
Київський національний університет культури і 
мистецтв 

 
Бібліотека 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПАНОРАМА  
ЖИТТЯ БІБЛІОТЕК 

 
 

Збірник методичних матеріалів 
 

Вип. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ – 2013 
 
 



 2

 
 
 

Укладач: О. О. Скаченко, зав. сектору науково-методичної роботи бібліотеки КНУКіМ 
 
 
 

 
Панорама життя бібліотек : зб. метод. матеріалів / уклад.                           

О. О. Скаченко ; КНУКіМ, Бібліотека. – К., 2013. – Вип. 1. – 29 с. 
 

Метою збірника є інформування про здобутки та кращий досвід роботи 
бібліотек ВНЗ системи культури і мистецтв України 1–2 р. а.  

Призначений керівникам бібліотек училищ і коледжів культури 
України. 
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Передмова 

 
Основними  завданнями сектору науково-методичної роботи бібліотеки 

Київського національного університету культури і мистецтв на даний час є 

аналітико-прогностична, методична і консультативна діяльність, покликана 

забезпечити виявлення передових тенденцій розвитку бібліотечної справи і 

впровадження їх у роботу бібліотек ВНЗ культури і мистецтв 1–2 рівня 

акредитації.  

З метою інформування бібліотекарів нашого об’єднання про здобутки 

та кращий досвід роботи, бібліотекою КНУКіМ у 2013 році розпочата 

підготовка збірки методичних матеріалів «Панорама життя бібліотек». До 

першого випуску видання увійшли наступні матеріали: 

 – «Аналіз роботи бібліотек училищ і коледжів культури України у 

2010–2011 н. р.» складений за матеріалами звітів бібліотек мережі. 

Висвітлено основні напрямки роботи бібліотек: рух фондів, заходи з 

популяризації літератури, статистичні показники обслуговування 

користувачів, організації довідково-бібліографічного апарату, кадрового 

складу та інші питання. 

– Інформаційний бюлетень «Бібліотеки на сторінках ЗМІ» включає  

повнотекстові та бібліографічні матеріали про роботу бібліотек мережі, 

надруковані на сторінках місцевих періодичних видань протягом 2010–2012 

років. Пропонуємо Вашій увазі інформацію про масові заходи, проведені у 

бібліотеках Канівського, Гадяцького, Тульчинського училищ культури. 

Бюлетень планується готувати постійно, тому чекаємо подібної інформації 

про роботу інших бібліотек нашого об’єднання. 

– «Анотований покажчик видань, підготовлених бібліотекою КНУКіМ 

у 2012 році» містить перелік видань, підготовлених структурними 

підрозділами бібліотеки Київського національного університету культури і 

мистецтв у 2012 році. Складається з 2 частин: науково-методичні матеріали 

та науково-бібліографічні видання бібліотеки. Обрані видання будуть 
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надіслані на електронну адресу керівників бібліотек відразу після отримання 

замовлення. Також пропонуємо переглянути документи на офіційному сайті 

КНУКіМ у розділі «Наукова робота», вкладка «Наукові видання бібліотеки».  

До кінця січня на сайті КНУКіМ для перегляду буде представлено 

«Календар знаменних і пам’ятних дат 2013 року». 
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Аналіз роботи бібліотек училищ і коледжів культури України 
у 2010-2011 н. р. (складений за матеріалами звітів) 

 
Бібліотеки – основні структурні підрозділи  вишів, покликані сприяти 

всебічному розвитку майбутнього фахівця: з одного боку забезпечувати 
навчальний процес, а з другого – проводити просвітницько-виховну роботу.  

Бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв 
є методичним центром для мережі бібліотек училищ і коледжів культури 
України згідно наказу Міністерства культури України  № 506 від 1982 р.  

Станом на 2012 рік мережа бібліотек училищ і коледжів культури 
України об’єднує 28 бібліотек:  

 Вінницького училища культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича 
 Волинського державного училища культури і мистецтв  

ім. І. Ф. Стравінського 
 Гадяцького училища культури ім. І. П. Котляревського 
 Дніпропетровського училища культури 
 Донецького училища культури 
 Житомирського коледжу культури і мистецтв ім. І. Огієнка 
 Калуського коледжу культури і мистецтв 
 Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв 
 Канівського училища культури і мистецтв Черкаської обл. ради 
 Комунального вищого навчального закладу Київської обл. ради 

«Коледж культури і мистецтв» 
 Київської муніципальної академії естрадного і циркового 

мистецтв 
 Обласного комунального закладу «Лозівське училище культури» 
 Коледжу Луганського державного інституту культури і мистецтв 
 Львівського державного училища культури і мистецтв 
 Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового 

мистецтва ім. І. Труша 
 Комунального закладу  «Мелітопольське училище культури» 

Запорізької обл. ради 
 Миколаївського коледжу культури і мистецтв 
 Ніжинського училища культури і мистецтв ім. М.Заньковецької 
 Одеського училища мистецтв і культури ім. К. Ф.Данькевича 
 Комунального вищого навчального закладу «Олександрійське 

училище культури» 
 Самбірського державного училища культури 
 Комунального навчального закладу Сумської обл. ради «Сумське 

вище училище мистецтв і культури ім. Д. С. Бортнянського»  
 Теребовлянського вищого училища культури 
 Тульчинського училища культури і мистецтв ім. М. Леонтовича 
 Ужгородського коледжу культури і мистецтв 
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 Обласного комунального закладу «Харківське училище 
культури». 

 Херсонського училища культури 
 Комунального закладу «Чернівецьке обласне училище мистецтв 

ім. С. Воробкевича»  
 
Протягом 2010–2011 н. р. звіти про роботу надіслали 23 бібліотеки, в 

тому числі коледж культури і мистецтв Київської обл. ради, Мелітопольське, 
Харківське училища культури. На жаль, систематично не надсилають звітів 
бібліотеки Вінницького, Ніжинського, Миколаївського ВНЗ, Київської 
муніципальної академії естрадного і циркового мистецтв. У 2011 р. не 
надіслала звіту і бібліотека Волинського училища культури і мистецтв.  

Є група бібліотек, звіти яких мають багато недоліків: не  в повній мірі, 
з порушеннями заповнена статистична форма, не заповнені всі колонки звіту. 

Робота більшості бібліотек училищ і коледжів культури у звітному році 
була спрямована на найповніше забезпечення навчально-виховного процесу. 
З цією метою використовувались загальноприйняті форми та методи роботи і 
впроваджувалися нові. 

 
Станом на 01.01.2012 р. : 
Книжкові фонди мережі бібліотек училищ і коледжів культури України 

склали 921 838 прим. 
Кількість читачів по єдиному читацькому квитку – 16 321 
Відвідуваність – 370 369 
Книговидача – 670 201 
Кількість штатних працівників – 60, з них – 31 мають вищу бібліотечну 

освіту. 
 
Аналіз основних показників роботи бібліотек виявив наступні 

результати: 
Фонд – основа функціонування бібліотеки навчального закладу. Від 

повноти фонду залежить сервіс бібліотечно-інформаційного задоволення. 
Загальний фонд бібліотек училищ і коледжів культури України у 2011 

р. становив 921 838 прим., що на 25 776 примірників більше показників 2010 
р. 

Найбільший фонд мають бібліотеки: 
Одеського училища культури (98 154 прим.), 
Коледжу Луганського ДІКіМ (87 858), 
Сумського училища культури (77 177), 
Чернівецького училища культури і мистецтв (68 363). 
За складом, фонд має таку структуру (Рис.1): 
учбова – 185 066 
наукова – 26 447 
художня література – 155 159 
ноти – 325 525. 
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Рис.1. Структура фонду бібліотек училищ і коледжів культури України, 2011 р. 
 

До книгозбірень у 2011 р. надійшло 13930 документів, що на 966 
менше, ніж у 2010 р. Покажемо криву росту сумарного числа надходжень 
документів до бібліотек училищ і коледжів культури протягом 2009–2011 
років. 
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Рис. 2. Графік росту сумарного числа надходжень документів до бібліотек училищ і 
коледжів культури України протягом 2009–2011 рр. 

 
Лідерами з нових надходжень є бібліотеки Гадяцького (2528 прим.), 

Тульчинського (1230) училищ, Луганського (2030), Житомирського (1292) 
коледжів культури. Найменше книг одержали бібліотеки Херсонського (15 
прим), Самбірського (20), Лозівського (50) училищ культури. 

З фондів книгозбірень вишів за 2011 рік вибуло 16 540 документів, що 
становить 1,79% від загального обсягу. Найбільше вибуття відбулося у 
Луганському коледжі (3935 прим.), Одеському (0665), Гадяцькому (2265), 
Донецькому (1454) училищах. 
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 У всіх бібліотеках об’єднання приділяється увага збереженню 
бібліотечних фондів, зокрема проведено вибіркові перевірки фондів згідно 
затверджених графіків переобліків, реставрувалися зношені книги. 

 
Обслуговування користувачів є провідною і визначальною функцією 

діяльності бібліотек. Кількість користувачів, відвідувань, виданих документів 
показують результати діяльності бібліотеки, складають основу статистичних 
показників, формують рейтинг бібліотеки. 

Кількість читачів за єдиною реєстрацією за досліджуваний період 
збільшилась і становить 16 321 осіб проти 13 818 у 2010 р. (рис. 3). 
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Рис. 3. Сумарна кількість зареєстрованих користувачів бібліотек училищ і коледжів 

культури за 2009–2011 рр., осіб 
 
Малий ріст кількості зареєстрованих користувачів відбувся у 

бібліотеках Лозівського (314 у 2011 проти 301 у 2010), Львівського  (388 у 
2011 проти 386 у 2010), Мелітопольського (483 у 2011 проти 474 у 2010), 
Олександрійського (408 у 2011 проти 402 у 2010) училищ. Відсутнє 
зростання у Сумському училищі культури (701 зареєстрований користувач у 
2010 та 2011 рр.)  

Найбільше користувачів за єдиним реєстраційним обліком серед 
мережі бібліотек коледжів та училищ культури у 2011 році зафіксовано у 
бібліотеках Луганського коледжу (1808) та Ужгородського училища 
культури (1514). 

У 2011 р. кількість читачів, обслужених всіма підрозділами бібліотек 
зменшилась і становить 69 369 користувачів (74 890 осіб у 2010 р.).  

З табл. 1 видно, що у порівнянні з 2010 р. кількість користувачів, 
обслужених всіма підрозділами у 2011 р. майже не змінилася у бібліотеках 
Гадяцького, Лозівського, Олександрійського, Сумського, Теребовлянського, 
Херсонського училищ, Кам’янець-Подільського коледжу культури. Значне 
зменшення кількості обслужених користувачів зафіксоване у бібліотеці 
Коледжу Луганського державного інституту культури і мистецтв (–9593).  
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Таблиця 1  
Кількість користувачів, обслужених усіма 

підрозділами бібліотек училищ і коледжів культури України 
за 2010 і 2011 роки 

 
Назва бібліотеки 2010 2011 Ріст  

Вінницького училища культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича - - - 
Волинського державного училища культури і мистецтв  
ім. І. Ф. Стравінського - - - 
Гадяцького училища культури ім. І. П. Котляревського 987 1007 +20 
Дніпропетровського училища культури 6071 7033 +962 
Донецького училища культури 1147 1208 +61 
Житомирського коледжу культури і мистецтв ім. І. Огієнка 908 1385 +477 
Калуського коледжу культури і мистецтв 520 586 +66 
Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв 566 591 +25 
Канівського училища культури і мистецтв Черкаської обл. ради 1719 1779 +60 
Комунального вищого навчального закладу Київської обл. ради 
«Коледж культури і мистецтв» 9103 10115 +1012 
Київської муніципальної академії естрадного і циркового 
мистецтв - - - 
Обласного комунального закладу «Лозівське училище культури» 301 314 +13 
Коледжу Луганського державного інституту культури і мистецтв 43376 33783 –9593 
Львівського державного училища культури і мистецтв 575 622 +47 
Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового 
мистецтва ім. І. Труша 608 574 –34 
Комунального закладу  «Мелітопольське училище культури» 
Запорізької обл. ради 

- - - 

Миколаївського коледжу культури і мистецтв - - - 
Ніжинського училища культури і мистецтв ім. М.Заньковецької - - - 
Одеського училища мистецтв і культури ім. К. Ф.Данькевича 864 2148 +1284 
Комунального вищого навчального закладу «Олександрійське 
училище культури» 800 809 +9 
Самбірського державного училища культури 535 520 –15 
Комунального навчального закладу Сумської обл. ради «Сумське 
вище училище мистецтв і культури ім. Д. С. Бортнянського»  867 877 +10 
Теребовлянського вищого училища культури 1192 1244 +52 
Тульчинського училища культури і мистецтв ім. М. Леонтовича - 1300 - 
Ужгородського коледжу культури і мистецтв - - - 
Обласного комунального закладу «Харківське училище культури» - - - 
Херсонського училища культури 1979 1984 +5 
Комунального закладу «Чернівецьке обласне училище мистецтв 
ім. С. Воробкевича»  1005 1490 +485 
Примітка: бібліотеки, що не подали даних у цій графі, позначені «–« 

 
 
Кількість відвідувань – важливий показник для бібліотеки, адже вся 

наша діяльність спрямована на читача, на виконання його вимог, запитів, 
формування його особистості. 
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Рис.4. Сумарна кількість відвідувань бібліотек училищ і коледжів культури 
України, 2009–2011 рр., осіб 

 
Згідно надісланих звітів, найбільша кількість відвідувань у бібліотеках 

Луганського (63721 особа), Київського обласного (22445) коледжів, 
Донецького (24032), Ужгородського (22154) училищ; у 6-ти бібліотек цей 
показник менший 10 тис. 

 
Показник книговидачі – абсолютний показник, який формує такі 

відносні показники як читаність і обертаність. Важливим елементом при 
книговидачі є популяризація літератури, тут велику роль відіграє обізнаність 
фонду бібліотекарем, його компетентність, старанність. 

Загальна книговидача  мережі бібліотек училищ і коледжів культури за 
2011 рік становить 670201 прим., що на 44632 прим. менше, ніж у 2010 році. 

Як видно з табл. 2, в 11 бібліотеках спостерігається зниження 
показника книговидачі.  

 
Таблиця 2 

Показники книговидачі бібліотек училищ і коледжів культури України за 2010 та 
2011 рр. 

 
Назва бібліотеки 2010 2011 Ріст  

Вінницького училища культури і мистецтв ім. М. Д. 
Леонтовича 

- - - 

Волинського державного училища культури і мистецтв  
ім. І. Ф. Стравінського - - - 
Гадяцького училища культури ім. І. П. Котляревського 41731 31594 -10137 
Дніпропетровського училища культури 21171 25333 +4162 
Донецького училища культури 37752 37109 -643 
Житомирського коледжу культури і мистецтв ім. І. Огієнка 55010 54100 -910 
Калуського коледжу культури і мистецтв 19100 19790 +690 
Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв 17905 17902 -3 
Канівського училища культури і мистецтв Черкаської обл. 34000 33800 -200 
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ради 
Комунального вищого навчального закладу Київської обл. 
ради «Коледж культури і мистецтв» 25779 26254 +475 
Київської муніципальної академії естрадного і циркового 
мистецтв - - - 
Обласного комунального закладу «Лозівське училище 
культури» 3791 3821 +30 
Коледжу Луганського державного інституту культури і 
мистецтв 101982 86092 -15890 
Львівського державного училища культури і мистецтв 18360 18929 +569 
Львівського державного коледжу декоративного і 
ужиткового мистецтва ім. І. Труша 16539 16899 +360 
Комунального закладу  «Мелітопольське училище культури» 
Запорізької обл. ради 

25324 28470 +3146 

Миколаївського коледжу культури і мистецтв - - - 
Ніжинського училища культури і мистецтв ім. 
М.Заньковецької 

- - - 

Одеського училища мистецтв і культури ім. К. Ф.Данькевича 17906 18131 +225 
Комунального вищого навчального закладу 
«Олександрійське училище культури» 59086 51610 -7476 
Самбірського державного училища культури 15745 17243 +1498 
Комунального навчального закладу Сумської обл. ради 
«Сумське вище училище мистецтв і культури ім. Д. С. 
Бортнянського»  33141 32201 -940 
Теребовлянського вищого училища культури 20779 18980 -1799 
Тульчинського училища культури і мистецтв ім. М. 
Леонтовича - 

25450 
- 

Ужгородського коледжу культури і мистецтв 37879 37586 -293 
Обласного комунального закладу «Харківське училище 
культури» - - - 
Херсонського училища культури 36547 36551 +4 
Комунального закладу «Чернівецьке обласне училище 
мистецтв ім. С. Воробкевича»  49102 32446 -16656 
Примітка: бібліотеки, що не подали даних у цій графі, позначені «–« 

 
Сучасна університетська книгозбірня є не тільки інформаційно-

освітнім, а й культурно-виховним центром. Інформаційно-масова та 
інформаційно-бібліографічна діяльність мережі бібліотек училищ і 
коледжів культури України у звітному році була спрямована на виховання 
духовності, формування у молоді позитивного ставлення до національних та 
загальнолюдських цінностей, популяризацію видань про сьогодення України. 

Протягом 2011 р. бібліотеки  вишів провели 460 різноманітних   
просвітницьких заходів, які відвідали 16727 користувачів. Найчастіше 
використовувалися такі форми роботи з читачами: різноманітні години 
(літературознавчі, роздумів, духовного спілкування), вечори (пам'яті, 
історичного портрета, літературні), читацькі конференції, уроки-реквієми, 
бесіди, огляди. А саме: 45 – літературних вечорів;  32 – літературно-
мистецькі зустрічі; 13 – презентацій книг; 33 диспути; 217 – інші масові 
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заходи. Важливим напрямком інформаційної роботи бібліотек були Дні 
інформації, Дні науки, Дні кафедр (86 заходів). 

Серед кращих за кількістю проведених інформаційно-масових  заходів 
– бібліотеки Донецького, Самбірського, Луганського, Калуського, 
Херсонського навчальних закладів (43, 42, 40, 39, 34 відповідно).  

У 2011 році спостерігається зниження показників інформаційно-
бібліографічного обслуговування. За 2011 рік бібліотеками надано 
користувачам 15 604 довідок (у 2010 р. – 15 622).  

 

2218; 
14%

13386; 
86%

письмові усні
 

 
Рис. 4. Видова структура наданих бібліографічних довідок у бібліотеках училищ і 

коледжів культури України у 2011 р. 
 
Важливою складовою інформаційно-бібліографічної роботи є 

інформування науковців та керівництва про наявні ресурси. Тут попереду 
бібліотека Гадяцького училища, яка у звітному році обслужила 105 абонентів 
ВРІ та 16 ДОК. По 25 абонентів ВРІ обслужили бібліотеки Тульчинського і 
Харківського училищ культури. 34 абоненти ДОК обслужила бібліотека 
Кам’янець-Подільського коледжу (24 – ВРІ).  

 Послуги МБА надають 6 бібліотек (Донецького, Канівського, 
Лозівського, Самбірського, Харківського, Чернівецького училищ культури). 
Через МБА у бібліотеці Донецького училища культури обслужені 32 
користувача.  

В останні роки пріоритетним напрямком діяльності бібліотек училищ і 
коледжів культури стало удосконалення системи обслуговування 
користувачів на основі запровадження сучасних інформаційних 
технологій.  

Комп'ютерний парк бібліотек училищ культури постійно оновлюється. 
Наразі, 19 бібліотек мережі мають 37 комп’ютерів (у 2010 р. – 25). 
Поповнення відбулося у бібліотеках Житомирського і Львівського (+4 
комп’ютери), Гадяцького (+ 2), Сумського (+2),  Донецького, 
Олександрійського, Теребовлянського, Тульчинського (+1) училищ. 
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Найбільше, 7 комп’ютерів, має бібліотека Сумського училища культури, по 4 
– Гадяцького, Житомирського та Львівського арт-коледжу.  

Технологічною основою останніх перетворень в бібліотеках є 
програмне забезпечення, яке дає змогу автоматизувати весь спектр 
бібліотечних процесів. У 6-ти бібліотеках мережі використовують програмне 
забезпечення ІРБІС (Київський обласний та Ужгородський коледжі, 
Дніпропетровське, Канівське, Олександрійське, Сумське училища), 2 – УФД-
Бібліотека (Львівський коледж, Мелітопольське училище). Гадяцьке училище 
культури використовує ПЗ «Коха», Калуський коледж – ПЗ «Бібліограф». 

Доступ до мережі Інтернет мають 4 бібліотеки: Донецького, 
Канівського, Мелітопольського училищ, Калуського коледжу.  

Електронну адресу мають бібліотеки Житомирського коледжу, 
Теребовлянського училища. 

Аналізуючи роботу мережі бібліотек училищ і коледжів культури 
України не можна не сказати про кадровий потенціал бібліотекарів, які у 
складних умовах сьогодення примножують багатства бібліотек і 
присвячують своє життя вихованню та освіті нового покоління. Всього в 
штаті 23 бібліотек об'єднання (що надіслали відповідні дані) нараховується 
60 працівників, у т.ч. з вищою бібліотечною освітою – 31. 

 
Висновки 
Найбільш повні звіти надіслали бібліотеки Гадяцького, Донецького,  

Житомирського, Канівського училищ культури, Київського обласного 
коледжу. 

Удосконалення бібліотечної роботи залежить від того, яке місце займає 
бібліотека в суспільстві. Попри всі негаразди бібліотечні фонди в училищах і 
коледжах все ж таки зросли. Комплектування здійснювалось, хоча бажано 
було б, щоб фонди більше поповнювались новою літературою, періодичними 
виданнями, оскільки вони є джерелом інформації про новітні результати 
наукових досліджень, стан та перспективи освітньої та культурної галузей. 

Для кращого задоволення запитів наших читачів слід збагатити 
бібліографічне обслуговування складанням бібліографічних списків 
літератури.  

Більшість бібліотек потребує комп’ютерного забезпечення, 
впровадження нових інформаційних технологій. Підключення до Інтернету 
забезпечить відкритий доступ до інформації, зокрема вихід на сайти відомих 
бібліотек, що сприятиме самоосвіті та вдосконаленню професійних навичок. 

Зважаючи на вищевказане, можна зробити висновок, що бібліотеки 
мережі училищ і коледжів культури добре розуміють свою місію і завдання, 
які ставить перед ними сучасна система освіти. Вони ясно бачать свої 
подальші перспективи і прагнуть найефективніше виконувати своє основне   
завдання   по   створенню   надійної   інформаційної  бази для подальшого 
удосконалення навчального процесу та розвитку науки, розширення доступу 
до інформації всім бажаючим.  
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                                   Додаток 1 
 

Таблиця основних показників роботи бібліотек училищ і коледжів 
культури України у 2011 році 

 
 

Назва бібліотеки 
Читачі за 
єдиною 

реєстрацією 

 
Кількість 
відвідувань  

 
Книговидача 

Гадяцького училища культури ім. І. 
П. Котляревського 630 11637 31594 
Дніпропетровського училища 
культури 545 7033 25333 
Донецького училища культури 572 24032 37019 
Житомирського училища культури і 
мистецтв ім. І. Огієнка 1385 16653 54100 
Калуського коледжу культури і 
мистецтв 722 17820 19790 
Кам’янець-Подільського коледжу 
культури і мистецтв 591 6990 17902 
Канівського училища культури і 
мистецтв Черкаської обл. ради 810 18450 33800 
Комунального вищого навчального 
закладу Київської обл. ради 
«Коледж культури і мистецтв» 662 22445 26254 
Київської муніципальної академії 
естрадного і циркового мистецтв    
Обласного комунального закладу 
«Лозівське училище культури» 314 1785 3821 
Коледжу Луганського державного 
інституту культури і мистецтв 1808 63721 86092 
Львівського державного училища 
культури і мистецтв 388 14375 18929 
Львівського державного коледжу 
декоративного і ужиткового 
мистецтва ім. І. Труша 626 6625 16899 
Комунального закладу  
«Мелітопольське училище 
культури» Запорізької обл. ради 

484 18057 28470 

Миколаївського коледжу культури і 
мистецтв 

- - - 

Ніжинського училища культури і 
мистецтв ім. М.Заньковецької 

- - - 

Одеського училища мистецтв і 
культури ім. К. Ф.Данькевича 796 17247 18131 
Комунального вищого навчального 
закладу «Олександрійське училище 
культури» 408 19753 51610 
Самбірського державного училища 
культури 305 9177 17243 
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Комунального навчального закладу 
Сумської обл. ради «Сумське вище 
училище мистецтв і культури ім. Д. 
С. Бортнянського»  701 19853 32201 
Теребовлянського вищого училища 
культури 622 

14021 
18980 

Тульчинського училища культури і 
мистецтв ім. М. Леонтовича 686 

11660 
25450 

Ужгородського коледжу культури і 
мистецтв 1514 22154 37586 
Обласного комунального закладу 
«Харківське училище культури» 408   
Херсонського училища культури 538 19607 36551 
Комунального закладу «Чернівецьке 
обласне училище мистецтв ім. С. 
Воробкевича»  807 7274 32446 
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Бібліотеки на сторінках ЗМІ 
 
 
1. Відзначили ювілей Ліни Костенко // Дніпрова зірка. – 2010. – 

№ 27–28 (2 квітня). 
 
Нещодавно в бібліотеці Канівського училища культури і мистецтв 

відбувся вечір, присвячений 80-річчю від дня народження Ліни Костенко під 
назвою «Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до 
душі». Роль ведучих виконували студенти ІІІ бібліотечного курсу. Студенти 
режисерського відділення натхненно читали вірші поетеси.   

На початку 80-х років з-під пера ювілярки вийшов історичний роман у 
віршах «Маруся Чурай», у якому Ліна Костенко описала історію рідного 
народу. На вечорі на розсуд глядачів була представлена інсценізація уривку 
із цього роману. Учасниками вистави стали студенти І та ІV режисерського 
курсів (режисер-постановник – Т. Шевчук). Роль Марусі Чурай виконала 
студентка режисерського відділення Христина Дутчин.  

До цієї події було приурочено і виставу «Страшні слова, коли вони 
мовчать…» та проведено бібліографічний огляд «Зоря і Хрест Ліни 
Костенко» студентки ІІІ бібліографічного курсу Антоніни Лисенко. 
Літературний вечір закінчився побажанням ювілярці міцного здоров’я, 
творчого натхнення і нових мистецьких звершень, а нам, читачам, – не 
розлучатися з її неповторною, мудрою і пристрасною поезією, передає 
завідуюча бібліотекою Л. Баламут. 

 
 

2. Про поезію і кохання // Дніпрова зірка. – 2010. – № 34 (22 
вересня).  

                             
Цими днями в Канівському училищі культури і мистецтв відбувся 

цікавий захід – літературно-музичний вечір «Се любов моя плаче так 
гірко…», присвячений творчості одного з найвизначніших майстрів 
поетичного слова – Івана Франка.  

Учасниками дійства стали студенти режисерських курсів (керівник 
заходу Т. Шевчук). Сценки за участю І. Чепурного, О. Какуріна, Ю. Чуприни, 
Ю. Харламової відтворили ліричні твори Франка, в яких ішлося про коханих 
жінок поета. Життєвий і творчий шлях генія висвітлили ведучі Т. Передерій, 
Е. Коцюба, К. Коровайна, Н. Макова. Музичні нотки додали О. Бутенко та          
А. Матінова. Пісні про кохання виконали А. Мегей, В. Шабала, В. Метейко 
та ін. Тут же демонструвалася книжкова виставка «Велет українського духу». 
Молоде покоління глибше пізнало творчість і душу геніального українського 
поета, письменника, публіциста, громадського діяча Івана Франка, 
підсумовує бібліотекар Канівського училища культури і мистецтв Лариса 
Баламут. 
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3. «Соборна, свята, вічна!» // Дніпрова зірка. – 2012. – № 11–12 
(10 лютого).  

 
           «Соборна, свята, вічна!» – під таким девізом в бібліотеці Канівського 
училища культури і мистецтв пройшов вечір, присвячений Дню Соборності і 
Свободи України та пам’яті Героїв Крут. У цьому заході брали участь 
студенти ІІ–ІІІ бібліотечних курсів, ІІ режисерського курсу та відділу 
естрадного співу. Ведуча В. Новіцька та О. Порожня розповіли про цей 
пам’ятний день, здійснивши екскурс в історію нашої країни. Ці дати в котре 
нагадали присутнім, особливо молодому поколінню, що у нас – єдина 
держава всього українського народу. Лунали на вечорі вірші у виконанні 
студентів Тищенко К., Чумаченко О., Настенко Т. Прозвучали пісні про 
Україну у виконанні студентів естрадного співу Козака А., Гайновської І., 
Рукавець А. під керівництвом викладача Бардана А.  

Друга частина дійства була присвячена Героям Крут – дню, коли 
вшановують пам’ять молодих українців, які у 1918 році полягли біля 
залізничної станції, захищаючи УНР. Про цю трагічну сторінку в історії 
розповіли інші ведучі – студенти ІІ режисерського курсу Хіміч О. та Заїка Т.  

Особливе враження на глядачів справило читання віршів, присвячених 
героям, у виконанні студентів ІІ режисерського відділу: Старости Т., 
Курінної А., Кошарського Н., Сватухи О., Мовчан Н., та інших під 
керівництвом викладача Шевчук Т. Насамкінець лунала пісня про Україну, 
передає завідувач бібліотекою Канівського училища культури і мистецтв             
Л. Баламут. 
 
                               

4. «Людина, яка була театром» // Дніпрова зірка. – 2012. –  № 
17–18 (2 березня). 

 
Під такою назвою в бібліотеці Канівського училища культури і 

мистецтв відбувся вечір-портрет, присвячений 125-річчю від дня народження 
Леся Курбаса (25.02.1887 р.– 1937 р.) – українського режисера, актора, 
драматурга, публіциста, перекладача, народного артиста України, який був 
проведений спільно зі студентами ІІ режисерського курсу (керівник                  
Т. Шевчук) і працівниками наукової бібліотеки Шевченківського 
Національного заповідника.  

Про моменти з життя Л. Курбаса та Т. Шевченка розповіла провідний 
бібліотекар наукової бібліотеки Шевченківського Національного заповідника 
Н. Гаєр. На вечорі були озвучені уривки з творів М. Куліша «Комуна в 
степах» і «Маклена Граса», які виконали студенти ІІ режисерського курсу: Н. 
Кошарський, Н. Бабенко, Д. Сокур, О. Хіміч, Л. Теряник, Т. Староста,          
Ю. Ковтун, Л. Кургінян та інші. Також була організована книжкова виставка 
«Іде Лесь Курбас, а з ним іде нова доба», був показаний фільм про трагічні 
останні роки життя генія, передає завідувач бібліотекою Л. Баламут. 
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5. Голуб Л. Запрошують Дні інформації / Л. Голуб // Гадяцький 
вісник. – 2011. – 24 груд.  

 
Вимоги часу, швидкий розвиток та впровадження практично в усі 

сфери людського життя новітніх інформаційних технологій, спонукають 
бібліотеки радикально змінювати свою діяльність, ставати центрами 
найновішої інформації. Не стоїть осторонь цього завдання й бібліотека 
училища культури ім. І. П. Котляревського, яка постійно дбає про по-
повнення свого фонду новими документами. А для популяризації нових 
надходжень використовує різні форми й методи. Традиційно проводяться Дні 
інформації. 

Не став винятком тематичний День інформації «Краю рідний, в серці 
озовись!». Працівники бібліотеки представили для користувачів відкритий 
перегляд літератури «Полтавщина – духовна столиця України», який 
озвучила бібліотекар Н. І. Панченко. 

У підготовці та проведенні заходу взяли участь студенти спеціальності. 
«Бібліотечна справа». Свої знання, практичні навички вміло застосувала 
студентка Ю. Петрашенко під час проведення бібліографічного огляду 
«Славна Гадяччина» та прес-марафону «Знавці періодичних видань». З 
новими довідковими виданнями – енциклопедіями, словниками, довідниками 
– ознайомили студенти В. Івахненко, Л. Марченко, Н. Різніченко, М. 
Чуприна. 

На заході були також присутні слухачі курсів підвищення кваліфікації. 
 
 
6. Ма р у ще н ко  П.  Що б  б у ти  здо ро вим  /                  

П .  Мар у ще нко  / /  Гадяцький вісник. – 2003. – 5 берез. 
 
Бджоли і мед з давніх часів цікавили людину. З медом завжди 

пов'язували такі поняття як здоров'я, бадьорість людини. Великий дослідник 
природи і древній лікар Авіценна стверджував: «Якщо хочеш зберегти 
молодість, обов'язково їж мед». 

В цих словах немає перебільшення і про це вела мову А. І. Черкасова 
на засіданні клубу «За здоровий спосіб життя», що діє при бібліотеці 
Гадяцького училища культури імені І. П. Котляревського. Антоніна Іванівна 
– директор Полтавського філіалу інституту бджільництва, віце-президент, 
академік Міжнародної академії бджільництва та апіфітотерапії, керівник ре-
гіонального центру з бджільництва (сюди входять Полтавська, Сумська, 
Кіровоградська області), кандидат біологічних наук, 40 років працює в галузі 
бджільництва. 
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Свою розповідь Антоніна Іванівна розпочала про бджолину сім'ю, її 
склад, схожість з людським життя. Слухачі дізналися і про корисні 
властивості бджолиного меду, прополісу, воску, про їх застосування в 
медицині. Всі ці продукти – запорука продовження життя людини. 

Як фахівець, виступаюча дала багато порад: як правильно вибирати 
мед, який мед буває і який з них корисний. Слухачі дізналися також, як 
правильно куштувати цей чудодійний продукт і про те, що кожній людині 
для ведення здорового способу життя с лід  що дня з'їдати по дві ложки 
меду, як це роблять багато людей, які досягли УСПІХУ в спорті. 

 
 
7. Могильник М. «Плекаймо рідну мову, душі вкраїнської 

основу» / М. Могильник // Гадяцький вісник. – 2009. – 4 берез. 
 

Під такою назвою в читальному залі бібліотеки Гадяцького училища 
культури до Міжнародного дня рідної мови проведено усний журнал. 

За пропозицією держав – членів ЮНЕСКО 30-та сесія Генеральної 
конференції цієї організації в листопаді 1999 року проголосила Міжнародний 
день рідної мови. Вперше він святкувався 21 лютого 2000 року в штаб-
квартирі ЮНЕСКО в Парижі. Дата 21 лютого обрана саме тому, що в цей 
день 1952 року загинуло п'ятеро студентів, які брали участь у демонстрації  
за надання рідній їм бенгальській мові статусу державної в тодішньому 
Пакистані. 

Історія української мови досить складна і трагічна. Статус державної 
вона вперше отримала з прийняттям Закону України «Про мови в 
Українській РСР». З одержанням Україною незалежності почалося 
українське мовне відродження. 

Друга сторінка журналу присвячувалася виданню україномовної 
періодики на українських територіях. Вела Н. І. Панченко. 

Шлях від учителя початкової школи до вченого-лінгвіста пройшов наш 
земляк з с. Ручки М. А. Жовтобрюх. Це досліджувалося на третій сторінці 
журналу, яку вела Н. М. Ситницька.  

Доктор філологічних наук, професор, лауреат академічної премії ім. І. 
Франка, учений-лінгвіст світового рівня, опублікував понад 300 праць, знав 
14 мов. Крім цього був талановитим педагогом, велику частину свого життя 
присвятив викладацькій роботі, вміло і впевнено вів майбутніх учителів-
філологів у «чарівний світ рідного слова». Він був вихователем наукової 
молоді, який підготував 25 докторів і кандидатів філологічних наук, 
благословив багатьох дослідників-мовознавців. 
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Від учителя початкових класів до завідуючого відділом теорії 
української мови інституту мовознавства ім. О. Потебні – такий творчий 
шлях нашого земляка. За глибоким переконанням Михайла Андрійовича, 
будь-який спеціаліст повинен володіти трьома найважливішими 
професійними якостями. По-перше, любити свою професію, по-друге – 
добре знати свою справу, по-третє – володіти високою культурою мовлення. 
Не всім дано красиво говорити, але правильно говорити обов'язково мають 
усі. Він був частим гостем на республіканському радіо і мав свого слухача. 

М. А. Жовтобрюх справляв велике враження на оточуючих не тільки 
своїми енциклопедичними знаннями та колосальною ерудицією, але й 
щедрістю та добротою. Свого часу Михайло Андрійович подарував 
Полтавському педінституту понад 5000 примірників друкованих видань – 
підручники, автореферати, художні твори та інше. 

Четверта сторінка журналу була практичною. Потім Т. О. Пасевич 
провела бесіду біля перегляду літератури «Слово, моя ти єдиная зброє». 

П'ята, заключна сторінка була звернена до студентства. Провела її          
Л. В. Рябічіна. 

 
 

8. Професія на все життя: [про вечір, присвяч. Всеукр. дню б-к, 
який проходив у б-ці Тульчинського уч-ща] // Тульчинський 
край. – 2008. – 1 жовт. – С. 4. 

 
9. Прилипко, С. «Збереження та відтворення пам’яток 

історії»: [круглий стіл, який відбувся у б-ці Тульчинського уч-
ща за участю голови ком. з питань культури і духовності ВРУ, 
голови НСПУ В. Яворівського] / С. Прилипко // Тульчинський 
край. – 2008. – 25 черв. – С. 1–2. 
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Анотований покажчик видань,  

підготовлених бібліотекою КНУКіМ у 2012 р. 
 

Науково-методичні матеріали 
 
1. Аналіз роботи бібліотек училищ і коледжів культури України у 

2010–2011 н. р. (складений за матеріалами звітів) / уклад. О. О. 
Скаченко ; КНУКІМ, Бібліотека. – 12 с.  
 
Метою аналізу статистичних показників діяльності бібліотек є: пошук 

досягнень; виявлення проблем, які потрібно вирішувати; оцінка динаміки 
розвитку.  

Призначений завідувачам бібліотек училищ і коледжів культури 
України. 

 
 
2. Бібліотека – світ знань (до 55-річчя бібліотеки Київського 

національного університету культури і мистецтв) / уклад.                   
О. О. Скаченко ; КНУКіМ, Бібліотека. – К., 2012. – 16 с. – (Серія 
«Знаменні дати КНУКіМ» ; вип. 1). 
 
Перший випуск із серії «Знаменні дати КНУКіМ» присвячений ювілейній даті 

бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв – 55-річчю від дня 
заснування. 

 
 

3. Бібліотеки вищих навчальних закладів 1–2 рівнів акредитації 
Міністерства культури України на сучасному етапі : (за результатами 
дослідження, проведеного у 2012 р.) [Електронний ресурс] / уклад.                    
О. О. Скаченко ; КНУКіМ, Бібліотека. – К., 2012. – 49 с. – Режим 
доступу: http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2012/12/Monitoring-
YK-2012a.doc. – Назва з екрана 
 
У виданні висвітлені результати дослідження роботи бібліотек ВНЗ 1–2 р. а. 

Міністерства культури України. Аналіз зроблено на основі відповідей на анкету «Про 
діяльність бібліотек ВНЗ 1–2 р. а. Міністерства культури України», надісланих 
директорами бібліотек. 

Видання розраховане на працівників мережі бібліотек училищ і коледжів системи 
Міністерства культури України. 

 
 

4. Велич мистецтва ясніше всього проявляється в музиці : каталог 
книжкової виставки до наук.-практ. конф. ф-ту муз. мистецтва 
«Музична культура України в контексті сучасних соціокультурних 
трансформацій» [Електронний ресурс] / уклад. О. О. Скаченко ; 
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КНУКіМ, Бібліотека. – К., 2012. – 14 с. – Режим доступу: 
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2012/12/KATALOG-KV-Muz-
kultura-U.doc. – Назва з екрана 
 
Каталог містить опис монографій, довідкових, навчальних посібників, наукових 

статей, представлених на книжковій виставці до науково-практичної конференції 
факультету музичного мистецтва «Музична культура України в контексті сучасних 
соціокультурних трансформацій», що проходила 28 березня 2012 р. у КНУКІМ. Всі 
джерела, представлені на виставці, відібрані з ЕК бібліотеки університету. Для зручності 
пошуку, Каталог пропонує шифри документів та вказує їх місцезнаходження. 

Каталог буде корисним викладачам і студентам, які досліджують музичну культуру 
України. 

 
 

5. Відчути смак рідної мови : зберігати і плекати національне слово 
можуть тільки його носії : каталог книжкової виставки до 
Міжнародного дня рідної мови [Електронний ресурс] / уклад.                        
О. О. Скаченко ; КНУКіМ, Бібліотека. – К., 2012. – 10 с. – Режим 
доступу: http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2012/12/KATALOG-
KV-MD-ridnoyi-movi.doc. – Назва з екрана 
 
Каталог містить відомості про документи, представлені на книжковій виставці під 

час заходу, проведеного у Київському національному університеті культури і мистецтв 21 
лютого 2012 року з нагоди відзначення Міжнародного дня рідної мови. 

 
 

6. Календар знаменних та пам’ятних дат на 2012 рік : інформ. вид. / 
уклад. О. О. Скаченко ; КНУКіМ, Бібліотека, сектор метод. роботи. – 
К., 2012. – 27 с. 
 
Мета календаря – нагадати про пам’ятні події, знаменні дати, ювілеї видатних 

діячів, що відзначатимуться у 2012 році. Основна увага приділена постатям, які 
присвятили своє життя розвитку культури, мистецтва України. 

«Календар…» можна використати при проведенні різноманітних масових заходів 
(книжкових виставок, вечорів, свят, засідань літературних віталень, клубів за інтересами). 

 
 

7. Мови – це важливо! : пам’ятка до Міжнародного дня рідної мови 
[Електронний ресурс] / уклад. О. О. Скаченко; КНУКіМ, Бібліотека. – 
К., 2012. – 20 с. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/wp-
content/uploads/2012/12/PAMYATKA-Mizhn-D-Ridnoyi-movi.doc. – 
Назва з екрана 
 
Пам’ятка містить коротку історичну довідку про свято, вислови відомих людей та 

поетичні твори про рідну мову. 
Метою пам’ятки є привернення уваги до мовного різноманіття України. Вона може 

бути корисною учням, студентам, організаторам масових заходів. 
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8. Новітні тенденції обслуговування молоді в бібліотеках : дайджест 
[Електронний ресурс] / уклад. О. О. Скаченко ; КНУКіМ, Бібліотека. – 
К., 2012. – 47 с. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/wp-
content/uploads/2012/12/Daydzhest-Obslug-molodi-B.doc. – Назва з 
екрана 
 
Представлено матеріали з досвіду роботи публічних і дитячих бібліотек України 

щодо пошуку нових ідей і напрямків співпраці бібліотеки і молоді. 
Видання розраховане на фахівців з бібліотечної справи та тих, хто працює з 

молоддю. 
 
 

9. Перевірка бібліотечного фонду : метод. рек. / уклад. Л. П. Гаврилюк ; 
КНУКіМ, Бібліотека. – К., 2012. – 19 с. 
 
У пропонованих методичних рекомендаціях розглядаються основні завдання, 

терміни, етапи проведення перевірки бібліотечного фонду.  
Видання призначене для використання у бібліотеках училищ і коледжів культури 

України. 
 
 

10. Розробка і впровадження цільових програм роботи бібліотек : 
інформ. дайдж. / уклад. О. О. Скаченко ; КНУКіМ, Бібліотека. – К., 
2012. – 35 с. 
 
Інформаційний дайджест пропонує статті щодо досвіду розробки і впровадження 

цільових програм роботи бібліотек. У додатках наведені: анотований перелік комплексних 
бібліотечних програм, розроблених обласними бібліотеками України та цільові програми, 
що реалізуються в областях України. 

Видання призначене працівникам бібліотек училищ і коледжів культури України. 
 
 

11. Сім чудес України : пам’ятка до Міжнародного дня пам’яток і 
визначних місць [Електронний ресурс] / уклад. О. О. Скаченко ; 
КНУКіМ, Бібліотека. – К., 2012. – 50 с. : іл. – Режим доступу: 
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2012/12/PAMYATKA-7-chudes-
Ukrayini.doc. – Назва з екрана 
 
Пам’ятка «Сім чудес України» розповідає про історію однойменної 

загальнонаціональної акції, етапи її проведення, переможців у кожній з номінацій, що 
представляють унікальні пам’ятки культури, архітектури, природи України. 

Видання призначене студентам, викладачам, усім, кого цікавлять визначні 
пам’ятки нашої країни.    
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12. Створення бібліографічних посібників у бібліотеках : метод. рек. / 
уклад. Т. В. Улятовська ; КНУКіМ, Бібліотека, ДБВ. – К., 2012. – 16 с. 

 
У методичних рекомендаціях висвітлені основні етапи створення найбільш 

розповсюдженого виду бібліографічних посібників – бібліографічного покажчика. 
Рекомендації адресовані працівникам бібліотек і мають на меті – домогти 

оволодіти методами і прийомами створення бібліографічної продукції. 
 
 
13. Сучасні системи автоматизації бібліотек : консультація / уклад.:      

О. А. Сидоренко, О. О. Скаченко ;  КНУКіМ, Бібліотека. – К., 2012. 
– 15 с.  

 
У виданні висвітлюються особливості програмного забезпечення (ПЗ), що 

використовується у роботі бібліотек. Сподіваємося, що досвід створення ПЗ для бібліотек 
і електронних колекцій інформаційних ресурсів у багатьох країнах світу буде сприяти 
створенню інфраструктури для підтримки наукових досліджень і в Україні. 

 
 

14. Цільові програми бібліотек : метод. консультація / уклад.                       
О. О. Скаченко ; КНУКіМ, Бібліотека, сектор метод. роботи. – К., 2012. 
– 27 с. 

 
З метою забезпечення соціально-економічної мети функціонування бібліотек 

розробляються цільові комплексні програми. 
Методична консультація має на меті ознайомити працівників бібліотек училищ 

культури України з метою і завданнями цільових програм та етапами їх розробки. 
Також пропонується характеристика програм «Бібліоміст», «Україна – ХХІ» та 

Проекту концепції Державної цільової національно-культурної програми популяризації 
вітчизняної книговидавничої продукції та читання на 2013 – 2017 роки. 

 
 

15. Ювілеї бібліотек училищ і коледжів системи культури України : 
довідник [Електронний ресурс] / уклад. О. О. Скаченко ; КНУКіМ, 
Бібліотека. – К., 2012. – 8 с. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/wp-
content/uploads/2012/12/Biblioteki-yuvilyari.doc. – Назва з екрана 
 
Довідник містить анотований перелік бібліотек училищ і коледжів системи 

культури України, які у 2012 році відзначатимуть ювілейні дати. 
 

 
Науково-бібліографічні видання 

 
16. 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. редакція А. І. Гурбанська, Р. Д. Михайлова ; 
М-во культури України, КНУКіМ, Бібліотека. – К., 2012. – 253 с.  
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Біобібліографічний покажчик присвячений творчому доробку С. Д. Безклубенка. Включає: 

нариси про життя і діяльність, основні дати біографії, хронологічний покажчик друкованих праць 
(1959–2011 рр.), фільмографію, бібліографію про діяльність вченого; вибрані рецензії та 
довідковий апарат. 

Науково-допоміжний покажчик призначений для науковців, викладачів вищих навчальних 
закладів, аспірантів, студентів, працівників системи культури, інформаційних служб. 
 Фотографії, вміщені у біобібліографічний покажчик, відібрані особисто Сергієм 
Даниловичем Безклубенком. 

 
 

17. 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., 
2012. – 88 с. : іл., портр. – (Серія «Видатні постаті КНУКіМ» ; вип. 1). 
 
Перший випуск із серії «Видатні постаті КНУКіМ» присвячено вшануванню 

пам’яті народного артиста України, видатного діяча українського народного хорового 
мистецтва, професора кафедри народнопісенного виконавства Київського національного 
університету культури і мистецтв Станіслава Євстигнійовича Павлюченка. Очолюючи цю 
кафедру з 1984 року, Станіслав Павлюченко створив сучасну школу народного співу – 
унікальний студентський хор. Завдяки його рідкісному хормейстерському та 
педагогічному таланту,  диригентському хисту та прискіпливому підходу до добору 
репертуару український народний хор КНУКіМ став провідним навчально-концертним 
колективом України, гідним продовжувачем народнопісенної традиції. 

Біобібліографічний покажчик стане в нагоді науково-педагогічним працівникам, 
фахівцям у галузі народного пісенного виконавства, студентам, аспірантам, бібліотечним 
працівникам, а також усім, кого цікавить постать професора Станіслава Євстигнійовича 
Павлюченка. 

 
 

18. «Бринить – співає наша мова, чарує, тішить і п’янить…» : бібліогр. 
покажч. : до Дня української писемності та мови [Електронний ресурс] 
/ уклад.: В. В. Степко, Г. О. Стешенко, Т. В. Улятовська. – К., 2012. – 55 
с. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/wp-
content/uploads/2012/12/Den-ukrayinskoyi-pisemnosti-i-movi.doc. – Назва 
з екрана 

 
Покажчик укладений до Дня української писемності та мови. Видання розраховане 

на викладачів та студентів університету, всіх, хто цікавиться історією української 
писемності та мови, мовною політикою в Україні та інших країнах світу. 

Покажчик допоможе у підготовці рефератів, курсових робіт та написанні сценаріїв 
до масових заходів. 
 
 

19. Вища школа : анотований огляд періодичних видань за 2011 рік / Київ. 
нац. ун-т культури і мистецтв, Бібліотека ; уклад. : І. Л. Маловська,              
А. В. Мальшакова. – К., 2012. – Вип. 1. – 19 с. 
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Пропонований анотований огляд періодичних видань містить статті з видань: 
«Вища школа», «Вища освіта України», «Інформаційного збірника Міністерства освіти і 
науки, молоді і спорту України», «Освіта і управління», «Высшее образование сегодня» за 
1 півріччя 2011 року. 

В окремий розділ виділено перелік публікацій про КНУКіМ на сторінках 
періодичних видань. 

 
20. Вища школа : анотований огляд періодичних видань за 2011 рік / Київ. 

нац. ун-т культури і мистецтв, Бібліотека ; уклад.: І. Л. Маловська,              
А. В. Мальшакова. – К., 2012. – Вип. 2. – 24 с. 

 
Другий випуск анотованого огляду періодичних видань містить статті з видань: 

«Вища школа», «Вища освіта України», «Інформаційного збірника Міністерства освіти і 
науки, молоді і спорту України», «Освіта і управління», «Высшее образование сегодня» за 
2 півріччя 2011 року. 

В окремий розділ виділено перелік публікацій про КНУКіМ на сторінках 
періодичних видань. 

 
21. 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. – 140 с. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/wp-
content/uploads/2012/12/Kulturna-spadshhina.doc. – Назва з екрана 

 
У бібліографічний покажчик включені бібліографічні описи основних 

національних та міжнародно-правових документів, наукових, науково-популярних видань 
та статей з періодичних видань і збірників, що стосуються  проблем охорони об’єктів 
історико-культурної спадщини України, представлених у фондах бібліотеки КНУКіМ.  
         Видання призначене студентам, краєзнавцям, науковцям, усім, кого цікавить 
інформація про історико-культурні пам’ятки України, її природно-заповідний фонд, місце 
музеїв в системі охорони та збереження культурної спадщини держави. 

 
22. Наукові праці викладачів КНУКіМ за 2011 р. : бібліогр. покажч. / 

уклад. І. Л. Маловська ; наук. ред. А. І. Гурбанська ; КНУКіМ, Бібліотека. 
– К., 2012. – 100 с.  
 
В покажчику представлені опубліковані наукові праці викладачів  Київського 

національного університету культури і мистецтв (монографії, підручники, навчальні 
посібники, статті, методичні матеріали), які вийшли з друку в 2011 році та використовуються 
у навчальному процесі університету. 

Видання розраховане на викладачів ВНЗ, наукових працівників, аспірантів та студентів. 
 
 

23. «Не було слів, не було сліз – був ГОЛОД…» : список літератури до 
80-річчя Голодомору 1932–1933 років в Україні [Електронний ресурс] / 
уклад. В. В. Степко ; КНУКіМ, Бібліотека. – К., 2012. – 16 с. – Режим 
доступу: http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2012/12/Golodomor-v-
Ukrayini.doc. – Назва з екрана 
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Список літератури з фондів бібліотеки КНУКіМ підготовлений до 80-річчя 
Голодомору 1932–1933 років в  Україні. 

Видання розраховане на викладачів та студентів університету, усіх, кого цікавить 
історія України. 

 
 

24. Анотований покажчик видань, підготовлених бібліотекою КНУКіМ 
у 2011 році / уклад. О. О. Скаченко ; КНУКіМ, Бібліотека. – К., 2012. – 
8 с. 
 
Покажчик містить анотований перелік видань, підготовлених структурними 

підрозділами бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв у 
2011 році.  

Метою укладання покажчика є систематизація відомостей про наукову діяльність 
бібліотеки. 

 
 

25. Зведений покажчик періодичних видань, які отримують усі 
підрозділи Університету в 2012 році / уклад. А. Чернявська ; 
КНУКіМ, Бібліотека, ДБВ. – К., 2012. – 8 с. 
 
Даний покажчик містить перелік періодичних видань, які отримує Наукова 

бібліотека та інші структурні підрозділи університету в 2012 році. 
Матеріал у покажчику згруповано по таким розділам: 
І. Газети 
ІІ. Журнали 
ІІІ. Інформаційні видання 
ІV. Бібліографічні видання 
«Зведений покажчик періодичних видань...» має алфавітний покажчик. 

 

 
 

26. 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 ; КНУКіМ, Бібліотека, ДБВ. – К., 2012. – 24 с. – Режим доступу: 
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2012/12/Fahovi-vidannya-
KNUKiM.doc. – Назва з екрана 

 
 Метою укладення довідки є систематизація відомостей про фахові довідкові видання з 
питань культури і мистецтва, наявні у фондах бібліотеки КНУКіМ. 

 
  



 28

Зміст 
 
Передмова………………………………………………………………….......4 

1. Аналіз роботи бібліотек училищ і коледжів культури України у 2010–

2011 н. р. (складений за матеріалами звітів)……......................................5 

2. Бібліотеки на сторінках ЗМІ……………..................................................16 

3. Анотований покажчик видань, підготовлених бібліотекою КНУКіМ у 

2012 році.......................................................................................................21 

 



 29

Київський національний університет культури і мистецтв 
 

Бібліотека 
 
 
 
 
 

ПАНОРАМА  ЖИТТЯ БІБЛІОТЕК 
 
 

Збірник методичних матеріалів 
 

Вип. 1 
 

 

 

Укладач: О. О. Скаченко 


