Згодом, коли я вже став професійно цікавитися такими речами, був чимало 

здивований тим, як пояснюється у російсько- та українськомовних словниках та 

довідниках походження терміна бароко. Твердять, ніби саме слово бароко означає 

пишний, вигадливий, дивний і т.д. Насправді граматичний корінь  слова бароко інший: 

походить він від baro – возик. Відтак прізвище «Бароччі» це щось на зразок італійського 

так би мовити «перекладу» нашого «Возного» чи російського «Тєлєгіна». Або й 

навпаки… 

 Внаслідок «розриву часів» – втрати певної частини інформації відбулась 

дивовижна плутанина-трансформація: узагальнені особливі риси стилю стали 

приписувати нібито значенню самого слова, яким означується термін бароко!... При 

цьому годі шукати посилань чи критики на адресу інших тлумачень, зокрема й 

вищенаведеного…  

Стало цікаво: невже ніхто не читав того, що я вище процитував?  Гаразд, 

нахвалювана мною книга – унікальна, але, можливо, були її переклади? Виявляєтся – 

був, є, існує переклад російською. І його примірник зберігається у бібліотечних фондах 

України. Свого часу я попросив дозволу познайомитися з ним. Зовні – бліда копія 

оргіналу. Подібно і «зсередини»: ілюстрації чорно-білі, і то не всі, вставка про листи 

Колумба відсутня і т.д. Але текст, який мене цікавив, не перекручений, хоч, наскільки 

можна судити, перекладений не найкращим чином… Та найцікавіше виявилось у 

«послужному списку» книги: видана напередодні Першої світової війни, вона залягла у 

бібліотеках «мертвим вантажем» – її практично ніхто не брав, не читав… 

Можна висловити здогади, чому так трапилося: почалася війна і насамперед з 

німцями, потім – революції та події громадянської війни, і знову напруження у 

відношеннях з Німеччиною, потім події 1941–1945 років. Все це, імовірно, посприяло 

тому, що твір німецьких учених виявився «неактуальним». 

Так чи інакше, але фактом залишається, що інформаційний потік 

(«інформаційний струм») зупинився… у бібліотеці. Відтак стався справжній «розрив 

часів»: у Європі продовжувався часовий плин, у нас виникла «воронка»… 

Ось інший подібний факт. 

З університетських років мене цікавили питання економіки та економічної теорії. 

Коли я усвідомив, хоча й доволі тьмяно ще, фальшивість того, що видавалось за 

«наукову політекономію соціалізму», почав було навіть писати трактат «До критики 
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політекономії соціалізму». Так би мовити «в пандан «Марксу: було зухвале прагнення 

провести паралель з твором Карла Маркса «До критики політекономії капіталізму», з 

якої власне й починалася наукова критика капіталізму як суспільно-політичної 

формації… Згодом, коли настав час професійно зайнятись питаннями мистецтва, його 

історії та теорій, випадково, у газеті англійських комуністів «Morning star», натрапив на 

невеличкий текст, присвячений роковинам видатного мистецтвознавця Великобританії 

Джона Рескіна, в якому згадувалась зокрема і його праця з бароково вигадливою назвою 

«Радість навіки та її ринкова ціна, або політекономія мистецтва». Я поцікавився, чи 

нема примірника цього твору в найголовнійшій тоді бібліотеці СРСР («Ленінці»). 

З’ясувалось, що оригіналу нема, але є переклад. Виявився він доволі посереднім за 

мовними якостями, але націкавішим видалось те, що до мене цією книжкою ніхто з 

читачів бібліотеки не цікавився! 

Кілька років опісля, коли я заявив про підготовку монографії «Політекономія 

мистецтва», члени Вченої ради Інституту мистецтвознавства, фольклористики та 

етнології ім. М. Т. Рильського мало не здійняли мене на сміх, наполягаючи на тому, що 

це взагалі нісенітне словосполучення: «Як це може бути!? Є наука «Політекономія». Є 

«Політекономія капіталізму», є «Політекономія соціалізму»… але «Політекономія 

…мистецтва?!». 

Аби наочніше переконати опонентів у існуванні такого терміну, звернувся до 

бібліотеки ім. В. Вернадського: чи нема й там примірника згаданої книги Рескіна? 

З’ясувалося, що таки є. З’ясувалося також, що до мене, крім колишнього власника 

книги, чий підпис там значиться, та ще якогось дивака (десь у першій половині 20-х 

років ХХ століття), ніхто її в руки не брав… Тут також сталася «закупорка» носіїв 

інформаційного потоку, що спричинило «розрив часів»: дореволюційних та 

пореволюційних… 

Де причина? Хто винуватий? Що робити? – традиційні нібито питання 

вітчизняних та «отєчественних» інтелігентів. Поки будуть кимось віднайдені шляхи 

кардинального вирішення проблем, що призводять до розривів у часі, варто нам робити 

те, що можемо: а саме більшої і пильнішої уваги до напрацювань попередників. 

Особлива місія тут зосібна й у бібліотек та бібліотечних працівників: 

наполегливіше пропагувати надбання минулих поколінь, дбати, щоб не замулювались 

інформаційні джерела, щоб вільно тік інформаційний струм… 

Цим побажанням я хочу зокрема привітати трудівниць наукової бібліотеки 

КНУКіМ з нагоди 50-річчя її діяльності. 
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А. І. Гурбанська,  
доктор філологічних наук, професор,  

проректор з наукової роботи КНУКіМ 

 

Якщо в серці іскра 
 

Бібліотека – серце кожного навчального закладу. Й особливо – 

вищого. У цьому зв’язку  в пам'яті зринає вислів відомого 

американського політика Томаса Уілера: «Дайте мені спочатку бібліотеку, і тоді я 

створю університет».  

У науковій бібліотеці Київського національного університету культури і 

мистецтв працюють віддані своїй професії, інтелектуально потужні, методично 

підготовлені, політично не заангажовані спеціалісти, а зорієнтовані на сучасну 

інформаційну модель розвитку бібліотечної галузі, і відповідно – на підвищення 

престижу університету. Фонд бібліотеки систематично поповнюється 

найавторитетнішими новинками наукової та навчально-методичної літератури в 

електронному і в друкованому вигляді. Досвід кращих бібліотек України 

екстраполюється на модифікацію вузівської бібліотеки, на специфічні форми вищого 

навчального закладу культури і мистецтв.  

Бібліотека, як і інші структури  Київського національного університету культури 

і мистецтв, перебуває в постійній динаміці, у пошукові нових ідей, творче втілення яких 

підтримується ректором, доктором педагогічних наук, професором  

М. М. Поплавським. Так, з ініціативи працівників відділу науково-методичної роботи 

наукової бібліотеки в 2012 р. започатковано серію «Видатні постаті КНУКіМ»: видано 

біобібліографічні покажчики до 75-річчя від дня народження Станіслава Євстигнійовича 

Павлюченка та 80-річчя Сергія Даниловича Безклубенка. У серії «Знаменні дати 

КНУКіМ» вийшло три видання, присвячені: історії бібліотеки, а також ювілеям  

кафедри хорового диригування та кафедри фольклору, народнопісенного і хорового 

мистецтва. Цього ж року побачив світ бібліографічний покажчик «Наукові праці 

викладачів КНУКіМ за 2011 р.», який  випускається щорічно. Для викладачів, аспірантів 

і студентів університету систематично організовуються книжкові виставки  видавництв, 

серед яких чи не найбільш активним є видавничий центр «Академія», що випускає 

навчальну літературу для вищих навчальних закладів. 

Леся Українка в листі до Ольги Кобилянської написала: «Не всі мають те, що 

хтось має, – іскру в серці, огонь в душі; се, може, не дає щастя, але дає щось більше і 

вище за щастя, щось таке, чому назви нема в людській мові». У правдивості цих слів 

завжди переконуюся, коли зустрічаюсь із людьми, по-справжньому залюбленими у свою 

професію. З роси й води вам, шановні служителі книги! І хай процвітає бібліотека 

Київського національного університету культури і мистецтв! 
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О. В. Матвієнко,  
доктор педагогічних наук,  

кандидат технічних наук, професор 

 

 

Бібліотеці Університету – 50 років! 

 

Протягом цього часу змінювались викладачі, студенти, 

змінилося суспільство, виникли нові технології інформаційної діяльності. Переможний 

поступ нових інформаційних технологій у декого викликає бажання замінити назву 

професії «бібліотекар» на «фахівець з інформаційних ресурсів». Пишаючись своєю 

професією, усвідомлюючи її соціальну спрямованість, бібліотекарі зберігають свою 

професійну ідентичність, демонструють згуртованість професійної спільноти у 

вирішенні завдань та викликів інформаційного суспільства.  

Які б зміни не відбувались у суспільстві під впливом нових технологій, незмінним 

залишається гуманістичний образ бібліотеки, на якому завжди наголошувала відомий 

український бібліотекознавець Ада Семенівна Чачко.  Основним призначенням 

бібліотеки і бібліотечної професії в епоху цифрових технологій незмінно залишається 

сприяння розвитку і саморозвитку людини. 

 Побажаємо на цій ниві успіхів нашим невтомним, професійним і талановитим 

бібліотекарям і сподіваємось, що для нашої молоді «магія Інтернету» не замінить 

«магію книжки»!  

 

 

П. О. Андрійчук, 

заслужений працівник культури України, доцент 

 

Бібліотека нашого університету 

 

Бібліотека нашого університету – дивовижне місце, де легко 

працюється, а серцю відпочивається. В цих стінах органічно переплітаються глибока 

мудрість поколінь і висока духовність сьогодення. 

Буваю тут кожної вільної хвилини, бо атмосфера, витворена її 

високопрофесійними, самовідданими, сонячними працівниками – то бальзам для душі. 
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К. Д. Головкіна,  
директор бібліотеки у 1980–1996 рр. 

 

 

Спогади про бібліотеку 

 

Важкий час випав на долю мого покоління. Війна, 

розруха, голодне дитинство, безбатченки. Безмірно кохана 

мама з постійною тривогою в очах, молода, самотня, 

беззахисна, з двома дітьми на руках на чужині. Таким мені 

запам'яталося моє дитинство.  

Київ бомбили з першого дня Великої вітчизняної війни, тому батько відправив 

нас на Кавказ, а сам пішов на фронт. Більше ми його не бачили. Школа – 10 класів, 

бібліотечний технікум і Ленінградський інститут культури.  

Щастя посміхнулося мені і на початку 1964 року я прийшла працювати у 

Республіканську бібліотеку УРСР ім. КПРС (нині Національна парламентська бібліотека 

України) на посаду бібліотекаря відділу абонементу. Вже тоді я інтуїтивно відчувала, а 

тепер, з висоти минулих років розумію, що це була справжня школа професіоналізму. 

Досвідчені кадри, які люблять читачів, знають книги і поважають свою професію – це ті 

люди, яких я завжди згадую із вдячністю. У цьому колективі я пройшла шлях від 

бібліотекаря до головного бібліотекаря відділу обслуговування. Моїм наставником і 

другом була зав. відділу абонементу В. І. Приходько, досвідчена, віддана своїй професії 

людина. Їй я зобов'язана всім: професіоналізмом, організаторськими здібностями, 

умінням працювати з людьми та налагодити необхідні процеси діяльності бібліотеки. 

Розповідати про історію і роботу Національної парламентської бібліотеки України 

немає потреби – це і сьогодні флагман бібліотечної справи в нашій країні.  

У січні 1980 року я перейшла працювати до Київського державного інституту 

культури ім. О. Є. Корнійчука на посаду завідувача бібліотеки. Чому я так вчинила – 

досі не можу цього пояснити, мабуть бажання знайти легку роботу, хоча такого і не 

буває. По суті, бібліотеки, як єдиного організму, в інституті не було. Були факультетські 

бібліотеки зі своїми фондами, абонементами, читальними залами. Було дуже неприємно 

чути, як декан факультету культурно-освітньої роботи називав нас «хатою-читальнею». 

При цьому він не хотів нас образити, це звучало як констатація факту. У 1980 році 

бібліотека відносилася до 4 групи з оплати праці, за штатним розкладом штат бібліотеки 

складав 29 одиниць.  

Колектив бібліотеки, знову мені посміхнулося щастя, творчий, здоровий, 

молодий, енергійний. Куратором бібліотеки від ректорату був В. І. Чепелєв – проректор 

з науки, член-кореспондент Академії педагогічних наук України, доктор математичних 

наук. Дивної душі людина, без його підтримки і допомоги нам було не вистояти при всіх 

труднощах, які часто зустрічалися на нашому шляху.  
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У 1984 році завершилося будівництво чудової будівлі для Київського інституту 

культури, в якому передбачалося приміщення і для бібліотеки. Ось коли від нас, всього 

колективу знадобилося максимум знань, зусиль, вміння організувати переїзд у нове 

приміщення. Фонди бібліотеки налічували близько 400 тис. примірників і за літні місяці 

потрібно було їх передислокувати, розставити і підготувати до видачі так, щоб не 

зірвати навчальний процес. Як живий струмочок, співробітники бібліотеки і студенти 

інституту переносили пов'язані і пронумеровані пачки книг, не рахуючись ні з часом, ні 

з вихідними, ні з відпусткою та канікулами. Без допомоги ректорату, студентського 

комітету виконати цю роботу було б просто неможливо. 

У новому приміщенні книгосховища, в цьому морі книг, мій заступник Лідія 

Епіфановна Розум відчувала себе справжнім «капітаном». Завдяки її досвіду роботи з 

фондами, вмінню організувати весь процес, поступово книгосховище було підготовлено 

до початку навчального року. Ми з честю витримали іспит на перевірку нашої 

професійної зрілості і були нагороджені Грамотою ректорату інституту.  

Нові умови роботи, високий професійний рівень кадрів, творчий підхід до справи 

дали нам можливість поглибити зміст нашої роботи за всіма напрямки бібліотечної 

діяльності. Були створені сектори інформаційної роботи, методичної роботи, а з 1982 

року бібліотека стала методичним центром для бібліотек культурно-освітніх училищ 

України. Бібліотека піднялася на вищий щабель, ми були переведені на I категорію з 

оплати праці, були введені в штат нові посади, а з 1993 року, замість посади зав. 

бібліотекою була введена посада директора бібліотеки. Працювати в нашому колективі, 

який налічував вже 42 співробітника, було не важко. І це не дивно, адже ми були єдиним 

злагодженим організмом, з єдиним прагненням впровадити в практику своєї роботи нові 

форми бібліотечної діяльності з метою забезпечення книгою не тільки навчального 

процесу, а й наукової діяльності інституту.  

Відділи очолювали професіонали з великим досвідом роботи, які розуміли 

складність і глибину навчального процесу. Мені важко перерахувати всіх, але я б 

назвала: зав. відділу комплектування та обробки літератури Г. І. Лавриненко, зав. 

відділу обслуговування І. Я. Конюкову, зав. довідково-бібліографічного відділу  

Т. В. Дяченко, головного бібліографа цього ж відділу Г. О. Стешенко, зав. відділу 

наукової інформації І. Л. Маловську і моїх улюблених колег бібліотекарів: 

Т. В. Сизоненко, А. В. Мальшакову, С. М. Лупич, Г. Г. Хвостик, О. С. Крашеніннікову.  

Я досі відчуваю глибоку вдячність до всього колективу бібліотеки. Сподіваюся, 

що такий благородний, високий внесок, який вносять її співробітники у справу навчання 

студентів Київського національного університету культури і мистецтв буде визнаний та 

оцінений на належному рівні. 
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В. В. Загуменна,  
кандидат педагогічних наук, професор,  

заслужений працівник культури України 

 

Бібліотека вищого навчального закладу –  

це серце університету 

 

В останні десятиліття сформувалась нова концепція 

бібліотеки, яка свідчить про її здатність переосмислити і переорієнтувати свою 

діяльність у відповідності до сучасних умов та нових вимог. Переорієнтація бібліотек та 

інших інформаційних установ на користувача веде до створення зовсім іншої 

інфраструктури, у якій основна функція бібліотек не в архівному збереженні, а в 

забезпеченні доступу до світових інформаційних ресурсів в будь-якій бібліотеці, до 

документів усіх видів і на будь-яких носіях. 

Як зазначається в документах ІФЛА, «Бібліотека – це серце інформаційного 

суспільства». Бібліотека вищого навчального закладу – це серце університету. 

Для персоналу бібліотеки університету мало уміти професійно працювати з 

інформаційними ресурсами, удосконалювати форми роботи з користувачами. Важливо - 

організувати обслуговування відповідно до вимог і очікувань реальних і потенційних 

читачів, створити комфортне інформаційне середовище в бібліотеці, знайти реальну 

матеріальну і моральну підтримку керівництва університету. 

Вся діяльність бібліотеки має бути спрямована на формування інформаційно 

насиченого комфортного простору із зручними, інноваційними сервісами, якими 

керують висококваліфіковані працівники, здатні задовольнити будь-які запити 

користувача і запропонувати йому більше очікуваного.  

Читач чекає від бібліотеки безвідмовного і швидкого виконання запитів, 

комфортних умов для занять і емоційного розвантаження, кваліфікованої і 

доброзичливої допомоги. Серед складових комфортності інформаційного середовища 

найголовніші інформаційні ресурси (фонд і ДБА), широкий набір онлайн-послуг, 

доступність віддаленої інформації, зручний структурований сайт. 

Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв 

не є виключенням. 
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Як відомо, бібліографічний відділ – це серце будь-якої бібліотеки, а у виші це 

найбільш відчутно, ніж у будь-якій бібліотеці. Робота бібліографа є досить творчою, 

кропіткою і цікавою. Скільки слід переглянути (іноді перечитати ) статей із газет і 

журналів, збірників, щоб обрати саме ті, які будуть цікаві читачам твоєї бібліотеки; 

потім зробити бібліографічний опис, скласти анотацію, розставити картку у відповідну 

картотеку (розмістити у відповідну БД) і т.і. Саме у довідково-бібліографічному відділі, 

і саме в бібліотеці КНУКіМ я набула ті важливі навички, які в подальшому сприяли 

розвитку моєї наукової діяльності, вступу до аспірантури, написання кандидатської 

дисертації та отримання звання професора. 

Хочу зауважити, що саме ця бібліотека і цей відділ, по суті, стали моїм першим 

справжнім місцем роботи після закінчення Харківського державного інституту культури 

за спеціальністю «Бібліотекознавство і бібліографія». Після двох років роботи на посаді 

ст. бібліографа мене було призначено завідуючою новоутвореного довідково-

бібліографічного відділу, що знаходився на той час на вул. Чигоріна, 14. Тут і почалася 

справжня цікава робота… 

Сьогодні я навчаю майбутніх бібліотекарів, фахівців інформаційно-бібліотечної 

галузі в Київському національному університеті культури і мистецтв, а також підвищую 

рівень кваліфікації фахівців, що працюють в сучасній бібліотеці і потребують навчання 

протягом всього професійного життя в Національній академії керівних кадрів культури і 

мистецтв. 

Однак я й досі згадую своїх колег, з якими починала свій трудовий шлях, й досі 

приходжу до них в бібліотеку в свій улюблений довідково-бібліографічний відділ, вони 

завжди раді бачити мене і допомогти в моїх наукових дослідженнях і не тільки. Це 

Тетяна Улятовська, яка саме зараз очолює інформаційно-бібліографічний відділ, Галина 

Стешенко, головний бібліограф відділу, Ірина Маловська та багато ін. 

В ювілейний для бібліотеки рік я хочу побажати цій установі та її 

співробітникам процвітання, багато хороших і розумних читачів, комфортних умов 

роботи, завжди мати підтримку і розуміння від керівництва університету і щоб 

бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв стала взірцем 

для всіх вузівських бібліотек України. 

 

 



 17 

Ю. М. Ключко,  
кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри історії України і  

музеєзнавства КНУКіМ  

 

Наукова бібліотека КНУКіМ  

як інформаційно-культурний центр 

 

Науковий і культурний розвиток сучасного суспільства 

неможливо уявити без бібліотек. Сучасний соціальний інститут 

бібліотеки, що має різноманітні функції, володіє загальними та різносторонніми 

знаннями, не тільки забезпечує духовно-інтелектуальні потреби людства, але й сприяє 

підтримці цілісності та стабільності шляхом активної соціалізації нових ідей та практик. 

Наукова бібліотека КНУКіМ – це вузівська бібліотека з 50-річною історією. Моя 

трудова діяльність у даному вузі (тоді ще Інституті культури ім. О. Корнійчука) 

розпочалася у 1983 році саме з бібліотеки, та цей зв’язок триває і до сьогодні, коли я вже 

працюю викладачем на кафедрі історії України і музеєзнавства. У період роботи в 

бібліотеці з 1983 по 1989 роки я мала нагоду співпрацювати, як з 

висококваліфікованими досвідченими фахівцями (зокрема, К. Д. Головкіною, яка 

очолювала бібліотеку), так і з молодим поколінням (Т. Улятовською, І. Маловською,  

А. Мальшаковою, Г. Стешенко, О. Омельяненко, Т. Шаповаловою, С. Толочко, С. Лупич 

та ін.), більшість представників якого працює в бібліотеці і зараз та забезпечує якісне і 

оперативне бібліотечно-бібліографічне й інформаційне обслуговування студентів, 

аспірантів, науково-педагогічних працівників та співробітників університету згідно з їх 

інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та 

інформаційних ресурсів, створення комфортних умов для навчання та розвитку 

особистості. 

Вже понад 20 років моє життя пов’язане з викладацькою та науковою діяльністю. 

За цей час в бібліотеці відбулося багато змін. До наявних друкованих ресурсів додалися 

електронні повнотекстові видання, доступні через мережу Інтернет; головним в 

автоматизації бібліотечних процесів є створення електронного каталогу, завдяки якому 

покращується якість та швидкість пошуку, ефективність роботи бібліотекарів. 

Представники «молодого покоління» 1980-х років стали досвідченими фахівцями, що 

вільно орієнтуються у сучасному інформаційному просторі та передають свій досвід 
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молоді. Жоден мій запит не залишився без уваги, це були індивідуальні консультації, 

складання тематичних бібліографічних списків, співпраця щодо комплектування фондів 

бібліотеки фаховими виданнями з музейної та пам’яткоохоронної справи. 

Слід відзначити, що особливу увагу бібліотекарі приділяють роботі зі студентами 

першого курсу: бібліотечно-бібліографічні заняття, бібліографічні огляди літератури, 

практичні заняття щодо основ користування АБІС УФД/Бібліотека допомагають їм 

зорієнтуватись у потоці фахової інформації. Наприклад, зустрічі з першокурсниками 

спеціальності «Музейна справа і охорона пам’яток історії та культури» на початку 

навчального року стали вже традиційними. Також співробітники відділів бібліотеки 

регулярно проводять Дні інформації, Дні кафедри. 

9 квітня 2012 року, у межах Днів науки КНУКіМ, у читальному залі бібліотеки 

університету відбувся День кафедри історії України і музеєзнавства. На заході були 

презентовані методичні та бібліографічні видання бібліотеки: пам’ятка «Сім чудес 

України», представлена зав. сектору методичної роботи О. О. Скаченко; 

бібліографічний покажчик «Культурна спадщина України», презентований  

Т. В. Улятовською, зав. інформаційно-бібліографічного відділу. Бібліографічний огляд 

нових видань з музеєзнавства, представлених на книжковій виставці, провела зав. 

науково-методичного відділу І. Л. Маловська.  

На зустрічі обговорювались питання, пов’язані із використанням сучасних 

інформаційних технологій у музейній справі. Презентацію про музеї України та світу, 

представлені в мережі Інтернет підготувала і провела зав. відділу автоматизації  

О. А. Сидоренко.  

Таким чином, можна констатувати, що бібліотека Київського національного 

університету культури і мистецтв це сучасний інформаційно-культурний центр, 

укомплектований штатом кваліфікованих працівників, який в комплексі органічно 

поєднує традиційні та електронні інформаційні ресурси, успішно впроваджує 

інноваційні бібліотечні технології, індивідуальні та корпоративні методи роботи. 
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Ю. І. Горбань,  
кандидат культурології,  

заст. директора наукової бібліотеки КНУКіМ 

 

Все життя поруч з книгою 

Для кожного із нас певне місце на землі 

асоціюється з людиною. Вже багато поколінь студентів Київського національного 

університету культури і мистецтв не мислять читального залу наукової бібліотеки, що 

знаходиться за адресою вул. Чигоріна, 14, без Тамари Василівни Сизоненко – невтомної 

працівниці, творчої особистості і надзвичайно доброї людини. 

Сизоненко Тамара Василівна народилася 1 січня 1952 р. в с. Криничне 

Слов’яносербського району Луганської області, в сім’ї вчителів. У 1969 р. закінчила 

середню школу. У 1971 р. вступила до Київського державного інституту за 

спеціальністю «бібліотекар-бібліограф».  

Піфагор в одній із бесід зауважив : «Життя власне, нічим не відрізняється від поля 

для гри. Одні приходять сюди, щоб боротися, інші, щоб торгувати, а найщасливіші –

подивитися». Когорта перших, борців, закрита. Багато хто вважає себе належним до неї, 

мало хто справді занесений у її короткі списки. Це зобов’язує до того, щоб кожного дня 

творити дива. Кожен день перетворювати у вічність. 

До цієї людини природа поставила особливі вимоги. Вона внесла цю жінку у 

списки борців, не давши при цьому жодної зброї, крім світла душі.  

Тамара Василівна – бібліотекар. Любов до книги стала її життям, вона привела 

дівчину з селища Городня Чернігівської області до Київського державного інституту 

культури. Після його закінчення залишилась працювати в рідному вузі. І ось вона майже 

чотири десятиліття завідує книжковим фондом читальної зали наукової бібліотеки за 

адресою вул.. Чигоріна, 14. Її поважають і люблять студенти.  

Працюючи в читальному залі бібліотеки, реалізує свої здібності у бібліотечній 

роботі. З умінням, кваліфіковано, цілеспрямовано, планомірно організовує власну 

працю, передає молодому поколінню читачів наукової бібліотеки свої знання, допомагає 

зорієнтуватися в величному морі книг, навчає працювати з друкованим виданням.  

Тамара Василівна, спілкуючись з молодими людьми, прагне відчути їх внутрішній 

світ, знайти зрозумілі для них слова, наповнити їх духовне життя глибоким змістом, 

оптимізмом, впевненістю у власних силах. Неодноразово вона нагороджувалась 



 20 

грамотами районної держадміністрації м. Києва, ректорату університету. А нещодавно 

була нагороджена Почесною грамотою від ректора університету «за багаторічну працю 

та сумлінне виконання професійних обов’язків на ниві розбудови бібліотечно-

інформаційного забезпечення діяльності університету та з нагоди святкування 

всеукраїнського дня працівників культури».  

Тамара Василівна завжди залишається людиною, її вічно невичерпна душа 

працює, бореться, радіє і все власне щастя відбивається в її очах. Студенти університету 

приходять до неї аби порадитися, щиро діляться своїми думками. І для неї оця любов та 

довіра є сенсом життя. 

«Життя в мене, як життя – каже Тамара Василівна, – комусь випадає більше, 

комусь менше, в кожного по своєму важкий хрест. Бог наділив мене особливою долею: 

подарував безсмертну душу, незламну волю і безмежну любов до книг». 
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ІСТОРІЯ 

 

 

 

 

 

 

Ab incunabulis 

Від самого початку... 
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Хроніка життя бібліотеки 
(1956–2012) 

 
13 жовтня 1956 р.  – відкрито бібліотечний кабінет при Інституті 

підвищення кваліфікації керівних кадрів Міністерства 

культури УРСР. 

1963 р.  – бібліотека Київської філії Харківського державного 

бібліотечного інституту. 

1963–1969 рр.  – бібліотеку очолює Лідія Єпіфанівна Розум. 

1968 р.   – бібліотека Київського державного інституту культури,  

– навчально-методична база виробничої практики для 

студентів бібліотечного факультету. 

1969–1975 рр. – бібліотекою керує Софія Олександрівна Шульженко. 

1973 р.  – бібліотека Київського державного інституту культури 

ім. О. Корнійчука. 

1974 р.  – бібліотека отримує приміщення у корпусі по вул. 

Чигоріна, 14. 

  – організовано відділ комплектування та наукової 

обробки літератури, сектор обслуговування читачів. 

 – розпочата робота абонементу і читального залу на 25 

місць для студентів факультету культурно-освітньої 

роботи. 

 – укладено «Зведений покажчик періодичних видань, які 

отримують всі підрозділи вузу». 

1975 р.  – бібліотека віднесена до ІV групи по оплаті праці 

працівників культури.  

1975–1978 рр. – бібліотеку очолює в.о. завідувача бібліотеки Галина 

Іванівна Лавриненко.  

1 квітня 1975 р.  – до штатного розкладу введена посада заступника 

завідувача бібліотеки. 

1978–1980 рр.  – бібліотеку очолює Катерина Трифонівна Селіверстова. 

1978 р.  – започаткований комплексний захід «День інформації» 

та обслуговування читачів за МБА. 
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1978 р.  – організовано довідково-бібліографічний відділ. 

1980–1996 рр.  – директором бібліотеки працює Катерина Дмитрівна 

Головкіна. 

1980 р.  – створена служба інформації із сектором вибіркового 

розповсюдження інформації (ВРІ). 

1981 р.  – започаткований комплексний захід «День кафедри». 

 – впроваджено групове обслуговування студентів 1 

курсу всіх форм навчання. 

– створенно «Картотеку назв музичних творів». 

 – на базі бібліотеки проведений Республіканський 

семінар-практикум завідуючих бібліотеками вищих 

навчальних закладів культури і мистецтва. За підготовку 

бази для проведення семінару висловлена подяка 

Міністерства культури УРСР. 

1982 р.  – бібліотека стала республіканським методичним 

центром для бібліотек культурно-освітніх училищ та 

Київського училища естрадно-циркового мистецтва. 

 – бібліотека зайняла ІІ місце у Республіканському 

огляді-конкурсі бібліотек навчальних закладів мистецтва 

і культури, присвяченому 60-річчю утворення СРСР, 

нагороджена Дипломом Міністерства культури УРСР. 

– колектив бібліотеки визнаний переможцем серед 

підрозділів КДІК, нагороджений Почесною грамотою 

Київської міської міжвідомчої бібліотечної ради за 

відмінне бібліотечне обслуговування читачів. 

1 січня 1983 р.  – бібліотека КДІК віднесена до 3 групи за оплатою 

праці. 

1983 р.  – розпочата робота з рекласифікації нотних видань на 

таблиці ББК. 

1984 р. – бібліотека отримала приміщення у новому 

навчальному корпусі вузу по вул. Щорса, 36. 
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 – створено сектор книгозберігання, реорганізовано 

сектор обслуговування у відділ обслуговування читачів. 

 – почали використовувати читацький формуляр для 

масових бібліотек на абонементі художньої літератури. 

1985 р.  бібліотека зайняла 1 місце, нагороджена дипломом І 

ступеня Республіканського огляду-конкурсу, 

присвяченого 40-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній 

війні. 

 – розпочата робота з формування тематичних папок-

досьє для оперативного інформування керівництва вузу. 

12 червня 1985 р.  – бібліотека віднесена до 2 групи за оплатою праці.  

1 січня 1986 р.  – змінена форма сумарного обліку. Стала 

використовуватися «Книга сумарного обліку 

бібліотечного фонду». 

 – організовано відділ інформації на базі служби 

інформації. 

25 березня 1986 р.  – затверджені «Правила користування бібліотекою 

Київського державного інституту культури». 

– затверджена «Структура бібліотеки Київського 

державного інституту культури». 

1987 р. – студенти перших курсів почали отримувати «Пам’ятку 

студентам-першокурсникам про бібліотеку КДІК». 

1989–1993 рр.  – бібліотека отримувала Всесоюзний обов’язковий 

платний примірник творів друку з питань історії та 

теорії культури, мистецтва, культурології, 

бібліотекознавства та художньої літератури. 

20 лютого 1991 р.  – підтверджено віднесення бібліотеки до 2 групи з 

оплати праці. 

9–12 червня 1992 р.  – участь у І Всеукраїнському Конгресі бібліотекарів. 

1 червня 1993 р. – до штатного розкладу введена посада «Директор 

бібліотеки».  
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– до фонду бібліотеки почали надходити дисертації з 

питань теорії та історії культури, мистецтва, історії, 

педагогіки, захищені у спеціалізованій Вченій Раді 

інституту. 

1995 р. –  створений відділ нотно-музичної літератури. 

1997 р.  – бібліотека Київського державного університету 

культури і мистецтв. 

1997 р.  – директором бібліотеки працювала Наталія 

Олександрівна Новикова. 

1997–2001 рр. – бібліотеку очолює Лариса Михайлівна Тукан. 

1 лютого 1999 р.  – бібліотека Київського національного університету 

культури і мистецтв. 

2000 р.  – створено відділ автоматизації та комп’ютеризації 

бібліотечно-бібліографічних процесів. 

 – відкрито читальний зал на 6 автоматизованих 

робочих місць. 

2001–2006 рр.  – директором бібліотеки працювала Наталія 

Володимирівна Осадча. 

30 травня 2001 р.  – бібліотека віднесена до 1 групи з оплати праці. 

листопад 2001 р.  – розпочато роботу зі створення електронного 

каталогу бібліотеки на базі АБІС ІРБІС. 

– розпочато впровадження послуги «Інформаційні 

ресурси Інтернет». 

2006–2011 рр.  – директором бібліотеки працювала Людмила 

Григорівна Петрова 

2007 р.  – розпочата робота по створенню повнотекстової 

електронної бібліотеки КНУКіМ. 

вересень 2011 р. – –  бібліотеку очолює Олександр Григорович 

лютий 2012 р.  Кириленко. 

1 січня 2012 р. – впроваджується програмне забезпечення 

УФД/Бібліотека. 
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З історії бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв  

за 1956–2012 рр. 

Бібліотекою Київського національного університету культури і мистецтв 

пройдений шлях довжиною 50 років. Бібліотека зростала і розвивалася разом зі своєю 

alma mater, перетворюючись з бібліотечного кабінету в інформаційний центр сучасного 

університету. Допомагали бібліотеці у цьому зростанні співробітники – її головна 

цінність. 

В університеті пам’ятають директорів (завідувачів) бібліотеки – Лідію Єпіфанівну 

Розум (1963–1969), Софію Олександрівну Шульженко (1969–1975), Галину Іванівну 

Лавриненко (1975–1978), Катерину Трифонівну Селіверстову (1978–1980), Катерину 

Дмитрівну Головкіну (1980–1996), високоосвічених, інтелігентних людей, які багато 

зробили для створення і розвитку бібліотеки. Їхні традиції продовжували Наталія 

Олександрівна Новикова (1997), Лариса Михайлівна Тукан (1997–2001), Наталія 

Володимирівна Осадча (2001–2006), Людмила Григорівна Петрова (2006–2011), 

Олександр Григорович Кириленко (2011–2012).  

Історія бібліотеки починається 13 жовтня 1956 р., з бібліотечного кабінету при 

Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Міністерства культури УРСР. 

Підтвердженням цього є запис в «Інвентарній книзі № 1...»1, що зберігається у бібліотеці 

(Додаток 1). Бібліотечний кабінет знаходився у приміщенні Інституту по вул. Чигоріна, 

20, де працював один бібліотекар. Враховуючи політичні реалії того часу та завдання  

кабінету, у комплектуванні переважали праці класиків марксизму-ленінізму. Крім того, 

фонд складався з наукової, науково-популярної літератури, художніх творів українських 

і російських письменників. Значну частину надходжень становили комплекти журналів: 

«Агитатор», «Искусство», «Театр», «Искусство кино», «Вопросы истории», «Вопросы 

философии». З 1957 року почали надходити комплекти журналів: «Библиотекарь», 

«Вопросы экономики», «Иностранная литература», «Вітчизна», «Дніпро», «Жовтень» та 

ін. 

Подальша історія бібліотеки нерозривно пов’язана з історією КДІК–КДУКіМ–

КНУКіМ. 

– з 1963 р. – бібліотека Київської філії Харківського державного бібліотечного 

інституту, 

                                                 
1 Інвентарна книга № 1 Бібліотеки Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Міністерства 

культури УРСР. Розпочата 13 жовтня 1956 року. – 79 с. 
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– з 1968 р. – бібліотека Київського державного інституту культури, 

– з 1973 р. – бібліотека Київського державного інституту культури  

ім. О. Корнійчука, 

– з 1997 р. – бібліотека Київського державного університету культури і мистецтв. 

– з 1999 р. – бібліотека Київського національного університету культури і 

мистецтв. 

За півстоліття своєї діяльності вуз перетворився на потужний, багатопрофільний 

вищий навчальний заклад, що приваблює абітурієнтів якісним навчанням, сучасними 

інформаційними технологіями, міцною матеріально-технічною базою. Значним 

надбанням університету за всі роки освітньої діяльності була і його бібліотека.  

 У 1963 р., з відкриттям 

Київської філії Харківського державного бібліотечного 

інституту (ХДБІ), на базі бібліотечного кабінету була 

утворена навчальна бібліотека. Її фонд становив 12083 

примірники видань. Першим завідувачем бібліотеки стала 

Лідія Єпіфанівна Розум. У штаті працювало ще 2 

співробітники. 

 Обслуговування читачів, 

комплектування, обробка та зберігання літератури 

здійснювались у 2-х невеличких кімнатах  корпусу по вул. 

Чигоріна, 20. В одній кімнаті працював сектор комплектування, в іншій – 

читальний зал. 

Вся друкована продукція в бібліотеці обліковувалася індивідуально і сумарно. 

Обробка література здійснювалася згідно правил «Мінімуму бібліотечної техніки», 

класифікація творів друку – на основі «Десяткових таблиць». 

Упродовж 1969–1975 рр., під керівництвом нового 

завідувача бібліотеки Софії Олександрівни Шульженко, 

відбувалося активне формування фонду бібліотеки виданнями на 

допомогу навчальному процесу. З 12083 примірників книг, що 

були у 1963 р., бібліотечний фонд збільшився до 24850 

примірників у 1968 р., а у 1970 р. становив 40262 примірників.  

Розум Л. Є. 

Шульженко С. О. 
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У зв’язку з тим, що у 1971 р., відповідно до наказу Міністерства вищої і середньої 

спеціальної освіти СРСР № 295 від 4 травня 1970 року, наказом по Київському 

державному інституту культури № 16 від 7 травня 1971 року було відкрито аспірантуру 

зі спеціальностей: книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство; 

культурно-освітня робота, з 1973 р. бібліотека почала отримувати примірники 

авторефератів дисертацій, що обліковувалися в «Реєстраційній книзі авторефератів».2   

У цей період удосконалюється структура бібліотеки: організовано відділ 

комплектування та наукової обробки літератури, сектор обслуговування читачів. 

Першим завідувачем відділу комплектування і обробки 

документів була Галина Іванівна Лавриненко. Під її керівництвом 

налагоджувалися зв’язки з кафедрами вишу з питань 

комплектування фондів і передплати періодичних видань. Фонд 

бібліотеки комплектувався не лише навчальною літературою, а й 

науковою, художньою літературою, енциклопедичними та 

довідковими виданнями, словниками, збірниками законодавчих 

матеріалів, періодичними та інформаційно-бібліографічними 

виданнями. 

На початку 70-х рр. продовжувалося формування довідково-пошукового апарату 

бібліотеки. На додачу до вже існуючих алфавітного службового каталогу та 

систематичного каталогу книг на весь бібліотечний фонд, що велися з 1956 р., 

проводиться робота зі створення алфавітного читацького каталогу нотних видань (1973 

р.), систематичного каталогу нотних видань (з 1978 р.) та АПП до нього, алфавітного 

читацького каталогу авторефератів дисертацій (1973 р.), алфавітного читацького 

каталогу книг (1974 р.). Систематизація творів друку почала здійснюватися на основі 

таблиць ББК для наукових бібліотек. 

У 1974 р. бібліотека отримує приміщення у корпусі інституту по вул. Чигоріна, 

14, що дало змогу покращити умови обслуговування читачів – розпочали роботу 

абонемент і читальний зал на 25 місць для студентів факультету культурно-освітньої 

роботи. Обслуговування студентів бібліотечного факультету проводилося у корпусі по 

вул. Річній, 4, де на абонементі та в читальному залі працювало 6 бібліотечних 

                                                 
2 Регистрационная книга авторефератов № 1. Начата 22 января 1973 года. 

Лавриненко Г. І. 
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Загуменна В. В. 

працівників. Підсобні фонди розміщувалися на абонементах, у читальних залах 

факультетів, у кабінетах кафедр і гуртожитках (вул. Герцена, 2 і вул. Російська, 70). 

Відповідно до розпорядження Міністерства культури УРСР від 17.02.1975 р.  

№ 15-325 бібліотека КДІК віднесена до ІV групи по оплаті праці працівників культури.  

1 квітня 1975 р. до штатного розкладу була введена посада заступника завідувача 

бібліотеки. Першою цю посаду обіймала Г. І. Лавриненко. 

З 1978 по 1980 рр. бібліотеку очолювала Катерина 

Трифонівна Селіверстова (була секретарем Вченої Ради 

інституту, нині старший науковий співробітник відділу 

архівознавства Українського державного науково-дослідного 

інституту архівної справи та документознавства, кандидат 

педагогічних наук, доцент). Їй притаманні професіоналізм, 

внутрішня культура, вміння вислухати і допомогти, 

відповідальність. Враховуючи основні завдання бібліотеки, 

 центральне місце у діяльності Катерини Трифонівни цього 

періоду займали питання покращення системи обслуговування читачів, надання 

інформаційної підтримки наукової, навчальної та виховної роботи інституту. 

Підвищенню рівня обслуговування читачів сприяло створення у 1978 р. 

довідково-бібліографічного відділу. Очолила відділ Віра Вікторівна 

Загуменна. Нині Віра Вікторівна – кандидат педагогічних наук, 

професор, заслужений працівник культури України.  

Основним завданням відділу було здійснення довідково-

бібліографічного та інформаційного обслуговування професорсько-

викладацького складу та студентів бібліотеки. На той час у відділі 

працювало 2 бібліографа, які аналітично розкривали зміст 

періодичних видань, збірників наукових праць, матеріалів наукових 

конференцій; виконували бібліографічні довідки, надавали консультації щодо 

використання довідково-бібліографічного апарату бібліотеки. Починаючи з 1974 р. 

працівниками відділу укладається «Зведений покажчик періодичних видань, які 

отримують всі підрозділи вузу». 

На допомогу навчальному процесу, у 1978 р. започаткований комплексний захід 

«День інформації» та організовано роботу міжбібліотечного абонементу (МБА). 

Селіверстова К. Т. 
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Особливо ця форма бібліотечної діяльності була корисною в обслуговуванні студентів-

іноземців, для яких систематично замовлялися довідники і словники. Для забезпечення 

літературою цієї категорії читачів, використовувалися можливості внутрішньосоюзного 

книгообміну. 

До 1979 р. було завершено формування системи каталогів бібліотеки, що мала 

наступну структуру: 

 алфавітні службові каталоги на книжковий фонд, нотний фонд, ноти, 

видані за кордоном, автореферати дисертацій, продовжувані видання; 

 алфавітні читацькі каталоги на книжковий фонд, нотний фонд, 

автореферати дисертацій; 

 систематичний каталог на книжковий та нотний фонд. 

Станом на 1979 р. обслуговування користувачів бібліотеки здійснювалася на 

трьох пунктах видачі навчальної та наукової літератури. Найбільшими за обсягом 

книжкових фондів були абонемент та читальний зал бібліотечного факультету. Їхній 

фонд становив 172472 примірники видань. Фонд факультету культурно-освітньої роботи 

налічував 56957 примірників. У читальних залах гуртожитків зберігалося 1888 

примірників видань. У цей період, з метою покращення використання фонду, для 

студентів бібліотечного факультету організовано відкритий доступ до суспільно-

політичної літератури. Покращенню довідково-бібліографічного обслуговування 

сприяло створення кабінету та збільшення кількості співробітників довідково-

бібліографічного відділу з 2 до 3 осіб. 

На початок 1980 р. фонд бібліотеки нараховував 277933 одиниці зберігання, 

книговидача становила 271178 примірників, відвідування – 146085 читачів. Структура 

фонду за галузями знань мала наступний вигляд: найбільшу частку складала суспільно-

політична література – 30%, бібліотечно-бібліографічні видання – 27%, книги з 

мистецтва – 18%, художня література – 7%. У штаті було 24 співробітники. 

Обслуговування читачів проводилося на 2 абонементах, у 4 читальних залах (вул. 

Чигоріна, 14, Річна, 4, Російська, 70, Герцена, 2), 16 кафедральних бібліотеках. 

80–90-ті рр. ХХ ст. стали дуже значимими для бібліотеки. З приходом у 1980 р. 

нового завідувача – Катерини Дмитрівни Головкіної, інтелігентного, ерудованого 

керівника, професіонала з великим практичним досвідом роботи, розпочинається новий 
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етап розвитку бібліотеки. Саме в цей час на професійному рівні було закладено 

фундамент нової моделі бібліотеки – бібліотеки вищого навчального закладу. 

Розпочалася активна робота із 

вдосконалення структури бібліотеки. З метою 

покращення інформаційного забезпечення 

навчально-виховного процесу та науково-

дослідної роботи професорсько-викладацького 

складу, аспірантів та студентів інституту, 

сприяння підготовці висококваліфікованих 

спеціалістів, підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників, у структурі 

бібліотеки у травні 1980 року була створена 

служба наукової інформації (СНІ)3, першим завідувачем якої стала Людмила Андріївна 

Бурдонос. Організація діяльності СНІ здійснювалося під безпосереднім керівництвом 

проректора з наукової роботи інституту Василя Івановича Чепелєва. 

Із створенням СНІ істотно змінився характер роботи бібліотеки, яка стала 

важливою інформаційною ланкою інституту. Це сприяло розвитку зв’язків із усіма 

структурними підрозділами навчального закладу. Вивчення інформаційних потреб та їх 

забезпечення вплинуло і на всі сфери діяльності бібліотеки: комплектування, 

бібліотечного обслуговування, розвиток МБА. Основним завданням СНІ на той час було 

здійснення наукового опрацювання інформаційного потоку та забезпечення 

професорсько-викладацького складу, наукових працівників, аспірантів, студентів вузу 

найновішою інформацією з актуальних питань освіти, науки, культури, мистецтва в 

розробках вітчизняної і зарубіжної науки4. Інформаційна діяльність бібліотеки 

здійснювалася відповідно до тем науково-дослідної, педагогічної та методичної роботи 

вишу. 

Служба наукової інформації мала довідково-інформаційний фонд – 1093 прим. 

Особливе місце у фонді займали інформаційні видання Інформкультури, ІНІОН,  

НДІ ВШ – оглядова, реферативна, бібліографічна та експрес-інформація, які активно 

                                                 
3 Об улучшении организации работы по научно-технической информации : приказ № 66 от 3.07.1978 г. / 

Министерство культуры УССР, КГИК им. А. Е. Корнейчука. – 7 с. 
4 Положение о службе научно-технической информации Киевского государственного института культуры 

им. А. Е. Корнейчука // Об улучшении организации работы по научно-технической информации : приказ № 66 от 

3.07.1978 г. / Министерство культуры УССР, КГИК им. А. Е. Корнейчука. – С. 1–5. 

Головкіна К. Д. 
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використовувалися в оперативному інформуванні та ретроспективному пошуку джерел 

інформації. З метою найбільш повного забезпечення інформаційних запитів активно 

використовувалися довідково-інформаційні фонди Республіканського інформцентру, на 

найбільш важливі документи замовлялися ксерокопії у Всесоюзному інформаційному 

центрі. Працівниками служби інформації виконувалися бібліографічні довідки, частина 

з яких увійшли до Єдиного галузевого довідково-інформаційного фонду Всесоюзного 

інформцентру з питань культури і мистецтва. 

Одним з головних завдань на цей час було здійснення інформаційного супроводу 

головної дослідницької теми вузу «Особливості культурно-просвітницької роботи в 

умовах НТР»5. 

 Наприкінці 1980 року, у структурі служби інформації, було створено сектор 

вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ), на працівників якого було покладене 

завдання систематичного інформування абонентів про нові надходження літератури до 

бібліотеки. Інформаційне обслуговування у режимі ВРІ давало можливість оперативно 

доводити до абонентів інформацію про новинки (бібліографічний опис із короткою 

анотацією першоджерела у вигляді сигнальних карт) відповідно запитам. Списки 

літератури формувалися на основі опрацювання різних джерел: книг, брошур, статей із 

збірників наукових праць, періодичних та продовжуваних видань. З метою найбільш 

повного охоплення джерел в режимі ВРІ використовувалися малодоступні та 

малотиражні видання: огляди, сигнальні карти, довідки, зведені та оглядові реферати, 

інформаційні повідомлення про найновіші досягнення у розвитку культури і мистецтва.  

На той час система ВРІ у бібліотеці Київського державного інституту культури  

була одно- та двоконтурною. Найбільш досконалою формою було одноконтурне ВРІ. За 

цією системою обслуговувалися ректор, проректори, декани факультетів. Двоконтурне 

ВРІ передбачало надання сигнальної інформації згідно запитів абонентів та видачу 

документів. Зазвичай, карти ВРІ доповнювалися короткою анотацією, цитатами, 

витягами з тексту, що зводило до мінімуму час на ознайомлення з інформацією та 

прийняття рішення про необхідність замовлення першоджерела. 

Інформація за системою ВРІ готувалася двічі на місяць, що забезпечувало 

безперервність та рівноцінність потоку інформації. Зворотний зв'язок бібліотеки з 

абонентами ВРІ дозволяв корегувати відбір матеріалу, забезпечував видачу копії будь-

                                                 
5 Совершенствование информационной деятельности – залог повышения эффетивности использования 

фондов библиотек (из опыта работы библиотеки КГИК им А. Е. Корнейчука). – К., 1982. – С. 6. 



 33 

якого джерела інформації. Для покращення співпраці бібліотеки та абонентів ВРІ були 

розроблені Правила користування сигнальними картами системи ВРІ6. Упродовж 1985–

1989 рр. сектор ВРІ очолювала Тетяна Юріївна Волощенко. 

На допомогу науково-дослідній роботі викладачів 

інституту, з 1981 року у бібліотеці започатковано проведення 

комплексного заходу «День кафедри», що дав можливість 

встановлення прямих та зворотних зв’язків читачів з бібліотекою, 

допомагав довести до відома викладачів інформацію про нову 

літературу, що надійшла до бібліотеки інституту та провідних 

книгозбірень Києва. 

З метою підвищення якості інформаційної діяльності, 

упродовж 1982 року співробітниками бібліотеки була проведена 

значна робота з комплектування і оптимізації довідково-інформаційного фонду, 

перебудови довідково-пошукового апарату служби інформації з використанням 

рейтерних ІПС. 

На основі вивчення інформаційних запитів був розроблений рубрикатор, що 

об’єднав тематичні запити всіх спеціальних кафедр культурно-освітнього і 

бібліотечного факультетів. В результаті було створено систематичну картотеку ВРІ на 

міні-рейтерах, що сприяло підвищенню рівня інформаційного забезпечення запитів 

професорсько-викладацького складу. 

На основі довідково-інформаційного фонду служби інформації у 1985 році була 

розпочата робота з формування тематичних папок-досьє, де збиралися опубліковані та 

неопубліковані матеріали з питань культури і мистецтва. Зокрема, накопичувався 

матеріал з таких тем: «Дозвілля і вільний час трудящих», «Художня самодіяльність. 

Питання теорії і практики», «Модель особистості спеціаліста». 

У 1986 р. на базі служби інформації було створено відділ наукової інформації. 

Основним завданням відділу стало систематичне виявлення та наукове опрацювання 

інформаційних джерел з питань культури і мистецтва; інформаційно-довідкове 

обслуговування викладачів відповідно до їх потреб; підготовка бібліографічних списків 

за тематикою наукових досліджень вузу та оглядів з актуальних питань розвитку 

культури і мистецтва в Україні та світі. Для науковців вузу в режимі диференційованого 

                                                 
6 Абоненту системи ВРІ : правила користування сигнальними картами системи ВРІ / КДІК, Бібліотека. – 

К., 1986. – 1 с. 

Волощенко Т. Ю. 
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забезпечення інформацією (ДЗК) почали готувати реферативну інформацію. 

Використання цієї форми довідково-інформаційного обслуговування сприяло 

цілеспрямованому відбору джерел, аналітичному опрацюванню і підготовці інформації 

у вигляді аналітичного «Дайджеста новин». 

Керівництво Службою інформації (з 1986 р. – відділу інформації) здійснювали 

Людмила Андріївна Бурдонос (1980–1989 рр.) та Тетяна Юріївна Волощенко (1990–1993 

рр.). 

Починаючи з 1985 р., службою інформації бібліотеки розпочато випуск 

щоквартальних тематичних підбірок у двох серіях: 

 серія «А» – «Оглядова інформація з проблем культурно-освітньої роботи і 

бібліотечної справи, підготовлених НІВ Інформкультури, республіканським 

Інформцентром і Службою інформації бібліотеки КДІК»; 

 серія «Б» – копії анотованих статей з проблем вищої школи. 

Інформаційне забезпечення здійснювалося на базі фондів бібліотеки Київського 

державного інституту культури, Державної бібліотеки України імені КПРС та 

Центральної наукової бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

Значну увагу завідувач бібліотеки Катерина Дмитрівна Головкіна приділяла 

науковій організаціі праці у книгозбірні КДІК. Починаючи з 1981 р. у бібліотеці 

впроваджено груповий метод обслуговування студентів 1 курсу всіх форм навчання. 

Для цієї категорії читачів, згідно навчального плану, до початку навчального року 

підбиралися комплекти підручників та навчально-методичних матеріалів, що надавало 

можливість скоротити до мінімуму час на отримання необхідної літератури великою 

кількістю студентів. У цьому ж році розпочато створення навчальних фондів на 

факультетах. Для цього, протягом року, навчальний фонд було виокремлено із 

загальнобібліотечного, що сприяло покращенню обслуговування студентів вузу. 

На початок 1982 р. з метою забезпечення довідково-бібліографічних потреб 

читачів у бібліотеці сформувалася певна система картотек: 

 Головна довідкова картотека – започаткована у 1974 р. (пізніше отримала 

назву Систематична картотека статей), включала статті з періодичних 

видань, збірників наукових праць, які надходили до фондів бібліотеки. 

Основою для її ведення були комплекти друкованих карток Всесоюзної 

книжкової палати та Книжкової палати УРСР. Картки з суспільно-
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політичної тематики, культури, мистецтва, художньої літератури і 

літературознавства групувалися у систематичному порядку. 

У довідково-бібліографічному обслуговуванні активно використовувалася 

система спеціальних картотек:  

o Картотека архіву виконаних довідок (з 1974 р.) 

o Картотека нових надходжень (з 1979 р.) 

o Картотека матеріалів з проблем вищої школи (з 1979 р.) 

o Картотека матеріалів з історії КДІК (з 1979 р.) 

З часом, а саме у середині 80-х рр., назріла 

необхідність оптимізації бібліотечних каталогів і 

картотек. Був створений алфавітний каталог 

продовжуваних видань (1984 р.), удосконалена 

структура каталогів для читального залу 

бібліотечного факультету. На допомогу студентам 

факультету культурно-освітньої роботи, які вивчали 

музичні дисципліни, у 1981 р. започатковано «Картотеку назв музичних творів», яка 

розкривала зміст нотних збірок. 

За особистої участі Катерини Дмитрівни активізувалася науково-методична 

діяльність бібліотеки. У відповідності до наказу Міністерства культури УРСР № 1165 

від 7.12.1981 р. на базі бібліотеки КДІК був проведений Республіканський семінар-

практикум завідуючих бібліотеками вищих навчальних закладів культури і 

мистецтва. Працівниками служби інформації була підготовлена доповідь 

«Удосконалення інформаційної діяльності бібліотеки вузу – фактор підвищення 

ефективності використання фондів». У рекомендаціях семінару було схвалено досвід 

роботи бібліотеки щодо інформаційного забезпечення науково-дослідної діяльності і 

навчального процесу вузу та запропоновано для впровадження його у практику роботи 

бібліотек вищих навчальних закладів культури і мистецтв. Бібліотеці висловлена подяка 

Міністерства культури УРСР за підготовку бази для проведення семінару7. 

Знаковими для розвитку науково-методичної та науково-дослідної діяльності 

бібліотеки стали 1982–1985 роки. Згідно наказу Міністерства культури № 506 від 

11.05.1982 р. «Про створення республіканських методичних центрів при бібліотеках 

                                                 
7 Наказ Міністерства культури УРСР № 18 від 13.01.1982 р. – 1 с. 



 36 

вузів мистецтва і культури УРСР»8 (див. дод. 1), бібліотека Київського державного 

інституту культури стала республіканським методичним центром для бібліотек 

культурно-освітніх училищ та Київського училища естрадно-циркового мистецтва, що 

спонукало до пошуків нових форм методичної діяльності. З цією метою з відділу 

обслуговування було виокремлено одну штатну одиницю для створення сектору 

методичної роботи. Основним завданням сектору стало вивчення і розповсюдження 

передового досвіду бібліотечно-бібліографічної роботи, аналіз звітів про роботу мережі 

бібліотек училищ культури України, надання методичної допомоги бібліотекам училищ 

та структурним підрозділам бібліотеки. 

З того часу співробітники бібліотеки стали активними учасниками 

республіканських та міських науково-практичних конференцій і семінарів, виступаючи з 

доповідями щодо напрямків роботи бібліотеки вищого навчального закладу: 

«Інформаційне забезпечення навчального процесу та науково-дослідної діяльності 

СУЗів» (1982 р.); «Планування ідейно-виховної роботи у бібліотеках СУЗів» (1983 р., 

Республіканський семінар на базі Тульчинського культосвітнього училища); «Вивчення 

використання фонду, як важлива умова підвищення ефективності діяльності вузівських 

бібліотек» (1983 р., міська науково-практична конференція вузівських бібліотек); 

«Організація навчалного фонду для студентів заочної форми навчання» (1985 р.); «Роль 

і місце бібліотеки у навчальному процесі» (1985 р.). 

Очолювали сектор методичної роботи у цей період 

Олена Станіславівна Омельченко (1984–1985 рр.) та Олена 

Семенівна Крашеніннікова (1985–1992 рр.). 

Як методичний центр бібліотека брала участь у 

підготовці і проведенні занять з підвищення кваліфікації 

завідуючих бібліотеками культурно-освітніх училищ у 

Республіканській школі передового досвіду. Для слухачів 

курсів підвищення кваліфікації бібліотечних працівників з 

1982 по 1986 рр. провідними спеціалістами бібліотеки 

читалися лекції з питань забезпечення літературою навчального процесу, планування 

роботи бібліотек, формування, організації і використання книжкових фондів, 

рекласифікації каталогів та картотек за таблицями ББК, організації бібліографічної 

                                                 
8 О создании республиканских методических центров при библиотеках вузов искусства и культуры УССР : 

наказ М-ва культуры Украинской ССР № 506 от 11 мая 1982 года. – К., 1982. – 1 с. 

Крашеніннікова О. С. 
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роботи. Основними доповідачами були: К. Д. Головкіна (завідувач бібліотеки),  

Г. О. Стешенко (заст. завідувача), Г. І. Лавриненко (зав. відділу комплектування),  

Т. В. Дяченко (зав. довідково-бібліографічного відділу). 

Важливою подією у діяльності бібліотеки як методичного центру стала підготовка 

і проведення Республіканського семінару-практикуму для бібліотечних працівників 

культосвітніх та музичних училищ, що проходив у 1982 році на базі бібліотеки 

Сєверодонецького музичного училища у рамках Школи передового досвіду. 

Співробітники бібліотеки КДІК виступили на семінарі з доповіддю «Інформаційно-

бібліографічна робота бібліотеки середнього спеціального навчального закладу» та 

надали консультації з питань організації обслуговування читачів у вузівській бібліотеці. 

Для співробітників бібліотек музичних училищ та Одеської консерваторії прочитана 

доповідь «Перспективи розвитку фондів бібліотек та питання забезпечення їх 

збереження». 

У тому ж 1982 році бібліотека стала активним учасником Республіканського 

огляду-конкурсу бібліотек навчальних закладів мистецтва і культури, 

присвяченого 60-річчю утворення СРСР. За підсумками конкурсу бібліотека зайняла ІІ 

місце, нагороджена Дипломом Міністерства культури УРСР і грошовою премією. 

За досягнення високих показників роботи колектив бібліотеки був визнаний 

переможцем серед підрозділів КДІК і нагороджений Почесною грамотою Київської 

міської міжвідомчої бібліотечної ради за відмінне бібліотечне обслуговування читачів 

(1982). 

Велику увагу в цей час директор бібліотеки К. Д. Головкіна приділяла фаховій 

освіті та загальній культурі бібліотекарів. З цією метою, в бібліотеці регулярно 

проводились огляди фахових видань з теорії та практики бібліотечної справи та 

літературно-художніх журналів. Починаючи з 1983 р. для співробітників бібліотеки був 

організований лекторій «Історія культури та образотворчого мистецтва», який проводив 

викладач кафедри КПР Б. Б. Лобановський. Всього було проведено 7 занять. 

З 01.01.1983 р. бібліотека КДІК переведена у 3 групу за оплатою праці. 

З 1983 р. розпочалася робота по рекласифікації і переведенню нотних видань на 

таблиці ББК, розроблена нова система розстановки нотного фонду. У цей період також 

було переглянуто і удосконалено ряд технологічних процесів: «Шлях книги в 
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бібліотеці», «Шлях книги, отриманої по міжбібліотечному абонементу», 

«Обслуговування читачів». 

Довгоочікуваною та важливою подією для бібліотеки стало отримання у 1984 році 

приміщення у новому навчальному корпусі інституту по вул. Щорса, 36. У нових 

умовах був об’єднаний увесь навчальний фонд бібліотеки та фонди абонементів 

факультетів, значно збільшилися фонди читальних залів. 

Фонди бібліотеки були передислоковані з навчального корпусу по вул. Чигоріна, 

14 в корпус по вул. Щорса, 36, з вул. Річної, 4 у навчальні корпуси по вул. Чигоріна, 14 

та вул. Щорса, 36. Ця робота проводилася згідно плану-графіку передислокації фондів 

та розміщенню їх у нових структурних підрозділах. З метою забезпечення 

безперервного обслуговування читачів, переїзд бібліотеки проводився поетапно, 

починаючи з січня 1984 р.  

Комфортні умови нового приміщення бібліотеки (площа 974 кв. м.) дали 

можливість поліпшити умови праці співробітників, покращити зберігання фондів, 

підвищити рівень обслуговування читачів. Зі створенням сектору книгозберігання, 

площею 355,6 кв. м., структура бібліотеки набуває дедалі чіткіших обрисів. Роботу 

сектору у перші роки його існування організовувала заступник директора Лідія 

Єпіфанівна Розум. Згодом, із зміною структури бібліотеки, сектор книгозберігання 

реорганізовано у відділ. Першим завідувачем призначена Валентина Павлівна Линько. У 

практику роботи впроваджено передачу нової літератури з відділу комплектування та 

наукової обробки літератури до відділу зберігання фондів по єдиній путівці, подальший 

перерозподіл у всі структурні підрозділи бібліотеки. З метою 

оптимізації розміщення фондів, виокремлено фонд навчальної 

літератури. 

У 1984 році сектор обслуговування було реорганізовано у 

відділ обслуговування читачів. Першим зав. відділу 

обслуговування читачів стала Ірина Янівна Конюкова. Нині Ірина 

Янівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін. 

До послуг читачів у бібліотеці створено систему абонементів та читальних залів 

з підсобними фондами: 

 Абонементи: 

Конюкова І. Я. 
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– викладачів, аспірантів, співробітників інституту та іноземних 

студентів; 

– студентів бібліотечного факультету; 

– студентів факультету народно-художньої творчості та культурно-

освітньої роботи; 

– художньої літератури. 

 Читальні зали: 

– загальний (на 80 посадкових місць); 

– бібліотечного факультету (на 20 посадкових місць); 

– гуртожитку № 2 (на 40 посадкових місць) (вул. Російська,70). 

Підвищенню рівня бібліотечного обслуговування сприяло територіальне 

наближення алфавітного і систематичного читацьких каталогів до відділу 

обслуговування, створення консультаційного пункту, де черговий бібліограф надавав 

кваліфіковану допомогу читачам у підборі необхідної літератури, використанні 

довідкового апарату бібліотеки. 

На допомогу студентам вузу систематично організовувалися книжкові виставки 

«Прочитай по спеціальності», на яких експонувалися видання для керівників 

самодіяльних театральних, хореографічних, музичних колективів, організаторів клубної 

роботи. 

З 1984 р. на абонементі художньої літератури почали використовувати читацький 

формуляр для масових бібліотек, що дало можливість вивчити та проаналізувати запити 

читачів, використати цей аналіз у подальшому комплектуванні фондів. 

У 1985 р. бібліотека взяла 

участь у Республіканському 

огляді-конкурсі, присвяченому 

40-річчю Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні. За 

підсумками огляду бібліотека 

КДІК зайняла 1 місце, 

нагороджена дипломом І ступеня 

і грошовою премією. 

У цей час, за дорученням 
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методичного кабінету Міністерства культури УРСР, працівниками бібліотеки 

прорецензовані методичні рекомендації, підготовлені співробітниками науково-

методичного відділу Центральної наукової бібліотеки АН УРСР для бібліотек 

культурно-освітніх училищ «Удосконалення змісту, форм і методів роботи бібліотек 

академічних організацій з комуністичного виховання читачів» (1985 р.)9 та 

«Удосконалення інформаційного обслуговування – важливе завдання діяльності 

бібліотек вузів мистецтва і культури»10 (1987 р.). 

Починаючи з 1 січня 1986 р. в бібліотеці була змінена форма сумарного обліку. 

Стала використовуватися «Книга сумарного обліку бібліотечного фонду», де 

відображалося прибуття, вибуття і підсумки руху фонду. У цьому ж році впровадженна 

система замісників на видану читачам літературу, що сприяло покращенню якості 

роботи з читацькими вимогами, розроблено та впроваджено у практику роботи Бланк 

інформації про нові надходження навчальної і методичної літератури до основного 

книгосховища, за допомогою якого кафедри надавали свої пропозиції щодо 

використання видань у навчальному процесі, приймали рішення щодо вилучення з 

фонду бібліотеки застарілої за змістом літератури. 

25 березня 1986 р. ректором інституту затверджені «Правила користування 

бібліотекою Київського державного інституту культури». 

Постановою Колегії Міністерства культури Української РСР та Президії 

республіканського комітету профспілки працівників культури № 6/9-2 від 12 червня 

1985 року бібліотека Київського інституту культури ім. О. Є. Корнійчука була віднесена 

до ІІ групи по оплаті праці.11  

У 1986 р. Міністром культури УРСР Ю. А. Олененком була затверджена 

«Структура бібліотеки Київського державного інституту культури»12, що передбачала 

роботу 8 відділів: 

 відділ комплектування із сектором: комплектування і обліку; 

                                                 
9 Совершенствование работы академических библиотек в помощь коммунистическому воспитанию 

трудящихся  : метод. рек. / Библ. совет по естеств. наукам при Президиуме Акад. наук СССР, Центр. науч. б-ка 

Акад. наук УССР ; [сост.: М. В. Варфоломеева, А. А. Свобода]. - М. : [б. и.], 1985. - 51 л. 
10 Совершенствование деятельности библиотек научных учреждений на современном этапе : рекомендации / 

сост. А. А. Свобода ; АН УССР, Центральная научная библиотека. - К. : [б.в.], 1987. - 34 с. 
11 Про віднесення бібліотеки Київського інституту культури ім. О. Є. Корнійчука до ІІ групи по оплаті праці : 

постанова колегії М-ва культури Української РСР та Президії республіканського комітету профспілки працівників 

культури № 6/9–2 від 12 черв. 1985 р. – К., 1985. 
12 Структура библиотеки Киевского государственного института культуры. ІІ группа : утверждена министром 

культуры УССР Ю. А. Олененко. – К., 1986. – 1 с. 
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 відділ наукової обробки літератури із секторами: класифікації і предметизації, 

каталогізації; 

 відділ книгозберігання із секторами: книгозберігання, гігієни і реставрації; 

 відділ обслуговування науковою і навчальною літературою із секторами: 

абонементів, читальних залів, МБА; 

 відділ масової та виховної роботи; 

 довідково-бібліографічний відділ; 

 відділ науково-технічної інформації; 

 науково-методичний відділ (див. дод. 1). 

З 1987 року студенти перших курсів почали отримувати «Пам’ятку студентам-

першокурсникам про бібліотеку Київського державного інституту культури   

ім. О. Є. Корнійчука»13. 

В кінці 80-х – на початку 90-х рр. бібліотека отримувала Всесоюзний 

обов’язковий платний примірник творів друку з питань історії та теорії культури, 

мистецтва, культурології, бібліотекознавства та художньої літератури. З метою 

доукомплектування фонду та усунення прогалин, велику кількість довідкової та 

галузевої літератури було придбано через букіністичні магазини. 

На початку 90-х бібліотека повною мірою відчула руйнацію мережі державного 

книгорозповсюдження, закриття бібліотечних колекторів, які слугували джерелом 

централізованого поповнення бібліотечних фондів, що призвело до скорочення 

бібліотечного фонду. Тимчасові труднощі змушували колектив бібліотеки шукати нові 

форми роботи, напрацьовувати нові послуги, які б дозволили впевнено дивитися у 

майбутнє. Розпочато співпрацю безпосередньо з видавництвами, книготоргівельними 

фірмами щодо комплектування фондів бібліотеки, певну допомогу у вирішенні цієї 

проблеми надали окремі автори – викладачі інституту. Зокрема, в дар до фондів 

бібліотеки прийнято літературу від М. М. Поплавського, М. М. Гошовського, О. М. 

Петрової, Г. М. Загадарчук та інших. 

В результаті наполегливої праці поступово визначалися основні пріоритети 

розвитку бібліотеки у нових умовах: підвищення якості бібліотечних фондів, звільнення 

їх від застарілих за змістом документів, інноваційна діяльність.  

                                                 
13 Памятка студенту-первокурснику о библиотеке Киевского государственного института культуры им.  

А. Е. Корнейчука / сост. Т. В. Дьяченко, Г. А. Стешенко ; КГИК им. А. Е. Корнейчука, Библиотека. – К., 1987. 

– 8 с. 
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У бібліотеці склалася система фондів відповідно до існуючої на той час практики 

бібліотечної роботи. 

Система фондів бібліотеки включала: 

1. Основний фонд книгосховища 

2. Підсобний фонд абонементу викладачів, студентів факультетів: 

культурологічного, народно-художньої творчості, бібліотечно-інформаційних 

систем 

3. Фонд абонементу художньої літератури 

4. Фонд читального залу культурологічного факультету 

5. Фонд читального залу факультету бібліотечно-інформаційних систем 

6. Фонд читального залу гуртожитку № 2 (вул. Російська, 70) 

7. Спеціалізований фонд відділу наукової інформації 

8. Спеціалізований фонд довідково-бібліографічного відділу. 

Зважаючи, що ефективність та якість бібліографічного обслуговування читачів 

визначає стан довідково-бібліографічного апарату, протягом 1991–1992 рр. його було 

докорінно переглянуто та відредаговано, виключено матеріали, що втратили 

актуальність. Було завершено створення топографічного каталогу, що давало 

можливість виявити місцезнаходження кожного видання, представленого у підсобних та 

спеціалізованих фондах бібліотеки і кафедр інституту. 

На 1 січня 1991 р. алфавітні каталоги бібліотеки налічували 218673 картки, 

систематичний – 130385 карток. Розпочато методичне редагування розділів 

Систематичного каталогу та Систематичної картотеки статей згідно «Доповнень і 

виправлень до ББК», розроблених Державною бібліотекою України. Враховуючи зміни 

в таблицях класифікації у 1993–1994 р. було проведено рекласифікацію матеріалів, 

змінено періодизацію історії згідно доповнень до таблиць ББК, розроблених 

Національною парламентською бібліотекою. 

З метою оперативного задоволення запитав читачів з історії, етнографії, 

літератури та мистецтва України на початку 90-х років були організовані тематичні 

картотеки, в яких знайшли відображення матеріали щодо розвитку української 

культури, мови, літератури, народного мистецтва, традицій, звичаїв українського 

народу. Враховуючи попит читачів на інформацію про життя та діяльність діячів науки 

та культури України у 1995 р. розпочата робота зі створення Картотеки персоналій. 
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В середині 90-х років розширення кількості тематичних картотек стало негативно 

впливати на поповнення головної картотеки – Систематичної картотеки статей. У 

зв’язку з цим систему картотек бібліотеки було переглянуто, кількість тематичних 

картотек скорочено. Картотеки з актуальних проблем становлення незалежної України, 

української культури були об’єднані в одну картотеку – «Національно-культурне 

відродження України». 

Продовжувалася діяльність бібліотеки як методичного центру. У 1990 р., на 

прохання методичного кабінету Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР 

працівники бібліотеки КДІК взяли участь у підготовці і проведенні Республіканського 

семінару-наради для зав. бібліотеками та голів обласних (міських) методичних 

об’єднань СУЗів, що проходив на базі Калуського культурно-освітнього училища. На 

пленарному засіданні семінару працівники бібліотеки КДІК виступили з доповідями: 

«Питання формування книжкових фондів бібліотек училищ та роль циклової комісії 

бібліотечних дисциплін в цій справі», «Деякі психологічні аспекти спілкування 

бібліотекаря та читача у бібліотеці навчального закладу». 

Під час проведення семінару було здійснено анкетування завідуючих 

бібліотеками системи з метою виявлення їх пропозицій щодо вдосконалення методичної 

допомоги з боку бібліотеки. Про досвід проведення цього заходу зав. сектору 

методичної роботи бібліотеки О. С. Крашенінніковою було підготовлено матеріал, 

надрукований на сторінках журналу «Научные и технические библиотеки СССР»14. За 

надання практичної допомоги та активну участь у семінарі-нараді працівники бібліотеки 

отримали подяку від Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР (див. 

дод.1).15 

Постановою Колегії Міністерства культури та Президії комітету профспілки 

працівників культури №2/24-г від 20 лютого 1991 р. «Про віднесення бібліотек вищих 

учбових закладів мистецтва та культури до груп по оплаті праці», було підтверджено 

віднесення бібліотеки Київського державного інституту культури до ІІ групи з оплати 

праці. 

                                                 
14 Крашенинникова Е. С. Семинар-практикум председателей цикловых комиссий библиотечных дисциплин и 

заведующих библиотеками культурно-просветительных училищ Украинской ССР // Научные и технические 

библиотеки СССР. – 1990. – № 8. – С. 44–45. 
15 Лист Управління Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР та Республіканського науково-

методичного кабінету по середній спеціальній освіті Мінвуза УРСР №220-13/106 від 12.04.1991 р. ректору КДІК 

Цибуляку Г. Д. 
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Протягом 9–12 червня 1992 р. в культурному житті України відбувалася знаменна 

подія – у м. Києві проходив І Всеукраїнський Конгрес бібліотекарів. Для делегатів і 

гостей Конгресу у Київському державному інституті культури були організовані 4 

«круглих столи» за напрямками: 

– «Історія розвитку бібліотечної справи в Україні», 

– «Бібліотеки і національно-культурне відродження», 

– «Бібліотеки та інформатизація суспільства», 

– «Проблеми підготовки та підвищення кваліфікації бібліотечних працівників»16. 

Активну участь у заході брала бібліотека, працюючи в секціях і підготувавши 

книжкові виставки за тематикою секцій. За підготовку виставок працівникам бібліотеки 

Г. О. Стешенко та Г. Г. Хвостик оголошена подяка із занесенням у трудову книжку17. 

Наказом Міністерства культури України № 363я «а» від 1.06.1993 року до 

штатного розкладу бібліотеки була введена посада «Директор бібліотеки».18 

З метою популяризації діяльності бібліотеки, у 1993 р. було підготовлено 

«Путівник по бібліотеці», що містив інформацію про історію створення бібліотеки, 

кількісний та якісний склад її книжкового фонду, організацію обслуговування читачів, 

довідково-пошуковий апарат. 

1993 рік був ювілейним для Київського державного інституту культури – 

виповнилося 25 років від дня його заснування. Працівники бібліотеки брали активну 

участь у ювілейних заходах, що проводились в інституті. Так, бібліотека мала змогу 

представити літературу зі своїх фондів на книжкових виставках, організованих на 

науково-практичній конференції «Інститут культури на сучасному етапі», 

Всеукраїнській науковій конференції «Відродження і розвиток культури України: 

проблеми історії, теорії і практики», виставці «25 років Київському державному 

інституту культури», організованій у бібліотеці, книжковій експозиції «Науково-творча 

діяльність викладачів Київського державного інституту культури» у Палаці культури 

«Україна». 

                                                 
16 Події, факти, коментарі. В Україні // Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний 

бюлетень. Вип.2 / складач В. І. Студенкова ; М-во культури України, Державна бібліотека України. – К., 1992. – С. 

26. 
17 Наказ № 390 «л» від 17.06.1992 р. – 1 с. 
18 Про переведення Головкіної Катерини Дмитрівни з посади «завідуючої бібліотекою» на посаду «директора 

бібліотеки» : наказ Міністерства культури України № 363я «а» від 1.06.1993 року. – 1 с. 
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Починаючи з 1993 р. до фонду бібліотеки почали надходити дисертації з питань 

теорії та історії культури, мистецтва, історії, педагогіки, захищені у спеціалізованих 

Вчених Радах інституту. 

Бібліотека брала участь і у законотворчій діяльності у галузі бібліотечної справи. 

Так, у 1994 р., на прохання методичного центру вузівських бібліотек (бібліотеки 

Київського державного університету ім. Т. Шевченка), працівниками бібліотеки 

Київського державного інституту культури були підготовлені пропозиції до закону «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу». Крім того, разом з провідними фахівцями кафедри 

документознавства була розроблена «Концепція розвитку бібліотеки КДІК». 

З початку своєї діяльності і до сьогодення бібліотека виконує роль навчально-

виробничої бази для підготовки спеціалістів бібліотекознавства та бібліографії, де 

студенти вузу проходять виробничу практику. У середині 90-х рр. працівники 

бібліотеки проводили семінарські і практичні заняття для студентів бібліотечного 

факультету: «Організація масової роботи бібліотек» (К. Д. Головкіна); «Організація 

алфавітного каталогу» (Л. Є. Розум). 

Оскільки інститут готував спеціалістів з різних напрямків 

музичного мистецтва, постала необхідність більш повного 

задоволення їх потреб. З цією метою, у 1995 р., завдяки допомозі з 

боку ректорату та деканату факультету народно-музичного 

мистецтва, був створений відділ нотно-музичної літератури, який 

очолила Лариса Степанівна Нікітіна. 

Основні завдання та зміст роботи відділу полягали у 

забезпеченні нотно-музичними виданнями та аудіовізуальними 

матеріалами студентів, аспірантів, професорсько-викладацького 

складу інституту; організації диференційованого обслуговування вищезазначених 

користувачів; раціональному розміщенні нотно-музичного фонду. 

Для організації роботи відділу співробітниками бібліотеки було виконано значний 

обсяг робіт. На 7 поверх інституту по вул. Щорса, 36 було переведено весь фонд нотних 

видань з відділу книгозберігання, загального читального залу та абонементу факультетів 

народного музичного мистецтва, культурології, режисури і хореографії: близько 30 тис. 

примірників нотної літератури. На другому етапі відбулося розміщення у відділі 

спеціалізованого довідково-пошукового апарату: алфавітного та систематичного 

Нікітіна Л. С. 
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каталогів нот; картотеки назв музичних творів. Для читачів, які користувалися нотними 

виданнями були продубльовані читацькі формуляри, створена реєстраційна картотека, 

організована система замісників. 

Протягом 1997–2001 рр. директором бібліотеки була Лариса 

Михайлівна Тукан. Під її керівництвом здійснено ремонт 

приміщення бібліотеки у головному корпусі університету (Щорса, 

36), переобладнано пункти видачі відділу обслуговування 

користувачів, у читальному залі створено умови для зберігання і 

видачі періодичних видань. 

З метою забезпечення інформаційних потреб керівництва 

університету з 2000 р. працівники відділу наукової інформації 

розпочали підготовку щоденного інформаційного бюлетеня 

«Дайджест преси з питань освіти, культури, мистецтва, політики» з використанням 

ресурсів Інтернет. 

У 2001–2006 рр. директором бібліотеки працювала 

Наталія Володимирівна Осадча. Відповідно до наказу 

Міністерства культури України № 340 від 30 травня 2001 р. «Про 

бібліотеку Київського національного університету культури і 

мистецтв» бібліотека була віднесена до I групи з оплати праці 

(див. дод. 1)19. 

Період інформатизації суспільства поставив перед 

колективом бібліотеки завдання – впровадження інформаційних 

технологій у практику роботи бібліотеки. З цією метою, у 2000 році у структурі 

бібліотеки було створено відділ автоматизації та комп’ютеризації, встановлено 13 

комп’ютерів, сканер, принтери, бібліотека була підключена до мережі Інтернет. Для 

створення додаткових комунікативних можливостей відкрито електронну адресу 

бібліотеки, організовано 6 робочих місць із доступом до електронного каталогу та 

Інтернету.  

Першим зав. відділу була Лілія Сергіївна Прокопенко. Нині Лілія Сергіївна – 

кандидат історичних наук (2004 р.), доцент, професор  кафедри культурології та 

інноваційних культурно-мистецьких проектів НАКККіМ. 

                                                 
19 Про бібліотеку Київського національного університету культури і мистецтв : наказ М-ва культури і 

мистецтв України № 340 від 30 трав. 2001 р. – К., 2001. – 1 с. 

Осадча Н. В. 

Тукан Л. М. 
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На першому етапі впровадження процесів автоматизації з ініціативи ректора 

КНУКіМ, професора М. М. Поплавського відбулося навчання усіх співробітників 

бібліотеки з курсу «Комп’ютерна культура користувача». На другому етапі розпочато 

роботу зі створення електронного  каталогу (ЕК) бібліотеки.  

В першу чергу до ЕК вводилися дані про нові 

надходження. У лютому 2002 року розпочалася 

ретроконверсія традиційних каталогів у модулі 

«Каталогізатор». У цьому ж році бібліотека відмовилася від 

карткової форми ведення системи картотек, що сприяло 

підвищенню ефективності та якості обслуговування 

користувачів. 

Співробітники відділу автоматизації та комп’ютеризації здійснювали 

організаційне, нормативне та методичне забезпечення процесів створення ЕК та баз 

даних. З вересня 2002 року започатковано проведення щомісячних навчальних 

семінарів, організовано «Школу ІРБІС» для користувачів АБІС та надання консультацій 

щодо впровадження, експлуатації та підтримки системи ІРБІС для співробітників 

бібліотек України. У листопаді 2002 р. підписано договір про передачу Міжнародною 

асоціацією ЕБНІТ бібліотеці КНУКіМ системи ІРБІС. 

У 2003 р. алфавітний каталог книг бібліотеки був майже повністю конвертований 

в електронну форму, і розпочато наповнення база даних «НАУКА», що містила записи 

про дисертації та автореферати дисертацій. Паралельно продовжувалася робота щодо 

створення електронної бази даних періодичних видань «ПРЕСА», що передбачала 

реєстрацію та аналітичний 

розпис періодичних видань.  

У цей же час була 

розроблена концепція нової 

інформаційної послуги у 

бібліотеці: надання тематичних 

довідок з розкриття змісту 

інформаційних ресурсів Інтернет. 

З цією метою розроблено макет 

стендів; дизайн окремих аркушів 

Прокопенко Л. С. 

Стенд «Інформаційні ресурси Інтернет» 
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з  адресами; методика відбору URL-адрес; систему зберігання і подальшого 

використання тематичних довідок в обслуговуванні користувачів; відпрацьовано 

технологію роботи з реалізації нової послуги.  

Для представлення путівника з пошукових засобів Internet було розроблено 

інформаційний стенд «Internet http://www.knukim.edu.ua». Презентація послуги 

«Інформаційні ресурси Інтернет» відбулася на вузівській секції, що проходила у нашій 

бібліотеці. Крім того, про стан автоматизації в бібліотеці КНУКіМ прочитана доповідь 

на науково-практичній конференції «Забезпечення наукового та навчально-виховного 

процесів вузу в умовах запровадження прогресивних бібліотечних технологій», що 

проходила 20–22 травня 2003 року в НБ Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

Протягом 2004–2005 років продовжувалася робота зі створення методичних 

матеріалів для програми ІРБІС. Зокрема, розроблено паспорти баз даних ЕК «НАУКА» 

та «КНИГА», складено перелік обов’язкових полів семи робочих листів, що 

застосовувалися у базах ЕК «КНИГА», «ПРЕСА» та «НАУКА», розроблено інструкції 

щодо їх заповнення. Активно продовжувалася робота зі створення вебліографії 

«Інформаційні ресурси Інтернет».  

Електронний каталог бібліотеки Київського національного університету культури 

і мистецтвмав наступну структуру: 

 «КНИГИ», де відображалися книги та електронні документи; 

 «ПРЕСА», в якій реєструвалися періодичні видання, які передплачувала 

бібліотека та аналітично розкривався їх зміст; 

 «НАУКА», де містилися відомості про дисертації та автореферати дисертацій; 

 «НОТИ», де відображалися нотні видання; 

 «КСЕРОКОПІЇ», що містили відомості про ксерокопії документів, які 

зберігаються у тематичних папках-досьє. 

У 2005 році завідувачем відділу автоматизації призначена Оксана Анатоліївна 

Сидоренко. Упродовж 2005-2007 рр. було реорганізовано бібліотечну мережеву 

структуру, налаштовано доменний контролер. В АБІС ІРБІС освоєно модуль 

«Комплектатор», що дало змогу автоматизувати процеси комплектування та обліку. У 

2008 році створено робочий лист «Ноти», відпрацьовано пошуковий механізм, 

доповнено та змінено словники, розширено та скореговано вихідні екранні форми 

http://www.knukim.edu.ua/
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пошуку зі зручними для користувачів пошуковими елементами. Розпочато роботу з 

ретроконверсії картотеки  «Книгозабезпеченість» в електронну форму. 

Протягом 2006–2011 рр. директором бібліотеки була доктор 

педагогічних наук, вчений секретар Вченої Ради університету 

Людмила Григорівна Петрова – відомий науковець, знавець 

бібліотечної справи, якій притаманні висока професійна 

компетентність, доброзичливе ставлення до працівників та 

користувачів бібліотеки. 

З вересня 2011 р. по лютий 2012 р. посаду директора 

бібліотеки обіймав кандидат історичних наук Олександр 

Григорович Кириленко. 

У лютому 2012 року з ініціативи проректора університету Інни 

Олександрівни Костирі оновлено дизайн приміщення бібліотеки, 

завдяки чому створені комфортні умови роботи для студентів, 

професорсько-викладацького складу університету та працівників 

бібліотеки. Організовано електронний читальний зал на 24 місця та 

Wi-Fi зону. 

 

Кириленко О. Г. 

Петрова Л. Г. 
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Nunquam petrorsum, semper 

ingrediendum  

Ні кроку назад, завжди вперед... 
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З січня 2013 року обов’язки директора 

наукової бібліотеки виконує кандидат 

культурології Юрій Іванович Горбань, 

фахівець у галузі книгознавства та 

бібліотекознавста.  

Наукова бібліотека – важливий 

структурний підрозділ університету, діяльність 

якого спрямована на ефективну підтримку 

наукового, навчального і виховного процесів та базується, як на традиційних формах 

бібліотечно-бібліографічного обслуговування, так і на впровадженні сучасних 

інноваційних технологій. 

На сьогоднішній день бібліотека здійснює формування фондів, наукове 

опрацювання, зберігання документів, забезпечує використання інформаційних ресурсів, 

надає користувачам доступ до традиційних і електронних джерел інформації. 

Основними завданнями бібліотеки на даному етапі є: 

• формування фондів, наукове опрацювання та зберігання документів, з 

метою забезпечення навчального процесу та перспективних напрямків наукових 

досліджень; 

• надання  інформації та послуг з використанням документних і електронних 

ресурсів світового освітнього та культурного простору; 

• надання користувачам можливостей доступу до традиційних і електронних 

джерел інформації;  

• удосконалення інформаційно-комунікаційних технологій бібліотеки; 

• збереження документної спадщини університету, постійне оновлення бази 

даних публікацій науково-педагогічних працівників; 

• співробітництво у сфері формування та використання інформаційних 

ресурсів з бібліотеками України; 

• впровадження міжнародних, міждержавних та державних стандартів з 

науково-інформаційної діяльності та бібліотечної справи. Розробка нормативно-

методичної та технологічної документації бібліотеки; 

• об’єднання колективу бібліотеки навколо ідеї оновлення і модернізації 

діяльності бібліотеки; 

Горбань Ю. І. 
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• формування іміджу сучасної бібліотеки. 

Починаючи історію свого існування з двох секторів (комплектування  та 

обслуговування читачів), бібліотека, із розвитком університету та зростанням кількості 

читачів, постійно структурно реорганізовувалась. 

Станом на 2013 рік наукова бібліотека Київського національного університету 

культури і мистецтв має 6 відділів та 3 сектори: 

 Відділ комплектування і наукової обробки документів із сектором наукової 

обробки документів здійснює формування фондiв бібліотеки для забезпечення 

навчальної і наукової 

діяльності університету, 

з урахуванням потреб 

усіх структурних 

підрозділів. Проводить 

технічну та наукову 

обробку документів та 

відображає їх в 

каталогах бібліотеки.  

Завідувач відділу – 

Лариса Анатоліївна Рибка. 

Важливим у 

структурі бібліотеки є і 

відділ книгозберігання, 

який покликаний 

забезпечити зберігання 

бібліотечного фонду, 

його цілісності та 

незмінності фізичного 

стану, утримання в 

умовах оптимального 

фізико-хімічного та 

біологічного режиму; 

дотримання правил видачі, приймання та контролю за поверненням документів. 
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Виокремлення і зберігання іменних колекцій, дисертаційного фонду та фонду рідкісної 

книги. Завідувач відділу Ярослав Анатолійович Якубенко. 

 Важливим у бібліотеці 

є відділ обслуговування 

користувачів, головним 

напрямком діяльності якого є 

робота, спрямована на повне 

та оперативне задоволення 

запитів користувачів, 

максимальне розкриття 

існуючих книжкових фондів та 

нових надходжень видань за 

допомогою різноманітних форм і 

методів роботи, створення 

комфортних умов роботи 

користувачам. Забезпечує процеси 

електронної видачі документів та 

контролю за їх своєчасним 

поверненням. Завідувач відділу Світлана Євгенівна Толочко. 

 Інформація потрібна всім і тому 

інформаційно-бібліографічний відділ 

спрямовує свою діяльність на 

задоволення освітніх, наукових та 

професійних потреб користувачів 

бібліотеки шляхом надання 

бібліографічних послуг з 

використанням широкого кола джерел 

інформації, комплексного поєднання 

традиційних форм і методів 

бібліографічної роботи та сучасних 
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інформаційних технологій. 

 Відповідно до інформаційних потреб користувачів здійснює пошук, аналітико-

синтетичне опрацювання інформації та відображення її в електронному каталозі, готує 

бібліографічні посібники та методичні матеріали, організовує та проводить заходи щодо 

формування інформаційної культури користувачів. Завідувач відділу Тетяна Василівна 

Улятовська. 

 Науково-методичний відділ із сектором методичної роботи організовує 

проведення наукових досліджень, що мають на меті аналіз, оцінку та узагальнення 

наукових результатів діяльності бібліотеки. 

Розробляє 

плани науково-

дослідної роботи 

бібліотеки та 

контролює їх 

виконання, 

впроваджує 

результати науково-

дослідної роботи у 

практику роботи 

бібліотеки, бере 

участь у 

Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах. 

Аналізує планово-звітну документацію бібліотеки, надає консультативно-методичну 

допомогу підрозділам, організовує заходи щодо підвищення кваліфікації співробітників 

бібліотеки. 

Сектор методичної роботи здійснює аналітико-прогностичну, методичну і 

консультативну діяльність, яка покликана забезпечити виявлення передових напрямів і 

технологій у бібліотечній справі та впровадження їх у роботу усіх структурних 

підрозділів бібліотеки. Оскільки бібліотека КНУКіМ є методичним центром для 

бібліотек училищ і коледжів культури та мистецтв України, сектор здійснює аналіз 

діяльності бібліотек мережі, надає методичну допомогу, розробляє інструктивно-

методичні матеріали. Завідувач відділу Ірина Леонідівна Маловська. 
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Відділ автоматизації і 

комп’ютеризації із сектором 

інноваційних технологій 

забезпечує автоматизацію 

бібліотечно-бібліографічних 

процесів на основі програми 

управління базами даних з 

урахуванням особливостей 

роботи бібліотеки та здійснює 

технічну підтримку роботи 

локальної мережі бібліотеки 

Сектор інноваційних технологій здійснює оцифрування навчальних та рідкісних 

видань, що користуються попитом та надає доступ до них в Intranet-середовищі 

бібліотеки. Завідувач відділу Оксана Анатоліївна Сидоренко. 

З метою забезпечення автоматизації усіх бібліотечних процесів впроваджено 

національний програмний продукт «УФД-бібліотека». Це надало бібліотеці наступні 

переваги:  

 повністю автоматизовано процеси комплектування, обліку та наукової обробки 

документів; 

 проведено переоблік фонду і підготовлено до штрих-кодування; 

 створено електронну базу даних користувачів бібліотеки; 

 розпочато оцифрування рідкісних видань, навчальної літератури, що користується 

попитом, та надано доступ до них в електронному читальному залі бібліотеки; 

 надано можливість дистанційного замовлення документів в електронному 

читальному залі бібліотеки; 

 повністю автоматизовано шлях документа в бібліотеці. 

У бібліотеці працює копіцентр, де надаються послуги ксерокопіювання і 

сканування, тиражування записів на електронних носіях інформації. 

За період свого існування бібліотеці вдалося зібрати цінний, унікальний та 

багатогалузевий фонд, який на 1 січня 2013 року налічує більше 300 тис. примірників: 

20 тис. томів з історії й теорії мистецтва; підручники, посібники, монографії, збірники 

наукових праць; автореферати дисертацій; дисертації, захищені у КНУКіМ; 



 56 

інформаційні та періодичні видання. Специфіка підготовки фахівців культури і 

мистецтва потребує використання у навчальному процесі нотної літератури, тому у 

фонді бібліотеки представлено близько 35 тис. нотних видань: клавірів опер і балетів, 

хорової музики, фортепіанних творів, оркестрових партитур, народних і сучасних 

естрадних пісень. Бібліотечний фонд є універсальною базою для навчального процесу та 

наукових досліджень у галузі культури і мистецтва. 

Бібліотека сформувала фонд рідкісної книги. Серед раритетів: 

«Энциклопедическій словарь» видавців Ф. Брокгауза та І. Ефрона (у 86 т.,  

С.-Петербургъ, 1890–1902 рр.); «Большая советская энциклопедия» в 65 томах, видана у 

1929–1931 рр.; «Малая советская энциклопедия» в 11 томах, комплект журналів 

«Красный библиотекарь» (1924 –1941 рр.). Крім того, у фонді є такі рідкісні видання, як 

«Сборникъ постановленій по Министерству народного просвещенія. Т. 1. Царствование 

императора Александра І, 1802–1825» (1864 р. видання); «Искусство въ связи съ 

общимъ развитіемъ культуры и идеалы человечества. Сочинение Морица Каррьера» 

(1874 р.); «Указатель по делам печати за 1872 годъ» (1872 р.); «Энциклопедическій 

словарь подъ редакцией профессора И. Е. Андреевскаго. Т.1. Издатели Ф. А. Брокгаузъ, 

И. А. Ефронъ» (1890 р.); «А. Давидъ-Саважко. Реализм и натурализмъ въ литературъ и 

въ искусстве» (1891 р.); «С. А. Венгеровъ. Критико-біографический словарь русскихъ 

писателей и ученыхъ (От начала русской образованности до наших дней) (1891 р.); 

«Книжная палата Академіи наукъ 1728–1740» (1893 р.); «А. Рубинштейн. Демонъ. 

Фантастическая опера. Музыка»; «П. Бажанский. Гармония» (Львов, 1900 р.);  

«Г. Риманъ. Музыкальный словарь. Пер. с нем. Б. Юргенсона» (1900 р.); «Ибсен Г. 

Полное собрание сочинений. Т. 4 (С-Петербург, 1909 р.). 

Бібліотека зберігає приватні книжкові колекції Г. Верьовки, Р. Івицького,  

М. Корецького, О. Корнійчука, М. Тимошика. 

Головним завданням наукової бібліотеки університету в даний час є інформаційне 

забезпечення науково-дослідної та освітньої діяльності. У статусі наукової бібліотека:  

– задовольняє універсальні інформаційні потреби користувачів; 

– виявляє та впроваджує у практику своєї роботи передові технології та 

сервісні послуги; 

– здійснює наукову діяльність в інформаційно-бібліографічному, науково-

методичному та книгознавчому напрямах.  
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Бібліотека проводить самостійні дослідження за трьома науковими темами:  

 «Історія Київського державного інституту культури – Київського 

державного університету культури і мистецтв – Київського національного 

університету культури і мистецтв». 

У межах даної теми дослідження проводяться за двома напрямками: вивчення 

історії університету та історії бібліотеки, як його структурного підрозділу. 

 «Вчені Київського національного університету культури і мистецтв у 

культурно-мистецькому розвитку країни. Підготовка біобібліографічних 

посібників».  

Дана наукова тема має дві підтеми. Так, дослідження життєвого шляху і 

наукового доробку окремих осіб здійснюється у межах підтеми «Видатні постаті 

КНУКіМ», а дослідження історії і досягнень окремих кафедр та інститутів КНУКіМ – у 

межах підтеми «Знаменні дати університету». 

  «Зберігання бібліотечних фондів». 

За результатами дослідження Ю. І. Горбанем захищена дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук з культурології «Зберігання книжкових пам’яток як 

культурних цінностей в бібліотеках України». Робота виконана на кафедрі 

бібліотекознавства і книгознавства Київського національного університету культури і 

мистецтв. Результати дослідження даної теми опубліковані у фахових виданнях 

України. 

Крім вищезазначених, до перспективних напрямків наукової роботи бібліотеки 

віднесено: 

– Використання новітніх електронних технологій. 

– Співробітництво з університетськими інститутами та кафедрами. 

– Співробітництво з бібліотечними та академічними науковими 

установами України. 

Результатом наукової роботи бібліотеки є видавнича діяльність, що сприяє 

формуванню позитивного уявлення про бібліотечні фонди і ресурси, потенціал, 

професійність співробітників бібліотеки. 

У 2012 році у бібліотеці започаткована підготовка видань двох серій. У серії 

«Видатні постаті КНУКіМ» підготовлено та видано біобібліографічні покажчики 
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«Сергій Данилович Безклубенко»20 та «Павлюченко Станіслав Євстигнійович»21, 

присвячені науковому і творчому доробку професорів університету. У серії «Знаменні 

дати КНУКіМ» видано 3 видання: «Бібліотека – світ знань»22 (присвячене 50-річному 

ювілею бібліотеки університету), «Об’єднані любов’ю до української пісні»23 (до 40-

річчя кафедри народного хорового співу) та «Майстри хорового мистецтва»24 (до 45-

річчя кафедри хорового диригування). 

Для систематизації відомостей про науковий і творчий доробок професорсько-

викладацького складу університету, укладається щорічний бібліографічний покажчик 

«Наукові праці викладачів КНУКіМ за … рік»25. 

З метою популяризації бібліотечних фондів та згідно запитів користувачів, 

підготовлено бібліографічні покажчики: «Тої слави козацької повік не забудем...», 

«Бринить-співає наша мова, чарує, тішить і п’янить...»26, «Культурна спадщина 

України»27. На допомогу самоосвіті студентів видано пам’ятки користувачу: «Мови – це 

важливо!»28 (до Міжнародного дня рідної мови) та «Сім чудес України»29 (до 

Міжнародного дня пам’яток і визначних місць), методичні рекомендації «Бібліографічне 

оформлення списку джерел до наукової роботи». 

                                                 
20 Сергій Данилович Безклубенко : біобібліогр. покажч. (до 80-річчя від дня народження) / уклад.:  

О. О. Скаченко, І. Л. Маловська, А. В. Мальшакова, О. Ф. Омельяненко-Набіуліна ; гол. ред. М. М. Поплавський ; 

наук. ред.: А. І. Гурбанська, Р. Д. Михайлова ; М-во культури України, КНУКіМ, Бібліотека. – К. : Вид. центр 

КНУКіМ, 2012. – 257 с. 
21 Павлюченко Станіслав Євстигнійович : біобібліогр. покажч. : до 75-річчя від дня народження / уклад.:  

О. О. Скаченко, В. В. Ткаченко ; гол. ред. М. М. Поплавський ; наук. ред.: А. І. Гурбанська, П. Г. Павлюченко ;  

М-во культури України, КНУКіМ, Бібліотека. – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2012. – 88 с. : іл., портр. – (Серія 

«Видатні постаті КНУКіМ» ; вип. 1). 
22 Бібліотека – світ знань / уклад. О. О. Скаченко ; КНУКіМ, Бібліотека. – К., 2012. – 16 с. – (Серія 

«Знаменні дати КНУКіМ» ; вип. 1). 
23 Об’єднані любов’ю до української пісні : присвячується 40-річчю кафедри народного хорового співу 

КНУКіМ : біобібліогр. покажч. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; уклад.: О. О. Скаченко,  

В. В. Ткаченко ; гол. ред. М. М. Поплавський ; наук. ред. А. І. Іваницький ; літ. ред. В. В. Сінельнікова. – К. : Вид. 

центр КНУКіМ, 2013. – 244 с. : іл. – (Серія «Знаменні дати КНУКіМ» ; вип. 2). 
24 Майстри хорового мистецтва : присвячується 45-річчю кафедри хорового диригування КНУКіМ : 

біобібліогр. покажч. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; уклад.: О. О. Скаченко, Н. М. Кречко ; гол. 

ред. М. М. Поплавський ; наук. ред. І. Д. Гамкало. – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2013. – 122 с. : іл. – (Серія «Знаменні 

дати КНУКіМ» ; вип. 3). 
25 Наукові праці викладачів КНУКіМ за 2011 р.: бібліогр. покажч. / МОНмолодь спорту України, М-во 

культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв ; уклад. І. Л. Маловська ; наук. ред. А. І. Гурбанська. – К., 

2012. – 102 с. 
26 «Бринить – співає наша мова, чарує, тішить і п’янить…» : бібліогр. покажч. : до Дня української 

писемності та мови / уклад.: В. В. Степко, Г. О. Стешенко, Т. В. Улятовська. – К., 2012. – 44 с.  
27 Культурна спадщина України : бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад.: В. В. Степко,  

Г. О. Стешенко, Т. В. Улятовська,  А. А. Чернявська ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Бібліотека. – К., 2012. – 

92 с.  
28 Мови – це важливо! : пам’ятка до Міжнародного дня рідної мови / уклад. О. О. Скаченко; КНУКіМ, 

Бібліотека. – К. : Вид. центр КНУКІМ, 2012. – 31 с.  
29 Сім чудес України : пам’ятка до Міжнародного дня пам’яток і визначних місць / уклад. О. О. Скаченко ; 

КНУКіМ, Бібліотека. – К. : Вид. центр КНУКІМ, 2012. – 36 с. : іл.  
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Важливе місце бібліотека займає в освітній, науковій діяльності університету, 

здійснюючи інформаційне забезпечення науково-освітніх та культурно-мистецьких 

заходів, що відбуваються у стінах навчального закладу: конференцій, семінарів, круглих 

столів, зустрічей тощо. 

У сфері інформаційного забезпечення розвитку освіти і науки бібліотека тісно 

співпрацює з кафедрами університету, зокрема: 

– кафедрою книгознавства і бібліотекознавства; 

– кафедрою культурології; 

– кафедрою фольклору, народнопісенного і хорового мистецтва; 

– кафедрою історії України та музеєзнавства; 

– кафедрою видавничої справи і мережевих видань; 

– кафедрою бандури і кобзарського мистецтва. 

Партнерами бiблiотеки з книгообмiну є: 

– Інститут культурології Академії мистецтв України; 

– Національна академія керівних кадрів культури України; 

– Національна парламентська бібліотека України; 

– Національна історична бібліотека України. 

У 2012 р. започаткована міжнародна співпраця з Білоруським державним 

університетом культури і мистецтв у напрямку книгообміну бібліотечними виданнями. 

Бібліотекою Київського національного університету культури і мистецтв 

пройдено шлях довжиною 50 років. Сьогодні можна сказати, що пройдений він гідно. У 

цьому велика заслуга бібліотекарів усіх поколінь, адже без їх професійності, 

працездатності, відповідальності плідний розвиток бібліотеки був би не можливий. Саме 

колектив бібліотеки став головним рушієм її становлення і розвитку. Значний внесок у 

розвиток бібліотеки вклали працівники: І. В. Банько-Коробчук, А. В. Большешапова,  

І. В. Бондаренко, О. Б. Бреднєва, Л. А. Бурдонос, О. Б. Вапельник, О. С. Вітрук,  

Н. М. Воронцова, Л. П. Гаврилюк, А. В. Голяк, Г. В. Голяк, О. Ю. Гончаренко,  

Ю. І. Горбань, Л. В. Горобей, Р. Г. Дідик, Є. О. Дорошенко, Н. Г. Дубініна,  

Н. В. Дурнєва, М. В. Жаврова, О. І. Завадська, В. В. Загуменна, А. О. Квасова,  

І. Ф. Коблик, Н. П. Коваль, О. К. Козирська, В. В. Колеснікова, І. Я. Конюкова,  

О. С. Крашеніннікова, М. М. Кулініч, Р. М. Кулініч, Ю. М. Ключко, В. П. Линько,  

Л. В. Липовецька, О. В. Лубенець, О. В. Макаренко, І. Л. Маловська, А. В. Мальшакова, 
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В. В. Мельничук, Л. М. Мусієнко, В. В. Несін, Т. В. Нечаєнко, Л. С. Нікітіна,  

О. Ф. Омельяненко-Набіуліна, В. Я. Остапенко, С. С. Охтень, Т. П. Папенко,  

В. В. Периваруха, С. А. Писаренко, І. А. Пінчук, Л. С. Прокопенко, В. А. Рибак,  

Л. А. Рибка, А. С. Ріхтик, О. О. Розум, Л. Є. Розум, Л. М. Русецька, Я. А. Рябокінь,  

І. М. Сбоєва, О. А. Сидоренко, О. Г. Сидоренко, Т. В. Сизоненко, О. О. Скаченко,  

Н. М. Скачко, С. М. Смирнова, О. Г. Старінець, В. В. Степко, Г. О. Стешенко,  

І. М. Стригун, С. Є. Толочко, Т. Ю. Трембач, Н. Д. Туз, Т. В. Улятовська, Д. В. Філеш, 

Н. І. Філь, В. Б. Харченко, Г. Г. Хвостик, І. Г. Цехановська, Т. Я. Чепурда,  

А. А. Чернявська, Т. Р. Шаповалова, О. І. Шапчиць, Г. А. Шокола, В. М. Шостак,  

Н. В. Шульга, В. П. Юдко, Я. А. Якубенко. 

Бібліотека не стоїть на місці. Вона розвивається, удосконалюється, впроваджує 

нові форми роботи з користувачами, відкриває нові напрями своєї діяльності, разом з 

університетом впевнено крокує у майбутнє. На цьому історія бібліотеки університету не 

закінчується, попереду ще довгий шлях на ниві розбудови бібліотечно-інформаційного 

забезпечення діяльності університету. 

Двері бібліотеки завжди відкриті... Ласкаво просимо! 
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Вони творили бібліотеку 
 

 

 

 

 

Живе бібліотека.., 

А з нею – добрі люди, їхні вчинки… 

Їм треба мало. Зовсім небагато, –  

Щоб, хто вони на світі, не забуть… 
 

О. Лантух. 
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РОЗУМ (Черткова) Лідія Єпіфанівна 

 

Народилася 7 квітня 1931 р. в м. Києві. 

Освіта – вища спеціальна. У 1948 р. розпочала навчання у 

Київському технікумі підготовки культосвітніх працівників: 

спочатку за спеціальністю «Організатор-методист клубної 

роботи» (1951 р., диплом з відзнакою), упродовж 1954–1956 рр. 

– з бібліотечної спеціальності. 

Протягом 1957–1962 рр. навчалася у Харківському державному бібліотечному 

інституті за спеціальністю «Бібліотекознавство». 

15 квітня 1963 року Лідія Єпіфанівна була прийнята на посаду завідувача 

бібліотеки Київської філії Харківського державного бібліотечного інституту, ставши 

таким чином першим завідувачем бібліотеки. З того часу життєва дорога Лідії 

Єпіфанівни тісно пов’язана з нашим колективом. 

З 1969 р. працювала у відділі комплектування, на посаді старшого бібліотекаря, з 

1974 по 1987 рр. – заступник завідувача бібліотеки. 

Протягом 1989–1992 рр., на запрошення керівництва інституту, працювала 

викладачем кафедри фондів і каталогів бібліотечного факультету (погодинно) та 

бібліотекарем бібліотеки (1992–1995 рр.). Працюючи на кафедрі Лідія Єпіфанівна вела 

семінарські і практичні заняття для студентів бібліотечного факультету на тему 

«Організація алфавітного каталога». 

Л. Є. Розум нагороджена: медаллю «Ветеран праці» (1.10.1986), медаллю «На 

пам'ять 1500-річчя Києва» (4.04.1983), Почесною грамотою Міністерства культури 

УРСР та Українського республіканського комітету профспілки працівників культури за 

сумлінне ставлення до виконання обов’язків зав. відділу комплектування бібліотеки 

КДІК, активну громадську діяльність та у зв’язку з Міжнародним роком жінки 

(24.12.1975); за досягнуті успіхи в соц. змаганні на честь 70-річчя Великої Жовтневої 

соціалістичної революції (1987). 
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ШУЛЬЖЕНКО Софія Олександрівна 

(14.12.1924–10.06.1990) 

Народилася 14 грудня 1924 р. у м. Бійську Альтайського 

краю (РФ). Працювала в Алтайському крайкомі комсомолу. У 

червні 1944 року Софія Олександрівна, як талановитий організатор 

і активний комсомольський працівник, за путівкою ЦК ВЛКСМ 

була направлена на відбудову України. 

Спочатку працювала завідувачем сектору РК ЛКСМУ м. Дніпропетровська. З 

1945 р. проживала і працювала в Києві: бібліотекар СШ № 58, слухач Республіканської 

школи при ЦК КПУ (1945–1946), обліковець управління кадрів ЦК КПУ (1946–1947), 

працівник канцелярії Президії Верховної Ради УРСР (1949–1950), бібліотекар Будинку 

офіцерів Київського військового округу. 

Освіта – вища спеціальна. Протягом 1953–1956 рр. – студентка курсу 

бібліотекознавства Київського технікуму культосвітніх працівників. У 1956 р. вступила 

до Харківського державного бібліотечного інституту, який закінчила у 1961 р. за 

спеціальністю «Бібліотекознавство». Присвоєна кваліфікація «Бібліотекар-бібліограф». 

З березня 1963 р. трудова діяльність Софії Олександрівни пов’язана з нашою 

бібліотекою. Спочатку працювала на посаді бібліотекаря, ст. бібліотекаря відділу 

комплектування, наукового читального залу. 4 березня 1969 р. С. О. Шульженко 

призначена на посаду завідувача бібліотеки Київського державного інституту культури. 

Представляла нашу книгозбірню на семінарі зав. бібліотеками театральних вузів та вузів 

культури у Москві (березень 1970 р.). Була порядною, відповідальною, щирою до 

людей, завжди з повагою і готовністю допомогти. Нагороджена медаллю «За доблесный 

труд в Великой Отечественной войне». 

 

ЛАВРИНЕНКО Галина Іванівна 

(28.08.1947–28.09.2009) 

Народилася 28 серпня 1947 р. в м. Берлін, НДР. 

У Київському культосвітньому училищі навчалася з 1962 по 

1965 роки за спеціальністю «Бібліотекознавство і бібліографія». 

Після закінчення  навчання отримала кваліфікацію «Бібліотекар-
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бібліограф». Вищу спеціальну освіту здобула у 1970 р., закінчивши КДІК. Працювала 

завідувачем філії дитячої бібліотеки ім. М. Трублаїні (м. Київ). 

До бібліотеки Київської філії ХДІК Галина Іванівна прийшла працювати 4 

листопада 1965 року. Працювала бібліотекарем (1965–1969), ст. бібліотекарем (1970), 

завідувачем наукового читального залу (1971). 

Очолюючи сектор обробки літератури, згодом відділ комплектування і наукової 

обробки літератури (з 1972 по 2002 рр.), Г. І. Лавриненко здійснювала роботу з 

формування фонду бібліотеки та відповідала за передплату періодичних видань. Під її 

керівництвом, у 1981 р. відділ комплектування став переможцем соц. змагання серед 

відділів бібліотеки. У 90-х роках, разом з іншими зав. відділами Галина Іванівна читала 

лекції в Інституті підвищення кваліфікації працівників культури. 

Досвідчений фахівець з почуттям відповідальності Галина Іванівна була 

завідувачем бібліотеки у 1966–1967 рр.; в.о. завідувача бібліотеки у 1972 – 1973 та з 

1977 по 1978 рр.; заступником завідувача бібліотеки з 1.04.1975 по 1977 рр. 

У 2002 році, після 34 років служіння бібліотечній справі, Галина Іванівна вийшла 

на пенсію. 

 

ГОЛОВКІНА Катерина Дмитрівна 

 

Народилася 3 квітня 1939 р. в м. Києві. 

Освіта – вища спеціальна. Протягом 1958–1964 рр. 

навчалася на заочному відділенні Ленінградського 

бібліотечного інституту ім. Н. К. Крупської. 

У червні 1964 р. розпочала роботу в Державній 

республіканській бібліотеці УРСР ім. КПРС. Працювала бібліотекарем, потім 

заступником зав. відділу обслуговування читачів. Неодноразово обиралася членом 

партбюро. За час роботи у ДРБ ім. КПРС нагороджена іменним годинником 

Міністерства культури УРСР, почесними грамотами. 

Працювати до бібліотеки КДІК Катерина Дмитрівна прийшла у 1980 році. 

Протягом 18 років (з 1980 по 1998 рр.) була директором і заступником директора 

бібліотеки. Її компетентність, відповідальність, високий професіоналізм дозволили 

створити нову модель бібліотеки – книгозбірні вищого навчального закладу. 
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Значну роботу Катерина Дмитрівна проводила у напрямку створення наукових 

засад діяльності бібліотеки КДІК. Під її керівництвом була проведена структурна 

реорганізація бібліотеки, створені нові підрозділи: відділ обслуговування читачів, відділ 

книгозберігання, відділ наукової інформації, сектор ВРІ, сектор методичної роботи. 

У 90-х роках, разом з іншими зав. відділами директор бібліотеки читала лекції в 

Інституті підвищення кваліфікації працівників культури; проводила практичні заняття 

для студентів бібліотечного факультету з дисципліни «Організація масової роботи 

бібліотек». 

За дорученням Республіканського методичного кабінету Міністерства культури 

УРСР Катерина Дмитрівна надавала методичну допомогу бібліотекам Одеського (лютий 

1988 р.) та Житомирського (листопад 1990 р.) культурно-освітніх училищ. Надавала 

методичну допомогу бібліотеці Дубнівського училища культури з питань формування 

фонду та його використання у бібліотеці (березень 1992 р.). 

За надання практичної допомоги та активну участь у проведенні семінару-наради 

зав. бібліотеками і голів обласних (міських) методоб’єднань СУЗів, що проходив у 1991 

році, К. Д. Головкіна отримала подяку від Управління Міністерства вищої і середньої 

спеціальної освіти УРСР та Республіканського науково-методичного кабінету середньої 

спеціальної освіти Мінвузу УРСР. 

Катерина Дмитрівна завжди дуже відповідально ставилась до своїх обов’язків, 

була прикладом виняткової працездатності і професіоналізму, за що її поважали в 

колективі та інституті. Тривалий час входила до складу профкому інституту. Під її 

керівництвом бібліотека стала методичним центром для бібліотек культурно-освітніх 

училищ України, отримала 2 групу по оплаті праці. 

Велику увагу Катерина Дмитрівна приділяла професійній освіті співробітників. 

Завдяки Катерині Дмитрівні виховано покоління бібліотечних працівників, які до 

нинішнього часу успішно працюють в бібліотеці. За сумлінну багаторічну працю вона 

має численні грамоти і подяки від керівництва нашого навчального закладу. 

Нині К. Д. Головкіна на заслуженому відпочинку, проте колектив її пам’ятає. 

Колеги поважають Катерину Дмитрівну за щирість, доброзичливість і високий 

професіоналізм. 
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ХВОСТИК Галина Григорівна 

Народилася 5 лютого 1950 р. в с. Крути Ніжинського р-ну 

Чернігівської обл. У бібліотеку Київського державного інституту 

культури, а саме – в читальний зал бібліотечного факультету по 

вул. Річній, 4, прийшла працювати у 1968 р. Першими її 

наставниками були досвідчені бібліотекарі: Л. Є. Розум та  

Г. І. Лавриненко. 

Освіта – вища спеціальна. Протягом 1969–1973 рр. навчалася на денному 

відділенні КДІК за спеціальністю «Бібліотекознавство і бібліографія» (технічні 

бібліотеки). Після завершення навчання 40 років працювала у відділі комплектування і 

наукової обробки літератури бібліотеки, здійснюючи наукову обробку нових 

надходжень. 

Професійне становлення пройшла від бібліографа (1973), ст. бібліотекаря (1976), 

головного бібліотекаря (1989) до головного бібліотекаря-бібліографа відділу (1997). 

Галина Григорівна була прикладом високої працездатності, відповідального ставлення 

до виконуваної роботи. Складала бібліографічні описи нових надходжень. З 1984 р. 

організовувала і вела Алфавітний читацький каталог продовжуваних видань. З 2001 р. 

здійснювала каталогізацію документів у режимі АБІС ІРБІС, відповідала за формування 

БД «Книги». За час роботи зарекомендувала себе справжнім фахівцем бібліотечної 

справи. 

У 2010 році Галина Григорівна вийшла на пенсію маючи загальний стаж роботи у 

бібліотеці КДІК–КНУКіМ 42 роки. 

 

СИЗОНЕНКО Тамара Василівна 

 

Трудову діяльність у бібліотеці КДІК розпочала у 1969 

році. Працювала на посаді бібліотекаря (до 1973 р.), була першим 

завідувачем читального залу бібліотечного факультету (1973–

1975 рр.). 

Освіта – вища спеціальна. Упродовж 1971–1976 років 

навчалася у КДІК за спеціальністю «Бібліотекознавство і бібліографія». Вся подальша 

професійна діяльність Тамари Василівни тісно пов’язана з бібліотечним факультетом 
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КДІК. Працювала завідувачем сектору (1976–1979 рр.), ст. бібліотекарем (1979–1991 

рр.), провідним бібліотекарем (1992–2012 рр.). З 2013 р. – головний бібліотекар. 

У 1999 році Тамарі Василівні була оголошена Подяка Міністерства освіти «за 

багаторічну сумлінну діяльність з інформаційного та бібліотечно-бібліографічного 

забезпечення підготовки фахівців, виховання та організації культурно-просвітницької 

діяльності серед студентської молоді». 

На даний час Сизоненко Т. В. працює у читальній залі, передаючи свій досвід 

молодим колегам. Їй притаманні професійна інтуїція та висока внутрішня культура. 

Колеги, студенти і викладачі відзначають її як уважну, компетентну, добре обізнану у 

бібліотечній справі людину.  

У 2013 році Тамара Василівна нагороджена Почесною грамотою ректора 

КНУКіМ «за багаторічну працю та сумлінне виконання професійних обов’язків на ниві 

розбудови бібліотечно-інформаційного забезпечення діяльності університету». 

 

УЛЯТОВСЬКА Тетяна Василівна 

Народилася 7 листопада 1956 року в м. Боярка Київської 

обл. 

У 1974 році після закінчення середньої школи розпочала 

своє трудове життя у бібліотеці КДІК на посаді бібліотекаря 

відділу обслуговування читачів. Першим наставником та 

вчителем була Л. Є. Розум. Робота на абонементі видачі 

літератури студентам бібліотечного факультету, любов до обраної професії спонукали 

до необхідності набуття фахових знань. 

 Освіта – вища спеціальна. У 1981 році заочно закінчила бібліотечний факультет 

КДІК за спеціальністю «Бібліотекознавство і бібліографія», отримавши кваліфікацію 

«Бібліотекар-бібліограф». У тому ж році була переведена у довідково-бібліографічний 

відділ. Працюючи на посаді ст. бібліографа відділу, здійснювала довідково-

бібліографічне обслуговування читачів шляхом виконання бібліографічних довідок, 

надання консультацій, проведення бібліографічних оглядів літератури, виконувала 

роботи з організації та наповнення довідково-пошукового апарату бібліотеки. 

Фахова підготовка та практичний досвід роботи сприяли призначенню у 1983 році 

на посаду завідувача довідково-бібліографічного відділу. Більше 30 років організовує 
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довідково-бібліографічне обслуговування користувачів у бібліотеці, координує участь 

відділу у науковій роботі бібліотеки: готує методичні рекомендації на допомогу 

навчальній та науковій роботі студентів, бібліографічні покажчики, перевіряє 

правильність бібліографічних записів згідно ДСТУ у списках наукових праць, 

навчально-методичних матеріалах, здійснює індексування наукових праць, статей, 

магістерських робіт за таблицями УДК та ББК. Надає методичну допомогу системі 

бібліотек коледжів культури і мистецтв за напрямами бібліографічної роботи. 

Має високу професійну кваліфікацію, систематично підвищує професійний 

рівень, вивчаючи досвід роботи провідних наукових та вузівських бібліотек. 

Відповідальна, дисциплінована, комунікабельна, сумлінно ставиться до виконання 

обов’язків. У 2013 році нагороджена Грамотою ректора КНУКіМ «за багаторічну 

працю, високу професійну майстерність та особливі заслуги перед університетом»; 

оголошена Подяка ректора КНУКіМ «за сумлінне виконання професійних обов’язків на 

ниві розбудови бібліотечно-інформаційного забезпечення діяльності університету». 

 

СТЕШЕНКО Галина Олександрівна 

Народилася 15 липня 1956 р. в м. Ленінграді. 

Освіта – вища спеціальна. Протягом 1974–1978 рр. 

навчалася на денному відділенні Київського державного 

інституту культури за спеціальністю «Бібліотекознавство і 

бібліографія». Після закінчення навчання присвоєна кваліфікація 

«Бібліотекар-бібліограф». 

У 1978 році, за державним розподілом, була направлена на роботу в бібліотеку 

КДІК на посаду бібліотекаря відділу обслуговування читачів. Першими вчителями її 

були досвідчені старші колеги, справжні фахівці бібліотечної справи К. Д. Головкіна, Л. 

Є. Розум та Г. І. Лавриненко. Вони передавали їй свій багатий досвід, навчали бути 

справжним бібліотекарем, відповідально ставитися до своїх обов’язків, любити читача. 

За роки роботи Галина Олександрівна пройшла шлях від бібліотекаря до заступника 

директора бібліотеки. Починала працювати у читальному залі культурно-освітнього 

факультету (1978–1979 рр.), в подальшому займала посади бібліографа довідково-

бібліографічного відділу (1979–1982 рр.), головного бібліографа (1982–1987 рр.). 

Упродовж 1987–1996 рр. працювала заступником директора бібліотеки. На даний час 
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працює на посаді головного бібліографа інформаційно-бібліографічного відділу. 

Загальний безперервний стаж роботи в бібліотеці КДІК–КНУКіМ становить 35 років. 

Галина Олександрівна відповідально, вдумливо, творчо підходить до виконання 

своїх професійних обов’язків, є справжнім фахівцем бібліотечної справи, передає свій 

досвід молодшим колегам. Вона виконує найбільш складні види робіт з інформаційно-

бібліографічного обслуговування користувачів бібліотеки. Здійснює аналітико-

синтетичну обробку періодичних видань, збірників наукових праць, матеріалів наукових 

конференцій шляхом відображення їх змісту в електронній БД. Надає консультації щодо 

пошуку інформації у АІБС УФД-Бібліотека та використання довідкового апарату 

бібліотеки користувачам бібліотеки. Координує інформаційну та бібліографічну 

діяльність з фахівцями відділів бібліотеки. Бере участь у науковій роботі відділу: готує 

методичні рекомендації на допомогу навчальній та науковій роботі студентів, 

бібліографічні покажчики. Галина Олександрівна, разом з колегами, є укладачем 

бібліографічних покажчиків «Культурна спадщина України», «Бринить, співає наша 

мова, чарує, тішить і п’янить…», методичних рекомендацій «Бібліографічне 

оформлення джерел до наукової роботи». Галина Олександрівна перевіряє правильність 

бібліографічних записів згідно ДСТУ у виданнях бібліотеки, списках наукових праць, 

навчально-методичних матеріалах викладачів вузу, здійснює індексування наукових 

праць, статей, магістерських робіт за таблицями УДК та ББК. 

Галина Олександрівна користується заслуженою повагою колег, викладачів та 

студентів. Має Подяку від керівництва вузу за досягнення у праці, занесену у трудову 

книжку (1992 р.). У 2013 році нагороджена Почесною грамотою ректора КНУКіМ «за 

багаторічну працю та сумлінне виконання професійних обов’язків на ниві розбудови 

бібліотечно-інформаційного забезпечення діяльності університету». 

 

МАЛОВСЬКА Ірина Леонідівна 

Народилася 4 вересня 1958 р. у м. Києві. 

Освіта – вища спеціальна. Упродовж 1975–1979 рр. 

навчалася на денному відділенні Київського державного 

інституту культури ім. О. Є. Корнійчука за спеціальністю 

«Бібліотекар-бібліограф» (технічні бібліотеки). 

Працювати у бібліотеку КДІК ім. О. Є. Корнійчука 
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прийшла після закінчення інституту у серпні 1979 р. Протягом 1979–1987 рр. працювала 

на посадах бібліографа, редактора відділу наукової інформації (ВНІ), головного 

бібліографа довідково-бібліографічного відділу (ДБВ). 

Серйозність, організованість, здатність до аналітичного мислення сприяли її 

посадовому зростанню. У 1993 році Ірина Леонідівна призначена завідувачем відділу 

наукової інформації. 

Протягом 1993–2012 рр. І. Л. Маловська організовувала бібліотечно-інформаційне 

обслуговування професорсько-викладацького складу та аспірантів університету; 

забезпечувала систематичне та оперативне доведення інформації про нові надходження 

літератури до абонентів в режимах: вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ), 

диференційного забезпечення керівництва (ДЗК); здійснювала аналіз планів науково-

дослідної та навчальної діяльності кафедр інституту, проводила інформаційну проробку 

основних наукових тем, відповідала за підготовку «Інформаційного бюлетеня нових 

надходжень», «Бюлетеня з проблем освіти і науки». 

На допомогу навчальному процесу, науково-дослідній роботі кафедр, Ірина 

Леонідівна організовувала і проводила комплексні заходи: «Дні кафедри», «Дні 

інформації», виконувала бібліографічні довідки, частина з яких увійшли до Єдиного 

галузевого довідково-інформаційного фонду Всесоюзного інформцентру з питань 

культури і мистецтва. Разом із іншими співробітниками бібліотеки І. Л. Маловська 

розробляє і досліджує наукові теми з історії бібліотеки, збереження бібліотечних 

фондів. 

У січні 2013 року очолила новостворений науково-методичний відділ. Під її 

керівництвом були окреслені завдання, функції відділу, розроблені регламентуючі 

документи. Як завідувач відділу Ірина Леонідівна бере активну участь у підготовці 

бібліографічних та біобібліографічних покажчиків, зокрема, видання «Сергій Данилович 

Безклубенко»; є укладачем щорічника «Наукові праці викладачів КНУКіМ за … рік», 

здійснює перевірку та підготовку до друку всіх науково-методичних матеріалів, які 

готуються в бібліотеці. 

І. Л. Маловська бере активну участь у Всеукраїнських науково-практичних 

конференціях, «Днях науки КНУКіМ», семінарах, презентаціях, які проводяться в 

університеті. 
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Загальний безперервний стаж роботи в Науковій бібліотеці КНУКіМ становить 34 

роки. На всіх посадах яскраво проявилися найкращі професійні якості І. Л. Маловської 

як організатора, наукового працівника. Доброзичливість, постійне прагнення діяти, 

вдосконалюватися, творити, висока відповідальність і вимогливість до себе та до інших 

є основними особистісними якостями Ірини Леонідівни Маловської, які сприймаються з 

величезною повагою, розумінням та вдячністю колег. 

У 2013 році нагороджена Грамотою ректора КНУКіМ «за багаторічну працю, 

високу професійну майстерність та особливі заслуги перед університетом»; оголошена 

Подяка ректора КНУКіМ «за сумлінне виконання професійних обов’язків на ниві 

розбудови бібліотечно-інформаційного забезпечення діяльності університету». 

 

МАЛЬШАКОВА Алла Василівна 

 

Народилася 17 травня 1964 р. в м. Києві. 

Освіта – вища спеціальна. Трудову біографію у бібліотеці 

Київського державного інституту культури ім. О. Є. Корнійчука 

розпочала бібліотекарем відділу комплектування у травні 1982 

р. Протягом 1985–1989 рр. роботу в бібліотеці поєднувала із 

заочним навчанням на бібліотечному факультеті інституту за спеціальністю 

«Бібліотекар-бібліограф» суспільно-політичної літератури. 

Організованість та відповідальність сприяли посадовому зростанню Алли 

Василівни з бібліотекаря до ст. бібліотекаря відділу комплектування (1982–1991 рр.). У 

1983 та 1984 роках А. Мальшакова ставала переможцем соц. змагань серед 

співробітників трудового колективу бібліотеки. 

Упродовж десяти років (1991–2001 рр.) Алла Василівна працювала на посаді 

редактора відділу наукової інформації, здійснюючи редагування картотек ДЗК і ВРІ. У 

2001 р. призначена завідувачем сектору ВРІ, забезпечувала систематичне та оперативне 

інформування абонентів ДОК та ВРІ. Разом з колегами брала участь у підготовці 

біобібліографічного покажчика, присвяченого творчому доробку проректора КНУКіМ 

Сергія Даниловича Безклубенка. 

Алла Василівна – активний учасник усіх наукових та інформаційних заходів, 

семінарів, презентацій, що проводяться у бібліотеці та університеті. 
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З 2013 року А. В. Мальшакова працює у науково-методичному відділі, де 

відповідає за створення щоденного аналітичного «Дайджесту новин з питань освіти, 

науки, культури, мистецтва і політики» для ректорату університету, є укладачем 

щорічного анотованого огляду періодичних видань «Вища школа». 

Алла Василівна відповідальна, енергійна, комунікабельна, творчо підходить до 

вирішення виробничих питань. Користується повагою колег. У 2013 році нагороджена 

Грамотою ректора КНУКіМ «за багаторічну працю, високу професійну майстерність та 

особливі заслуги перед університетом». 

 

ШАПОВАЛОВА Тетяна Райнгольдівна 

 

Народилася 9 січня 1956 року у м. Хмельницькому.  

Освіта – вища спеціальна. У 1985 р. прийшла працювати у 

бібліотеку Київського державного інституту культури 

бібліотекарем відділу обслуговування. З 1988 по 1993 рр. 

навчалася на заочному відділенні бібліотечного факультету 

КДІК, отримала спеціальність «бібліотекар-бібліограф». У 1990 

р. переведена на посаду ст. бібліотекаря. Відповідала за 

організацію обслуговування аспірантів та професорсько-

викладацького складу інституту. З 1992 р. – зав. відділу обслуговування, з 2002 по 2012 

рр. – заступник директора бібліотеки.  

Як заступник директора брала постійну участь у засіданнях Методичного центру 

вузівських бібліотек України, нарадах, конференціях, на яких розглядалися проблеми 

організації роботи бібліотек вищих навчальних закладів України. Тетяні Райнгольдівні 

притаманні такі риси, як працелюбність, завзятість та наполегливий характер. 
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СПІВРОБІТНИКИ  

НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ:  

ХТО ВОНИ? 

 
 

 

Я тільки скажу, що із вашої праці 

Росте, хорошіє розумний народ. 

М. Сом. 
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            Заступник директора наукової бібліотеки КНУКіМ 
 

Горбань Юрій Іванович 

 

Освіта – вища. Народився 23 квітня 1987 р. на 

Полтавщині. Протягом 2004–2009 рр. навчався у 

Київському національному університеті культури і 

мистецтв за спеціальністю «Історик-музеєзнавець, 

експерт культурних цінностей». У 2009 р. завершив 

навчання, отримавши Диплом з відзнакою.  

У бібліотеці КНУКіМ працює з 2005 р. на посадах: 

бібліографа ІІ категорії відділу обслуговування, 

завідувача відділу комплектування і наукової обробки документів. З 2013 р. – 

заступник директора наукової бібліотеки.  

Упродовж 2009–2012 рр. трудову діяльність у бібліотеці поєднував з навчанням в 

аспірантурі за спеціальністю «книгознавство і бібліотекознавство». У 2013 р. 

успішно захистив дисертацію на тему «Зберігання книжкових пам’яток як 

культурних цінностей у бібліотеках України» та здобув наукову ступінь кандидата 

культурології. Є автором більше 20 наукових статей у фахових виданнях України з 

питань збереження документів у бібліотеках. 

 

Відділ комплектування і наукової обробки документів  
 

Рибка Лариса Анатоліївна – завідувач відділу комплектування та наукової 

обробки документів. 

 

Освіта – вища спеціальна. Народилася в 1971 р. на 

Чернігівщині. Протягом 1989-1993 рр. навчалася в Київському 

державному інституті культури ім. О. Є. Корнійчука за 

спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія». 

З 1993 по 2002 рр. працювала в дитячій бібліотеці ім.  

П. Усенка Харківського р-ну м. Києва. У бібліотеці КНУКіМ 

працює з 2002 р., з 2013 р. – на посаді зав. відділу комплектування 

та наукової обробки документів. Має публікації у фахових 

виданнях України. 

У 2013 р. нагороджена Грамотою ректора КНУКіМ «за багаторічну працю, 

високу професійну майстерність та особливі заслуги перед університетом»; 

оголошена Подяка ректора КНУКіМ «за сумлінне виконання професійних обов’язків 

на ниві розбудови бібліотечно-інформаційного забезпечення діяльності 

університету». 

 

Винокурова Світлана Геннадіївна – завідувач сектору 

наукової обробки документів. 

 

Освіта – вища спеціальна. Народилася у 1961 р. в 

Оренбурзькій області (РФ). Протягом 1978-1982 рр. навчалася у 

Київському державному інституті культури ім. О. Є. Корнійчука за 

спеціальністю «Бібліотекознавство та бібліографія».  
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Працювала в бібліотеках Будинку вчених НАН України, ЗОШ № 233 м. Києва,  

Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер». 

У бібліотеці КНУКіМ працює з 2012 р. на посаді зав. сектору відділу 

комплектування та наукової обробки документів. 

У 2013 р. оголошена Подяка ректора КНУКіМ «за сумлінне виконання 

професійних обов’язків на ниві розбудови бібліотечно-інформаційного забезпечення 

діяльності університету». 

 

Гаврилюк Людмила Серафимівна 

 

Освіта – вища спеціальна. Народилася у 1963 р. на Донеччині. 

Протягом 1989–1993 рр. навчалася в Харківському державному 

інституті культури за спеціальністю «Бібліотекознавство та 

бібліографія». Працювала в бібліотеці Державної Донецької 

консерваторії ім. С. С. Прокофьєва. 

У бібліотеці КНУКіМ працює з 2013 р. на посаді бібліотекаря І 

категорії відділу комплектування та наукової обробки документів. 

 

 

Чернявська Алла Анатоліївна 
 

Освіта – вища спеціальна. Народилася у 1973 р. на Одещині. 

Закінчила Одеське училище культури, Київський державний 

університет культури і мистецтв, отримала диплом спеціаліста у 

галузі бібліотекознавства і бібліографії. 

З 1998 р. працює у бібліотеці КНУКіМ бібліотекарем 

читального залу, провідним бібліотекарем довідково-

бібліографічного відділу. З 2012 р. – провідний бібліограф відділу 

комплектування і наукової обробки документів. Співукладач 

бібліографічного покажчика «Культурна спадщина Україна». 

 У 2013 р. нагороджена Грамотою ректора КНУКіМ «за багаторічну працю та 

сумлінне виконання професійних обов’язків на ниві розбудови бібліотечно-

інформаційного забезпечення університету». 

 

 

Білоусова Катерина Богданівна 

 

Народилася у 1984 р. на Миколаївщині. Працювала у 

бібліотеці Національного гірничого університету  

(м. Дніпропетровськ). Закінчила Миколаївське вище училище 

культури і мистецтв. Продовжує навчання у КНУКіМ за 

спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство, 

бібліографія»). 

У бібліотеці КНУКіМ працює з 2013 р. на посаді бібліографа І 

категорії відділу комплектування та наукової обробки документів 
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Відділ книгозберігання  
 

Якубенко Ярослав Анатолійович – завідувач відділу 

книгозберігання. 

 

Освіта – вища спеціальна. Народився 6 жовтня 1967 р. у  

м. Києві. Закінчив Київський національний університет культури 

і мистецтв, отримав у 2009 р. диплом за спеціальністю 

«Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» та здобув 

кваліфікацію магістра. Продовжує навчання в аспірантурі 

КНУКІМ. Має публікації у фахових виданнях України та зарубіжжя. 

У бібліотеці КНУКІМ працює з 2011 р. бібліотекарем відділу обслуговування 

користувачів. З 2012 р. – провідний бібліограф відділу книгозберігання, з вересня 

2013 р. – зав. відділу книгозберігання.  

Нагороджений Грамотою Ленінаканського МК ЛКСМ за «самовіддану працю 

та братську допомогу при ліквідації наслідків землетрусу» у Вірменії (1989 р.).  

У 2013 р. нагороджений Грамотою ректора КНУКІМ «за сумлінне виконання 

професійних обов’язків на ниві розбудови бібліотечно-інформаційного забезпечення 

діяльності університету». 

 

Лубенець Олена Валеріївна 

 

Освіта – вища спеціальна. Народилася у 1973 р. у м. Києві. 

Протягом 2008–2011 рр. навчалася в Київському національному 

університеті культури і мистецтв, отримала диплом спеціаліста у 

галузі бібліотекознавства і бібліографії. 

Після закінчення вузу працювала бібліографом 1 категорії 

відділу обслуговування бібліотеки КНУКіМ, у 2013 р. переведена 

на посаду провідного бібліографа відділу книгозберігання. 

 

 

 

Шостак Валентина Миколаївна 

 

Освіта – вища спеціальна. Народилася 16 грудня 1966 р. в  

с. Вересоч Чернігівської обл. Протягом 1986–1990 рр. навчалася в 

Київському державному інституті культури за спеціальністю 

«Бібліотекар-бібліограф». Після закінчення вузу працювала 

бібліографом 1 категорії відділу книгозберігання, з 2001 р. – 

провідний бібліограф. Загальний трудовий стаж роботи у 

бібліотеці – 22 роки. 

У 2013 р. нагороджена Грамотою ректора КНУКІМ «за 

сумлінне виконання професійних обов’язків на ниві розбудови 

бібліотечно-інформаційного забезпечення діяльності університету». 
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Горобей Людмила Володимирівна 

 

Освіта – вища спеціальна. Народилася 25 березня 1974 р. у 

м. Києві. Протягом 1995–1999 рр. навчалася на бібліотечному 

факультеті Київського національного університету культури і 

мистецтв. Після закінчення вузу працює у відділі книгозберігання 

бібліотеки КНУКіМ техніком 1 категорії. Загальний трудовий  

бібліотечний стаж  13 роки. 

 

 

 

Відділ обслуговування користувачів  
 

 

Толочко Світлана Євгенівна – завідувач відділу обслуговування 

користувачів. 

 

Освіта – вища спеціальна. Народилася 6 серпня 1969 р. у  

м. Києві. Закінчила Київський державний інститут культури за 

спеціальністю «Бібліотекар-бібліограф» у 1994 р.  

Працює в бібліотеці КНУКіМ з 1998 р. на посаді 

бібліотекаря відділу обслуговування користувачів, з 1998 р.– 

бібліотекаря-бібліографа I категорії, з 1999 р. – провідного 

бібліотекаря. З 2002 р. – зав. відділу обслуговування 

користувачів. 

У 2013 р. нагороджена Грамотою ректора КНУКіМ «за 

багаторічну працю, високу професійну майстерність та особливі заслуги перед 

університетом»; оголошена Подяка ректора КНУКіМ «за сумлінне виконання 

професійних обов’язків на ниві розбудови бібліотечно-інформаційного забезпечення 

діяльності університету». 

 

Вапельник Олена Борисівна 

 

Освіта – вища спеціальна. Народилася 8 травня 1977 р. на 

Черкащині. Протягом 1994-1998 рр. навчалася у Київському 

національному університеті культури і мистецтв за спеціальністю 

«Бібліотекар-бібліограф» (дитяча література). Після закінчення вузу 

працювала бібліотекарем I категорії відділу обслуговування читачів 

НПУ ім. М. Драгоманова. 

У бібліотеку КНУКіМ працювати прийшла в 2000 р. на посаду 

зав. сектору методичної роботи. З 2002 р. – бібліотекар-бібліограф I 

категорії відділу обслуговування користувачів.  
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Воронцова Наталія Миколаївна 

 

Освіта – вища спеціальна. Народилася 14 серпня 1966 р. в  

м. Борисів (Республіка Білорусь). Закінчила Київський державний 

інститут культури у 1989 р. за спеціальністю «Бібліотекар-

бібліограф». З 2004 р. працює в бібліотеці КНУКіМ у відділі 

обслуговування користувачів на посаді бібліотекаря-бібліографа I 

категорії. У 2010 р. переведена на посаду провідного бібліотекаря. 

Організовує книжкові виставки в бібліотеці. 

 

 

Гаврилюк Лариса Петрівна  
 

Освіта – вища спеціальна.  Народилася 12 вересня 1959 р. у м. 

Мурманськ (РФ). У 1997 р. закінчила Київський державний інститут 

культури за спеціальністю «Бібліотекар-бібліограф». У бібліотеці 

КНУКіМ працює з вересня 2002 р. на посаді завідувача відділу 

книгозберегання. З вересня 2013 р. – провідний бібліотекар відділу 

обслуговування користувачів. 

У 2013 р. нагороджена Грамотою ректора КНУКіМ «за 

багаторічну працю, високу професійну майстерність та особливі заслуги перед 

університетом». 

 

Голованюк Людмила Андріївна 

 

Освіта – вища спеціальна. Народилася 10 лютого 1963 р. на 

Київщині. Закінчила Київський державний інститут культури у 1993 

р. за спеціальністю «Бібліотекар-бібліограф». Під час навчання 

працювала у відділі кадрів університету.  

У бібліотеці КНУКіМ працює з 2011 р. на посаді бібліографа I 

категорії. 

 

 

Жаврова Марина Володимирівна 

 

Освіта – вища спеціальна. Народилася 6 вересня 1973 р. у  

м. Києві. Упродовж 1991–1996 рр. навчалася у Київському 

державному інституті культури за спеціальністю «Бібліотекар-

бібліограф». 

 Трудову діяльність у бібліотеці КНУКІМ розпочала у 1990 р. у 

відділі комплектування на посаді бібліографа II категорії. У 1999 р. 

переведена у відділ обслуговування користувачів, з 2002 р. – 

бібліотекар-бібліограф I категорії.  
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Липовецька Лариса Валентинівна 

 

Освіта – вища спеціальна. Народилася 5 жовтня 1987 р. 

 у м. Києві. У 2009 р. закінчила Київський національний університет 

культури і мистецтв за спеціальністю «Бібліотекар-бібліограф». 

У бібліотеці КНУКіМ працює з 2009 р. на посаді провідного 

бібліотекаря, з січня 2013 р. – бібліографа I категорії відділу 

обслуговування користувачів. 

 

 

Несін Вікторія Василівна 

 

Освіта – вища спеціальна. Народилася 24 лютого 1975 р. у  

м. Києві. У 1993 р. закінчила Київське обласне училище культури. 

Працювала у бібліотеці Національного аграрного університету.  

У 2000 р. закінчила Київський національний університет 

культури і мистецтв за спеціальністю «Бібліотекар-бібліограф» 

(публічні бібліотеки). 

У бібліотеці КНУКіМ працює з 1995 р. на посаді 

бібліографа I категорії, з 2003 р. – провідний бібліотекар відділу 

обслуговування. 

  

Сизоненко Тамара Василівна 

 

Освіта – вища спеціальна. У бібліотеці КНУКіМ працює з  

1969 р. бібліотекарем, завідувачем сектору, ст. бібліотекарем, 

провідним бібліотекарем. З 2013 р. – головний бібліотекар відділу 

обслуговування користувачів.   

 

 

Стригун Інга Миколаївна 

 

Освіта – вища спеціальна. Народилася 27 червня 1972 р. у  

м. Онега Архангельської обл. (РФ). Упродовж 1991–1996 рр. 

навчалася у Київському державному інституті культури за 

спеціальністю «Бібліотекар-бібліограф».  

У бібліотеці КНУКіМ працює з 1990 р.: бібліотекарем, з 

1993 р. – бібліотекарем II категорії, з 1996 р. бібліотекарем I 

категорії відділу комплектування, з 1997 р. – головний бібліотекар 

відділу обслуговування користувачів. 

У 2013 р. нагороджена Грамотою ректора КНУКіМ «за багаторічну працю, високу 

професійну майстерність та особливі заслуги перед університетом». 
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Шапчиць Ольга Іванівна 

 

Освіта – вища спеціальна. Народилася 20 липня 1963 р. в  

с. Мартусівка Бориспільського р-ну Київської обл. Упродовж 2000–

2003 рр.  навчалася у Київському національному університеті 

культури і мистецтв за спеціальністю «Менеджер бібліотечно-

інформаційних технологій».  

У бібліотеці КНУКіМ працює з 2002 р. на посаді бібліотекаря-

бібліографа II категорії, з 2009 р. – I категорії, з 2013 р. – провідний бібліотекар відділу 

обслуговування. 

 

Науково-методичний відділ  
 

Маловська  Ірина Леонідівна – завідувач науково-

методичного відділу 

Освіта – вища спеціальна. Трудову діяльність у бібліотеці 

Київського державного інституту культури розпочала у 1979 р. 

Працювала на посадах бібліографа, редактора відділу наукової 

інформації, головного бібліографа довідково-бібліографічного відділу. З 1993 р. – 

завідувач відділу наукової інформації, з січня 2013 р. – зав. науково-методичного 

відділу. 

 

Мальшакова  Алла Василівна 

Освіта – вища спеціальна. Трудову біографію у бібліотеці 

Київського державного інституту культури розпочала бібліотекарем 

відділу комплектування у травні 1982 р. Працювала редактором 

відділу наукової інформації, завідувачем сектору ВРІ. З вересня 2012 

р. – провідний бібліотекар науково-методичного відділу.   

 

 

Омельяненко-Набіуліна  Олена  Федорівна 

 

Освіта – вища спеціальна. Народилася 29 березня 1963 р. у  

м. Києві. Протягом 1986-1991 рр. навчалася у Київському 

державному інституті культури за спеціальністю «Бібліотекар-

бібліограф» (технічні бібліотеки).  

У бібліотеці КНУКіМ працює з 1984 р. на посаді бібліотекаря I 

категорії відділу обслуговування. З 1985 р. – провідний бібліотекар, з 

2000 р. – головний бібліотекар відділу наукової інформації, з 2012 р. 

– провідний бібліотекар науково-методичного відділу. 

У 2013 р. нагороджена Грамотою ректора КНУКіМ «за багаторічну працю, високу 

професійну майстерність та особливі заслуги перед університетом». 
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Скаченко Олена Олексіївна – завідувач сектору методичної 

роботи. 

 

Освіта – вища спеціальна.  Народилася 14 липня 1971 р. в смт 

Драбів Черкаської обл. У 1989 р. вступила до Київського 

державного інституту культури. По закінченні навчання одержала 

диплом з відзнакою за спеціальністю «Бібліотекар-бібліограф» 

(художня література) і в липні 1993 р. розпочала трудову діяльність 

на посаді бібліотекаря І категорії абонементу учбової літератури для 

студентів БІС відділу обслуговування читачів бібліотеки КДІК. З 

1998 р. – провідний бібліотекар-бібліограф відділу обслуговування. 

Упродовж 2000–2009 рр. – провідний бібліотекар відділу наукової 

інформації. З 2009 р. – зав. сектору методичної роботи науково-методичного відділу. 

Загальний безперервний стаж роботи в бібліотеці становить 20 років. 

Олена Олексіївна є автором та співавтором 4 біобібліографічних покажчиків, 2 

пам’яток користувачам; автор-упорядник календаря «Київський національний 

університет культури і мистецтв у 2013 році», присвяченого 45-річному ювілею 

університету. Має публікації у фахових виданнях України.  

У 2013 р. нагороджена Грамотою ректора КНУКіМ «за багаторічну працю та 

сумлінне виконання професійних обов’язків на ниві розбудови бібліотечно-

інформаційного забезпечення університету». 

 

 

Відділ інформаційно-бібліографічного обслуговування  
 

Улятовська Тетяна Василівна – завідувач інформаційно-

бібліографічного відділу. 

 

Освіта – вища спеціальна. Трудову діяльність у бібліотеці 

Київського державного інституту культури розпочала у 1974 р. 

Працювала бібліотекарем відділу обслуговування читачів, ст. 

бібліографом довідково-бібліографічного відділу. З 1983 р. – 

завідувач довідково-бібліографічного відділу, з 2013 р. – зав. інформаційно-

бібліографічного відділу. 

 

Степко Вероніка Віталіївна 

 

Освіта – вища спеціальна. Народилася 31 жовтня 1978 р. в  

с. Розкопанці Богуславського р-ну Київської обл. У 1999 р. 

закінчила Київський національний університет культури і мистецтв 

за спеціальністю «Публічні бібліотеки», отримала диплом 

спеціаліста у галузі бібліотекознавства і бібліографії. Після 

закінчення вузу працювала бібліотекарем I категорії відділу 

обслуговування читачів НПУ ім. М. Драгоманова.  

У бібліотеці КНУКіМ працює з 2006 р. на посаді бібліографа 

I категорії довідково-бібліографічного відділу. З 2013 р. – провідний 

бібліограф інформаційно-бібліографічного відділу.  
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Стешенко Галина Олександрівна 

Освіта – вища спеціальна. У бібліотеці КНУКіМ почала 

працювати у 1978 р. бібліотекарем відділу обслуговування. У 

подальшому займала посади бібліографа довідково-бібліографічного 

відділу, головного бібліографа, заст. директора бібліотеки. З 2013 р. 

– головний бібліограф інформаційно-бібліографічного відділу. 

 

 

Відділ автоматизації та комп’ютеризації  

бібліотечно-бібліографічних процесів 

 

Сидоренко Оксана Анатоліївна – завідувач відділу автоматизації 

 

Освіта – вища. У 1985 р. закінчила Київський технологічний 

інститут легкої промисловості за спеціальністю «Інженер з 

автоматизації технологічних процесів» та аспірантуру КНУКіМ за 

спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство, 

бібліографознавство» (2003 р.). Після закінчення аспірантури 

працювала ст.н.с. Державної науково-педагогічної бібліотеки 

України на посаді заст. завідувача відділу автоматизації.  

З 2005 р. працює у бібліотеці КНУКіМ на посаді зав. відділу автоматизації. 

Коло професійних інтересів – автоматизація бібліотечних процесів. Поєднує досвід 

програміста баз даних та знання бібліотечно-бібліографічних процесів. 

У 2013 р. нагороджена Грамотою ректора КНУКіМ «за багаторічну працю, 

високу професійну майстерність та особливі заслуги перед університетом»; 

оголошена Подяка ректора КНУКіМ «за сумлінне виконання професійних обов’язків 

на ниві розбудови бібліотечно-інформаційного забезпечення діяльності 

університету». 

 

Дорошенко Євген Олегович 

 

Освіта – спеціальна технічна. У 2007 р. закінчив коледж 

Національного авіаційного університету за спеціальністю 

«Технічне обслуговування обчислювальної техніки». 

У бібліотеці КНУКіМ працює з 2005 р. на посаді інженера-

програміста відділу автоматизації. За цей час реорганізував 

мережеву структуру бібліотеки, ввів в експлуатацію сервер баз 

данних та доменний контролер. Здійснює технічну підтримку 

комп’ютерного парку бібліотеки, навчає студентів-практикантів. Коло професійних 

інтересів – обслуговування комп’ютерних мереж. 
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Кононьчук Єжи Тадеушович 

 

Освіта – незакінчена вища, студент КНУКіМ. У бібліотеці 

КНУКіМ працює з 2013 р. на посаді техніка відділу автоматизації. 

Редагує оцифрований фонд бібліотеки та поповнює електронну 

бібліотеку. 

 

 

 

Лук’яненко В’ячеслав Вікторович – завідувач сектору 

інноваційних технологій. 

 

 Освіта – вища. Народився 18 травня 1984 р. у м. Кривому Розі. 

Закінчив КНУКіМ у 2009 р.  

 У бібліотеці КНУКіМ працює з 2013 р., очолює сектор 

інноваційних технологій відділу автоматизації. Оцифровує фонд 

бібліотеки та поповнює фонд електронних документів. 

 

 

 Савойська Альбіна Віталіївна 

 

Освіта – незакінчена вища, студентка КНУКіМ.  

У бібліотеці КНУКіМ працює з 2012 р. бібліографом 2-ї 

категорії сектору інноваційних технологій відділу автоматизації. 
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Розпорядчі документи 
1975 

1. Розпорядження Міністерства культури УРСР від 17.02.1975 р. № 15-325. –  

Б-ка КДІК віднесена до ІV групи по оплаті праці працівників культури. 

 

1978 

2. Об улучшении организации работы по научно-технической информации : 

приказ № 66 от 3.07.1978 г. / М-во культуры УССР, КГИК  

им. А. Е. Корнейчука. – 7 с. 

3. Положение о службе научно-технической информации Киевского 

государственного института культуры им. А. Е. Корнейчука // Об улучшении 

организации работы по науч.-техн. информации : приказ № 66 от 3.07.1978 г. / 

М-во культуры УССР, КГИК им. А. Е. Корнейчука. – С. 1–5. 

4. Положение о Совете общественных референтов // Об улучшении организации 

работы по науч.-техн. информации : приказ № 66 от 3.07.1978 г. / М-во 

культуры УССР, КГИК им. А. Е. Корнейчука. – С. 6–7. 

 

1980 

5. Мероприятия по улучшению сохранности книжных фондов библиотеки 

института : приняты 4.03.1980 г. / КГИК им. А. Е. Корнейчука, Б-ка. – К.,  

1980. – 4 с. 

6. О создании комиссии по изъятию устаревших по содержанию и изношенных 

изданий : приказ № 277 от 20.11.1980 г. / КГИК им. А. Е. Корнейчука. – 1 с. 

 

1981 

7. О сохранности библиотечного фонда : приказ № 155 от 15.12.1981 р. / М-во 

культуры УССР, КГИК им. А. Е. Корнейчука. – 2 с. 

8. Про проведення семінару-практикуму завідуючих бібліотеками вищих 

навчальних закладів культури і мистецтва : наказ М-ва культури УРСР № 1165 

від 7.12.1981 р. – 1 с. 

 

1982 

9. Наказ Міністерства культури УРСР № 18 від 13.01.1982 р. – 1 с. – Подяка за 

підготовку бази для проведення семінару-практикуму зав. б-ками вищ. навч. 

закл. культури і мистец. 

10. О создании республиканских методических центров при библиотеках вузов 

искусства и культуры УССР : приказ М-ва культуры Украинской ССР № 506 

от 11 мая 1982 года. – К., 1982. – 1 с. 

 

1985 

11. О порядке замены книг, других произведений печати и иных материалов из 

фондов библиотеки института в случае их утраты : приказ № 156«о» от 

30.11.1985 г. / М-во культуры УССР, КГИК им. А. Е. Корнейчука. – 1 с. 

12. Про віднесення бібліотеки Київського інституту культури ім. О. Є. Корнійчука 

до ІІ групи по оплаті праці : постанова колегії М-ва культури УРСР та Президії 

респ. ком. профспілки працівників культури № 6/9-2 від 12 черв. 1985 р. – К., 

1985. – 1 с. 
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1986 

13. О формировании фондов библиотеки и повышении уровня библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания профессорско-

преподавательского состава и студентов вуза : приказ № 111«о» от  

30.05.1986 г. / М-во культуры УССР, КГИК им. А. Е. Корнейчука. – 2 с. 

14. Структура библиотеки Киевского государственного института культуры. ІІ 

группа : утв. министром культуры УССР Ю. А. Олененко. – К., 1986. – 1 с. 

 

1988 

15. Лист Учбово-методичного кабінету учбових закладів мистецтва і культури 

№ 24-20-17-а від 19.01.1988 р. – 1 с. – Про відрядження дир. б-ки 

К. Д. Головкіної для надання метод. допомоги б-ці Одес. культ.-освіт. уч-ща. 

 

1990 

16. Лист Республіканського метод. кабінету учбових закладів мистецтва і 

культури № 24-267-17-а від 19.02.1990 р. – 1 с. – Про відрядження дир. б-ки К. 

Д. Головкіної для надання метод. допомоги б-ці Житомир. культ.-освіт. уч-ща. 

 

1991 

17. Лист Міністерства освіти України № 220-в/106 від 12.04.1991 р. – 1 с. – Подяка 

за проведення Респ. семінару-наради для зав. б-ками та голів обл. (міськ.) 

метод. об-нь та СУЗів]. 

18. Про віднесення бібліотек вищих учбових закладів мистецтв та культури до 

груп по оплаті праці : постанова колегії М-ва культури Української РСР та 

Президії респ. ком. профспілки працівників культури № 2/24 г від  

20.02.1991 р. – К., 1991. – 2 с. – Про віднесення б-ки до II групи по оплаті 

праці. 

 

1992 

19. Лист Республіканського методичного кабінету учбових закладів мистецтва і 

культури № 24-57-17-а від 19.03.1992 р. – 1 с. – Про відрядження дир. б-ки 

К. Д. Головкіної у Дубнів. уч-ще культури. 

20. Наказ № 390 «л» від 17.06.1992 р. – 1 с. – Про оголошення подяки 

Г. О. Стешенко та Г. Г. Хвостик за організацію вист. книг на І Всеукр. Конгр. 

бібліотекарів. 

 

1993 

21. Про переведення Головкіної Катерини Дмитрівни з посади «завідуючої 

бібліотекою» на посаду «директора бібліотеки» : наказ М-ва культури України 

№ 363я «а» від 1.06.1993 р. – 1 с. 

 

1994 

22. Про створення тимчасової комісії по вивченню стану книгозабезпеченості 

учбового процесу : наказ № 11«о» від 26.01.1994 р. / М-во культури України, 

КДІК. – 1 с. 
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2001 

23. Про бібліотеку Київського національного університету культури і мистецтв : 

наказ М-ва культури і мистецтв України № 340 від 30 трав. 2001 р. – К.,  

2001. – 1 с. – Про віднесення б-ки до I групи по оплаті праці. 

 

2010 

24. Про заміну літератури, загубленої читачами : наказ № 235-о від 09.12.2010 р. / 

КНУКіМ, Б-ка. – К., 2010. – 1 с. 

25. Про надання інформації про наукову роботу викладачів КНУКіМ : 

розпорядження проректора з наук. роботи КНУКіМ А. І. Гурбанської № 1 від 

23 січ. 2012 р. – К., 2012. – Про надання інформації про наук. пр. викладачів 

для підготов. бібліогр. покажч. «Друковані праці викладачів КНУКіМ за 2011 

рік». 

 

Організаційні документи 

1983 

26. Инструкция по борьбе с читательской задолженностью / КГИК  

им. А. Е. Корнейчука, Б-ка. – К., 1983. – 2 с. 

 

1986 

27. Абоненту системи ВРІ : правила користування сигнальними картами системи 

ВРІ / КДІК ім. О. Є. Корнійчука, Б-ка. – К., 1986. – 1 с. 

28. Инструкция заведующим кафедр по вопросам обеспечения учебной 

литературой дисциплин, закрепленных за кафедрами / сост. Е. Д. Головкина ; 

КГИК им. А. Е. Корнейчука, Б-ка. – К., 1986. – 3 с. 

29. Инструкция информационного обеспечения НИР в Киевском государственном 

институте культуры им. А. Е. Корнейчука / КГИК им. А. Е. Корнейчука,  

Б-ка. – К., 1986. – 1 с. 

30. Паспорт-характеристика топографічного каталогу : затв. 20.03.1986 р. / КДІК 

ім. О. Є. Корнійчука, Б-ка. – К., 1986. – 3 с. 

31. Положение о «Дне кафедры» / КГИК им. А. Е. Корнейчука, Б-ка, Служба 

информ. – К., 1986. – 3 с. 

32. Положение о систематическом каталоге / Б-ка. – К., 1986. – 9 с. 

33. Положение о составлении, организации и ведении алфавитно-предметного 

указателя к систематическому каталогу / Б-ка. – К., 1986. – 6 с. 

34. Положение о справочном аппарате комплектования / Б-ка. – К., 1986. – 3 с. 

35. Положение об алфавитном служебном каталоге книг и нотных изданий /  

Б-ка. – К., 1986. – 6 с. 

36. Положение об алфавитном служебном каталоге периодических и 

продолжающихся изданий / Б-ка. – К., 1986. – 1 с. 

37. Положение об алфавитном читательском каталоге книг и нотних изданий /  

Б-ка. – К., 1986. – 5 с. 

38. Положение об информационно-библиографческой работе библиотеки КГИК 

им. А. Е. Корнейчука / Б-ка. – К., 1986. – 4 с. 

39. Правила пользования библиотекой КГИК : утв. 25 марта 1986 года / КГИК,  

Б-ка. – К., 1986. 
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1989 

40. Паспорт-характеристика алфавитного читательского каталога на фонд 

читального зала (Щорса, 36). – К., 1989. – 2 с. 

41. Паспорт-характеристика алфавитного читательского каталога на фонд 

читального зала библиотечного факультета. – К., 1989. – 2 с. 

42. Паспорт-характеристика систематического каталога абонемента выдачи 

художественной литературы. – К., 1989. – 2 с. 

43. Паспорт-характеристика систематического каталога новой литературы, 

поступающей в кабинеты кафедр библиотечного факультета. – К., 1989. – 2 с. 

 

1990 

44. Инструкция о работе с отказами : утв. 18.02.1990 г. / КГИК, Б-ка. – К., 1990. – 

5 с. 

 

1992 

45. Інструкція про строки зберігання періодичних видань бібліотеки Київського 

державного інституту культури / КДІК, Б-ка. – К., 1992. – 3 с. 

 

1994 

46. Концепція розвитку бібліотеки КДІК / М-во культури України, КДІК. – К., 

1994. – 6 с. 

 

1995 

47. Паспорт бібліотеки Київського державного інституту культури / Б-ка. – К., 

1995 – 5 с. 

 

1996 

48. Положення про систему каталогів та картотек / Б-ка. – К., 1996. – 4 с. 

 

1997 

49. Положення про топографічний каталог книг та нотних видань : затв. 1997 р. / 

КДУКіМ, Б-ка. – К., 1997. – 4 с. 

 

2001 

50. Положення про бібліотеку : затв. 1.09.2001 р. / М-во культури і мистецтв, 

КНУКіМ. – К., 2001. – 4 с. 

 

2002 

51. Тематичний план комплектування фонду бібліотеки КНУКіМ. – К., 2002. – 3 с. 

2008 

52. Положення про бібліотеку : затв. 1.09. 2008 р. / КНУКіМ. – К., 2008. – 12 с. 

 

2010 

53. Інструкція взаєморозрахунків відділів бібліотеки з відділом книгозберігання 

основного фонду. – К., 2010. – 3 с. 

54. Інструкція з обліку документів бібліотечного фонду бібліотеки КНУКіМ. – К., 

2010. – 7 с. 

55. Інструкція користувача робочої станції (РС). – К., 2010. – 2 с. 
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56. Інструкція обліку, обробки та видачі документів на нетрадиційних носіях 

інформації (дискетах, СD-ROM). – К., 2010. – 2 с. 

57. Інструкція обслуговування користувачів за формою читального залу в 

бібліотеці КНУКіМ. – К., 2010. – 4 с. 

58. Інструкція по організації роботи з популяризації документів у бібліотеці 

КНУКіМ. – К., 2010. – 3 с. 

59. Інструкція про збереження бібліотечних фондів бібліотеки КНУКіМ. – К., 

2010. – 9 с. 

60. Положення про відділ автоматизації бібліотечних процесів бібліотеки 

КНУКіМ. – К., 2010. – 2 с. 

61. Положення про відділ книгозберігання основного фонду бібліотеки КНУКіМ. 

– К., 2010. – 3 с. 

62. Положення про відділ комплектування та наукової обробки документів 

бібліотеки КНУКіМ. – К., 2010. – 3 с. 

63. Положення про відділ наукової інформації бібліотеки КНУКіМ. – К., 2010. –  

3 с. 

64. Положення про відділ обслуговування читачів бібліотеки КНУКіМ. – К., 2010. 

– 3 с. 

65. Положення про довідково-бібліографічний відділ бібліотеки КНУКіМ. – К., 

2010. – 3 с. 

66. Положення про сектор методичної роботи бібліотеки КНУКіМ. – К., 2010. –  

3 с. 

67. Положення про формування фондів бібліотеки / КНУКіМ. – К., 2010. – 3 с. 

68. Правила користування бібліотекою КНУКіМ / М-во культури і туризму 

України, КНУКіМ. – К., 2010. – 8 с. 

69. Правила користування Інтернетом в бібліотеці КНУКіМ. – К., 2010. – 2 с. 

 

Науково-методичні матеріали 

 

1982 

70. Совершенствование информационной деятельности – залог повышения 

эффективности использования фондов библиотек (из опыта работы 

библиотеки КГИК им. А. Е. Корнейчука) / Е. Д. Головкина ; КГИК  

им. А. Е. Корнейчука, Б-ка. – К., 1982. – 10 с. 

 

1983 

71. Изучение использования фондов как важнейшее условие повышения 

эффективности деятельности вузовских библиотек / сост. Е. Д. Головкина ; 

КГИК им. А. Е. Корнейчука, Б-ка. – К., 1983. – 7 с. 

 

1986 

72. Научно-информационная деятельность службы информации за 1980–1985 гг. / 

сост. Е. Д. Головкина ; КГИК им. А. Е. Корнейчука, Б-ка. – К., 1986. – 7 с. 

73. Памятка представителю кафедры по обеспечению учебной литературой 

дисциплин, закрепленных за кафедрой / сост. Е. Д. Головкина ; КГИК  

им. А. Е. Корнейчука, Б-ка. – К., 1986. – 1 с. 
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1987  

74. Памятка студенту-первокурснику о библиотеке Киевского государственного 

института культуры им. А. Е. Корнейчука / сост.: Т. В. Дьяченко,  

Г. А. Стешенко ; КГИК им. А. Е. Корнейчука, Б-ка. – К., 1987. – 8 с. 

 

1989 

75. Виконання та облік бібліографічних довідок : консультація / уклад. 

Т. В. Дяченко ; КДІК ім. О. Є. Корнійчука, Б-ка. – К., 1989. – 3 с. 

76. Методичні консультації щодо вилучення з фонду застарілої за змістом та 

зношеної літератури / уклад. Г. О. Стешенко ; КДІК ім. О. Є. Корнійчука,  

Б-ка. – К., 1989. – 4 с. 

 

1990 

77. Комплектування довідково-бібліографічного фонду бібліотеки культурно-

освітнього училища : метод. поради / уклад. Г. О. Стешенко ; М-во культури 

УРСР, КДІК ім. О. Є. Корнійчука, Б-ка. – К., 1990. – 25 с.  

78. Методичні поради щодо організації СКС у бібліотеці училища / уклад. 

Т. В. Дяченко ; КДІК ім. О. Є. Корнійчука, Б-ка. – К., 1990. – 2 с. 

79. Облік довідково-бібліографічного обслуговування в бібліотеках середніх 

спеціальних навчальних закладів : метод. рек. / уклад. Т. В. Улятовська ; КДІК 

ім. О. Є. Корнійчука, Б-ка. – К., 1991. 

 

1992 

80. Організація та ведення тематичних картотек в бібліотеці училища культури : 

метод. рек. / уклад. Г. О. Стешенко ; КДІК ім. О. Є. Корнійчука, Б-ка. – К., 

1992. – 5 с. 

 

1993 

81. Довідка про стан формування фондів та пропозиції щодо перспектив розвитку 

бібліотеки КДІК / уклад. К. Д. Головкіна ; КДІК ім. О. Є. Корнійчука, Б-ка. – 

К., 1993. – 5 с. 

82. Методичні поради з питань організації пропаганди літератури в бібліотеці / 

уклад. С. М. Лупич ; КДІК ім. О. Є. Корнійчука, Б-ка. – К., 1993. – 4 с. 

83. Методичні рекомендації щодо впровадження в практику роботи біблітек 

«Інструкції про збереження фондів державних бібліотек України» / уклад. 

Г. О. Стешенко ; КДІК ім. О. Є. Корнійчука, Б-ка. – К., 1993. – 4 с. 

84. Оформлення систематичного каталогу бібліотеки : метод. консультація / 

уклад. Г. І. Лавриненко ; КДІК ім. О. Є. Корнійчука, Б-ка. – К., 1993. – 2 с. 

85. Про роботу бібліотеки по комплектуванню фондів факультету БІС 

літературою з питань бібліотекознавства і бібліографії / уклад. 

Г. І. Лавриненко ; КДІК ім. О. Є. Корнійчука, Б-ка. – К., 1993. – 2 с. 

 

1994 

86. Методика організації бібліографічного огляду : метод. консультація / уклад.  

С. М. Лупич ; КДІК ім. О. Є. Корнійчука, Б-ка. – К., 1994. – 4 с. 

87. Організація систематичної картотеки статей : метод. рек. / уклад. 

Т. В. Улятовська ; КДІК ім. О. Є. Корнійчука, Б-ка. – К., 1994. – 2 с. 
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1995 

88. Аналіз стану комплектування фонду бібліотеки КДІК за 1991–1994 роки / 

КДІК, Б-ка. – К., 1995. – 8 с. 

89. Завдання та зміст роботи нотно-музичного відділу бібліотеки / уклад. 

С. М. Лупич ; КДІК ім. О. Є. Корнійчука, Б-ка. – К., 1995. – 3 с. 

90. Методичні рекомендації з питань методики бібліографічного пошуку 

літератури та організації і ведення тематичної картотеки статей / уклад.  

С. М. Лупич ; КДІК ім. О. Є. Корнійчука, Б-ка. – К., 1995. – 3 с. 

91. Організація інформаційного обслуговування керівництва та викладачів 

училищ в режимах ВРІ та ДОК : метод. консультація / уклад. К. Д. Головкіна ; 

КДІК ім. О. Є. Корнійчука, Б-ка. – К., 1995. – 5 с.  

 

1996 

92. Основні аспекти психології спілкування бібліотекаря і читача в бібліотеці : 

метод. поради / уклад. С. М. Лупич ; КДІК ім. О. Є. Корнійчука, Б-ка. – К., 

1996. – 5 с. 

 

1997 

93. Аналіз анкетування щодо стану організації обслуговування читачів у 

бібліотеці Київського державного університету культури і мистецтв / уклад. 

С. М. Лупич ; КДУКіМ, Б-ка. – К., 1997. – 6 с. 

94. Про переоцінку бібліотечних фондів та основні положення про розміри 

компенсації в разі втрати видань читачами (за станом на 1.07.1996 р.) : метод. 

поради / уклад. К. Д. Головкіна ; КДУКіМ, Б-ка. – К., 1997. – 6 с. 

95. Схема річного звіту бібліотеки : інструкт.-метод. лист / уклад. К. Д. Головкіна 

; КДУКіМ, Б-ка. – К., 1997. – 4 с. 

96. Узагальнення досвіду роботи бібліотек по впровадженню платних послуг у 

свою діяльність / уклад. С. М. Лупич ; КДУКіМ, Б-ка. – К., 1997. – 14 с. 

 

1998 

97. Зміни та доповнення у деяких розділах бібліотечно-бібліографічної 

класифікації : метод. матеріали / уклад. Т. В. Улятовська ; КДУКіМ, Б-ка. – К., 

1998. – 7 с. 

 

1999 

98. Конфліктні ситуації у бібліотеці : метод. матеріали / уклад. Д. В. Філеш ; 

КНУКіМ, Б-ка. – К., 1999. – 5 с. 

99.  Методика організації в бібліотеці картотеки книгозабезпеченості навчального 

процесу / уклад. Г. І. Лавриненко ; КНУКіМ, Б-ка. – К., 1999. – 5 с. 

 

2001 

100. Складання плану роботи бібліотеки та звіту про її діяльність : метод. рек. / 

уклад. С. М. Смирнова ; КНУКіМ, Б-ка. – К., 2001. – 18 с. 

 

2007 

101. Облік фонду у бібліотеках : метод. матеріал / уклад. С. М. Смирнова ; 

КНУКіМ, Б-ка. – К., 2007. – 3 с.  
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2011 

102. Бібліографічне оформлення списку літератури до наукової роботи студента 

: метод. рек. / уклад.: Т. В. Улятовська, Г. О. Стешенко ; Київ. нац. ун-т 

культури і мистецтв, Б-ка. – К., 2011. – 14 с. 

103. Методичне об’єднання бібліотек училищ і коледжів культури України : 

довідник / уклад. О. О. Скаченко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв Б-ка. – 

К., 2011. – 11 с. 

104. Оформлення тексту за допомогою Microsoft Word : пам’ятка користувачу / 

уклад. О. О. Скаченко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Б-ка. – К., 2011. – 

8 с. 

 

2012 

105. Анотований покажчик видань, підготовлених бібліотекою КНУКіМ у 2011 

році / уклад. О. О. Скаченко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Б-ка. – К., 

2012. – 12 с. 

106. Анотований покажчик видань, підготовлених бібліотекою КНУКіМ у 2012 

році / уклад. О. О. Скаченко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Б-ка. – К., 

2012. – 24 с. 

107. Бібліотека – світ знань : (до 50-річчя б-ки Київ. нац. ун-ту культури і 

мистецтв) / уклад. О. О. Скаченко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Б-ка. – 

К., 2012. – 16 с. – (Серія «Знаменні дати КНУКіМ» ; вип. 1). 

108. Бібліотеки вищих навчальних закладів культури і мистецтв І–ІІ рівнів 

акредитації Міністерства культури України на сучасному етапі : (за 

результатами дослідження, проведеного у 2012 р.) [Електронний ресурс] / 

уклад. О. О. Скаченко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Б-ка. – К., 2012. – 

49 с. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/wp-content/ uploads/2012 

/12/Monitoring-YK-2012a.doc. – Назва з екрана. 

109. Мови – це важливо! : пам’ятка до Міжнародного дня рідної мови / уклад. 

О.  О. Скаченко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Б-ка. – К. : Вид. центр 

КНУКіМ, 2012. – 31 с. 

110. Новітні тенденції обслуговування молоді в бібліотеках : дайджест 

[Електронний ресурс] / уклад. О. О. Скаченко ; Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв, Б-ка. – К., 2012. – 47 с. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/wp-

content/ uploads/ 2012/12/Daydzhest-Obslug-molodi-B.doc. – Назва з екрана. 

111. Перевірка бібліотечного фонду : метод. рек. / уклад. Л. П. Гаврилюк ; Київ. 

нац. ун-т культури і мистецтв, Б-ка. – К., 2012. – 19 с. 

112. Розробка і впровадження цільових програм роботи бібліотек : інформ. 

дайджест / уклад. О. О. Скаченко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Б-ка. – 

К., 2012. – 35 с. 

113. Сім чудес України : пам’ятка до Міжнародного дня пам’яток і визначних 

місць / уклад. О. О. Скаченко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Б-ка. – К. : 

Вид. центр КНУКіМ, 2012. – 36 с. : іл. 

114. Створення бібліографічних посібників у бібліотеках : метод. рек. / уклад. 

Т. В. Улятовська ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Б-ка. – К., 2012. – 16 с. 

115. Фахові довідкові видання з питань культури і мистецтва у фондах 

бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв : 

інформ. довідка [Електронний ресурс] / уклад.: Г. О. Стешенко, В. В. Степко ; 

Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Б-ка, ДБВ. – К., 2012. – 24 с. – Режим 
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доступу: http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2012/12/Fahovi-vidannya-

KNUKiM.doc. – Назва з екрана. 

116. Цільові програми бібліотек : метод. консультація / уклад. О. О. Скаченко ; 

Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Б-ка. – К., 2012. – 27 с. 

117. Ювілеї бібліотек училищ і коледжів культури України : довідник 

[Електронний ресурс] / уклад. О. О. Скаченко ; Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв, Б-ка. – К., 2012. – 8 с. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/wp-

content/ uploads/ 2012/12/Biblioteki-yuvilyari.doc. – Назва з екрана. 

 

2013 

118. Бібліографічне оформлення списку джерел до наукової роботи : метод. рек. 

/ уклад.: Т. В. Улятовська, Г. О. Стешенко ; Київ. нац. ун-т культури і 

мистецтв, Б-ка. – К., 2013. – 18 с. 

119. Методична робота наук. бібліотеки КНУКіМ: традиції та сучасність / Київ. 

нац. ун-т культури і мистецтв, Б-ка ; уклад. О. О. Скаченко. – К. : Вид. центр 

КНУКіМ, 2013. – 40 с. 

120. Панорама життя бібліотек. Вип. 1 : зб. метод. матеріалів [Електронний 

ресурс] / уклад. О. О. Скаченко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Б-ка. – 

К., 2013. – 29 с. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/wp-

content/uploads/2013/01/PZHB-2013-Vip-1.doc. – Назва з екрана. 

 

Аналіз роботи бібліотек училищ культури України 

 

121. Аналіз діяльності бібліотек училищ культури України за 1990–1992 роки 

(згідно матеріалів звітів) / уклад. К. Д. Головкіна ; КДІК ім. О. Є. Корнійчука, 

Б-ка. – К., 1993. – 8 с. 

Готується щорічно з 1988 року. 

122. Аналіз діяльності бібліотек училищ культури України, складений за 

матеріалами їхніх звітів за 1993–1994 роки / уклад. К. Д. Головкіна ; КДІК ім. 

О. Є. Корнійчука, Б-ка. – К., 1995. – 10 с. 

123. Аналіз діяльності бібліотек училищ культури України, складений за 

матеріалами їхніх звітів за 1995–1996 роки / уклад. К. Д. Головкіна ; КДІК ім. 

О. Є. Корнійчука, Б-ка. – К., 1997. – 11 с. 

124. Аналіз діяльності бібліотек училищ культури України, складений за 

матеріалами їхніх звітів за 1997–1998 роки / уклад.: Д. В. Філеш, С. М. Лупич ; 

КНУКіМ, Б-ка. – К., 1999. – 11 с. 

125. Аналіз діяльності бібліотек училищ культури України, складений за 

матеріалами їхніх звітів за 1999–2000 роки / уклад. С. М. Смирнова ; КНУКіМ, 

Б-ка. – К., 2001. – 10 с. 

126. Аналіз діяльності бібліотек училищ культури України, складений за 

матеріалами їхніх звітів за 2001–2002 роки / уклад. Д. В. Завражина ; КНУКіМ, 

Б-ка. – К., 2003. – 10 с. 

127. Аналіз діяльності бібліотек училищ культури України, складений за 

матеріалами їхніх звітів за 2007–2008 роки / уклад. С. М. Смирнова ; КНУКіМ, 

Б-ка. – К., 2009. – К., 2009. – 5 с. 

128. Аналіз діяльності бібліотек училищ культури України, складений за 

матеріалами їхніх звітів за 2008–2009 роки / уклад. О. О. Скаченко ; КНУКіМ, 

Б-ка. – К., 2010. – 5 с. 
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129. Аналіз діяльності бібліотек училищ і коледжів культури України, 

складений за матеріалами їхніх звітів за 2009–2010 роки / уклад. 

О. О. Скаченко ; КНУКіМ, Б-ка. – К., 2011. – 6 с. 

130. Аналіз роботи бібліотек училищ і коледжів культури України у 2010–2011 

навчальному році (складений за матеріалами звітів) / уклад. О. О. Скаченко ; 

КНУКіМ, Б-ка. – К., 2012. – 12 с. 

 

Науково-бібліографічні видання 

 

131. Сводный указатель периодических изданий, получаемых всеми 

подразделениями института в … году / КДИК, Б-ка. – К., 1974–1991.  

Виходив щорічно з 1974 року. 

132. Нові матеріали з питань освіти, культури і мистецтва, що надійшли до 

фонду Наукової біблітеки у … році : бібліогр. покажч. / КДІК ім. 

О. Є. Корнійчука, Б-ка. – К., 1989–1992. 

Виходили двічі на рік з 1989 року. 

133. Організація культурно-дозвіллєвої діяльності людей похилого віку та 

людей з обмеженими можливостями : анот. список л-ри / уклад. С. М. Лупич ; 

КДІК ім. О. Є. Корнійчука, Б-ка. – К., 1995. – 4 с. 

134. Зведений покажчик періодичних видань, які отримують усі підрозділи 

Університету в … році / КНУКіМ, Б-ка. – К., 1992–    . 

Виходить щорічно з 1992 року. 

135. Бібліографічний покажчик видань з питань освіти, культури, 

бібліотекознавства, бібліографії, мистецтва, що надійшли до фонду бібліотеки 

КНУКіМ за друге півріччя 2001 р. – перше півріччя 2002 р. / КНУКіМ, Б-ка, 

ВНІ. – К., 2002. – 7 с. 

 

2011 

136. «Тої слави козацької повік не забудем…» : список л-ри до Дня укр. 

козацтва [Електронний ресурс] / уклад.: В. В. Степко, Т. В. Улятовська ; Київ. 

нац. ун-т культури і мистецтв, Б-ка. – К., 2011. – 21 с. – Режим доступу: 

http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2012/12/Den-ukrayinskogo-kozatstva.doc. 

– Назва з екрана. 

137. Інформаційний бюлетень з проблем вищої школи для професорсько-

викладацького складу / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Б-ка. – Вип. 1 

(2011)–    . – К., 2011–    . – 

Вип. 1 : Освітні інновації у вищих навчальних закладах України 

[Електронний ресурс] / уклад. І. Л. Маловська. – К., 2011. – 8 с. – Режим 

доступу: http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2012/12/Osvitni-innovatsiyi.doc. 

– Назва з екрана. 

Вип. 2 : Наукові інновації у вищих навчальних закладах України 

[Електронний ресурс] / уклад. І. Л. Маловська. – 2011. – 6 с. – Режим доступу: 

http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2012/12/Naukovi-innovatsiyi.doc. – Назва 

з екрана. 

138. Календар знаменних та пам’ятних дат на … рік : інформ. вид. / уклад.  

О. О. Скаченко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Б-ка. – Вип. 1 (2011)–    . 

– К., 2011–    . – 

Вип. 1. – 2011. – 14 с. 
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Вип. 2. – 2012. – 27 с. 

Вип. 3. – 2013. – 45 с. 

139. Кіномистецтво : список л-ри до Дня укр. кіно (10 верес.) [Електронний 

ресурс] / уклад.: І. Л. Маловська, А. В. Мальшакова, О. Ф. Омельяненко-

Набіуліна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Б-ка. – К., 2011. – 54 с. – 

Режим доступу: http://knukim.edu.ua/wpcontent/uploads/2012/12/kinomistets.spis. 

doc. – Назва з екрана. 

140. Нові надходження літератури до бібліотеки КНУКіМ : інформ. бюл. / Київ. 

нац. ун-т культури і мистецтв, Б-ка. – Вип. 1 (2011)–    . – К., 2011. –    . –  

Вип. 1 : січень – вересень 2011 р. – 2011. – 15 с. 

Вип. 2 : жовтень – грудень 2011 р. – 2011. – 20 с. 

141. Основи журналістики : список л-ри до Дня журналіста України (6 черв.) 

[Електронний ресурс] / уклад.: О. О. Скаченко, І. Л. Маловська ; Київ. нац.   

ун-т культури і мистецтв, Б-ка. – К., 2011. – 24 с. – Режим доступу: 

http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2012/12/RSL-Zurnalistuka.doc. – Назва з 

екрана. 

 

2012 

142. «Бринить-співає наша мова, чарує, тішить і п’янить…» : до Дня української 

писемності та мови : бібліогр. покажч / уклад.: В. В. Степко, Г. О. Стешенко, 

Т. В. Улятовська ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Б-ка. – К., 2012. – 44 с. 

143. «Не було слів, не було сліз – був ГОЛОД…» : список л-ри до 80-річчя 

Голодомору 1932–1933 років в Україні [Електронний ресурс] / уклад. 

В. В. Степко ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Б-ка. – К., 2012. – 16 с. – 

Режим доступу: http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2012/12/Golodomor-v-

Ukrayini.doc. – Назва з екрана. 

144. Велич мистецтва ясніше всього проявляється в музиці : каталог кн. вист. до 

наук.-практ. конф. ф-ту муз. мистец. «Музична культура України в контексті 
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