Міністерство освіти і науки України
Міністерство культури України
Київський національний університет
культури і мистецтв
Наукова бібліотека

Серія «Вчені КНУКіМ»
Випуск 2

Cкнарь
Олександр Іванович
Біобібліографічний покажчик
До 70-річчя від дня народження

Київ - 2014

УДК 012:37(477)
ББК 91.9:74.04(4Укр)Скнарь О.І.
С439
Серія «Вчені КНУКіМ». Вип. 2.
Заснована у 2013 році
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради
Київського національного університету культури і мистецтв
(Протокол № 15 від 29.05.2014 р.)
Укладачі: Ю. І. Горбань, директор наукової бібліотеки,
І. Л. Маловська, зав. науково-методичного відділу,
О. О. Скаченко, зав. сектору методичної роботи,
В. В. Лук'яненко, зав. відділу автоматизації та
комп'ютеризації.
Редакційна колегія:
М. М. Поплавський, доктор педагогічних наук, професор,
А. І. Гурбанська, доктор філологічних наук, професор,
В. М. Медведєва, кандидат педагогічних наук, професор.

С 439
Скнарь Олександр Іванович : біобібліогр. покажч. (до 70-річчя
від дня народж.) / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ.
нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; уклад.: Ю. І. Горбань,
І. Л. Маловська, О. О. Скаченко, В. В. Лук'яненко ; редкол.:
М. М. Поплавський, А. І. Гурбанська, В. М. Медведєва. – К. : КНУКіМ, 2014.
– 119 с. – (Серія «Вчені КНУКіМ» ; вип. 2).
У біобібліографічному покажчику, присвяченому науковій діяльності
О. І. Скнаря, кандидата педагогічних наук, професора, проректора КНУКіМ,
систематизовано відомості про науковий доробок за період 1971–2014 рр. До
покажчика включено літературу про наукову діяльність вченого.
Видання розраховане на широке коло науковців, аспірантів, викладачів,
студентів, працівників бібліотек, інформаційних центрів та всіх тих, хто
цікавиться педагогічною наукою.
УДК 012:37(477)
ББК 91.9:74.04(4Укр)Скнарь О.І.

2

ЗМІСТ
Від укладачів………………………………………………………………………4
Основні дати життя та наукової діяльності …..………………………………...7
Слово про ювіляра……………………………………………………………..11
Гурбанська А. І. Проректор Олександр Іванович Скнарь…………………...12
Медведєва В. М. Грані таланту та відповідальності…………………………14
Долбенко Т. О. Олександр Іванович – людина відданості справі і
відповідальності…………………………………………………………………19
Троєльнікова Л. О. Слово до вчителя………………………………………...23
Гаєвська Т. І. Людина, Вчений, Вчитель……………………………………..25
Горбань Ю. І. Людина з безмежним потенціалом та високою культурою…27
Бігус О. О. Той, з кого хочеться брати приклад………………………………29
Друковані праці………………………………………………………………...33
О. І. Скнарь – член редколегії наукових продовжуваних видань……….48
Наукова школа……………………………………………………..…………..50
Науковий керівник дисертаційних робіт……....................................................51
Опонент дисертаційних робіт ………………………………………………….52
Науково-організаційна та громадська діяльність…………………………53
Бібліографія про життя та наукову діяльність О. І. Скнаря………….....57
Алфавітний покажчик назв друкованих праць………………………………..59
Іменний покажчик……..………………………………………………………..63
Миті життя……………………………………………………............................65
Додатки…………………………………………………………………………103

3

Від укладачів
Бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв
– важливий бібліотечно-інформаційний підрозділ університету, осередок
бібліографічних досліджень наукового та творчого доробку викладачів вишу.
Виконуючи
результатів

завдання

досліджень

вивчення,

збереження

науково-педагогічного

та

складу

систематизації
університету,

бібліотека у 2013 році ініціювала укладання персональних бібліографічних
покажчиків серії «Вчені КНУКіМ».
Черговий

випуск

серії

біобібліографічних

покажчиків

«Вчені

Київського національного університету культури і мистецтв» присвячено
науковій та науково-педагогічній діяльності Олександра Івановича Скнаря,
професора, кандидата педагогічних наук, проректора з навчальної роботи,
директора Інституту мистецтв.
Олександр Іванович відноситься до тих особистостей, без яких
неможливо уявити собі Київський національний університет культури і
мистецтв, адже його життя переплелося з історією вишу ще у 1972 році.
Мета видання – з нагоди 70-річного ювілею, з максимальною повнотою
розкрити життєвий та науковий шлях одного з перших дослідників
педагогіки вищої школи України, співавтора «Національної доктрини
розвитку освіти в Україні» О. І. Скнаря; всебічно ознайомити широке коло
читачів з науково-педагогічною та громадсько-політичною діяльністю
вченого.
У покажчику представлено науковий доробок професора за період
1971–2014 рр. Він містить 165 бібліографічних описів, серед яких: навчальні
посібники, методичні видання, статті та публікації у фахових періодичних
виданнях та виданнях, що продовжуються. Подано доробок вченого як
керівника й опонента дисертаційних робіт.
Матеріали покажчика систематизовано у 6-ти частинах:
– Слово про ювіляра;
– Друковані праці;
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– О. І. Скнарь – член редколегії наукових продовжуваних видань;
– Наукова школа;
– Науково-організаційна та громадська діяльність;
– Бібліографія про життя та наукову діяльність.
Друковані праці О. І. Скнаря подано за хронологією публікацій, у
межах хронологічних рубрик – за алфавітом. У шостій частині «Бібліографія
про життя та наукову діяльність професора О. І. Скнаря» вміщено літературу
про вченого, а також інформацію про нього в інтернет-джерелах.
Допоміжний

апарат

біобібліографічного

покажчика

складають:

передмова «Від укладачів», алфавітний покажчик назв друкованих праць,
іменний покажчик.
Бібліографічні описи згруповано в хронологічно-алфавітному порядку,
і здійснено відповідно до існуючих державних і міжнародних стандартів,
зокрема: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний
опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3582–97 «Інформація та
документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі.
Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12–93 «Библиографическая запись.
Сокращение слов на русаком языке. Общие требования и правила»
Покажчик складено на основі бібліографічної бази даних Наукової
бібліотеки КНУКіМ «Друковані праці викладачів КНУКіМ» та особистого
архіву О. І. Скнаря. Переважну більшість публікацій переглянуто de visu.
Світлини, вміщені у покажчику, відібрані особисто Олександром
Івановичем Скнарем.
Біобібліографічний покажчик розрахований на широке коло науковців,
аспірантів, педагогів, студентів.
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Скнарь
Олександр Іванович
професор, кандидат педагогічних наук, проректор КНУКіМ,
член-кореспондент Міжнародної кадрової академії.
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ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ ТА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
13 липня 1944 р.

–

народився в с. Озеряни, Варвинського р-ну,
Чернігівської обл.

1963–1967 р.

–

навчався на факультеті педагогіки Уманського
педагогічного інституту.

1969–1972 рр.

–

навчався в аспірантурі Київського державного
університету ім. Т. Г. Шевченка.

1972 р.

–

захистив кандидатську дисертацію «Шляхи
вдосконалення змісту, форм і методів навчання
учнів у середніх спеціальних навчальних
закладах».

1972 р.

–

присуджено науковий
педагогічних наук.

1972 р.

–

працював
викладачем,
ст.
викладачем
психології і педагогіки Київського державного
інституту культури (нині – Київського
національного
університету
культури
і
мистецтв).

1974 р.

–

вийшла друком книга «Урок у
спеціальних навчальних закладах».

1976 р.

–

Лауреат IV Всесоюзного конкурсу
молодих вчених суспільних наук.

1976 р.

–

Вийшов
друком
навчальний
посібник
«Педагогіка» (у співавторстві, під. заг. ред.
А. П. Кондратюка).

1977 р.

–

присвоєно вчене звання доцента.

1977–1985 рр.

–

обіймав посаду заступника декана факультету
культурно-освітньої роботи.

1982 р.

–

вийшло друком 2-ге видання навчального
посібника «Педагогіка» (у співавторстві, під.
заг. ред. А. П. Кондратюка).

ступінь

кандидата

середніх
робіт
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1982 р.

–

1985 р.

–

нагороджено медаллю «В память 1500-летия
Киева».
нагороджено нагрудним значком Міністерства
вищої і середньої спеціальної освіти СРСР «За
відмінні успіхи в роботі» за заслуги в області
вищої освіти СРСР

1985 р., 1 жовтня – –
20 грудня

стажувався у Лондонському та Оксфордському
університетах (Великобританія), єдиний на той
час в Україні стипендіат ЮНЕСКО.

1985–1991 рр.

–

обрано на посаду завідувача кафедри педагогіки
і психології Київського державного інституту
культури.

1985 р.

–

нагороджено дипломом ІІІ ступеня Виставки
досягнень народного господарства Української
РСР за успіхи в економічному і соціальному
розвитку Української РСР.

1986 р.

–

нагороджено нагрудним знаком Міністерства
вищої та середньої спеціальної освіти СРСР «За
відмінні успіхи у вищій школі».

1987 р.

–

нагороджено
Почесною
грамотою
Центрального комітету КПРС за досягнення
найвищих
результатів
у
Всесоюзному
соціалістичному змаганні на честь 70-річчя
Великої жовтневої соціалістичної революції.

1990 р.

–

обрано депутатом Печерської районної Ради
народних депутатів міста Києва.

1991 р.

–

призначений проректором з навчально-виховної
роботи.

1992 р.

–

присвоєно вчене звання професора

1992–2008 рр.

–

член спеціалізованої вченої ради по захисту
кандидатських і докторських дисертацій у
Київському
національному
університеті
культури і мистецтв.

1992 р.

–

вийшов
друком
навчальний
посібник
«Тенденції розвитку організаційних форм і
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методів навчання учнів середніх спеціальних
навчальних закладів в Україні».
1993 р.

–

вийшли
друком
навчальні
посібники
«Порівняльна
педагогіка»
та
«Розвиток
виховання, освіти і педагогічної думки в
Україні».

1995 – по т.ч.

–

член експертної ради «Культура, мистецтво,
туризм» Акредитаційної комісії Міністерства
освіти і науки України.

1996 р.

–

удостоєний почесного звання
працівник культури України».

1997 р.

–

обрано членом-кореспондентом Міжнародної
кадрової академії

1998–2002 р.

–

обіймав посаду декана юридичного факультету.

1998 р.

_

член Спілки юристів України.

1999 р.

–

вийшов
друком
навчальний
посібник
«Порівняльна педагогіка» (2 видання).

«Заслужений

1999–2000, 2009 р. –

член редколегії збірника наукових
Вісник КНУКІМ. Серія «Педагогіка».

2000 р.

–

нагороджено Почесною грамотою Спілки
юристів України за активну роботу, вагомий
особистий внесок в розбудову правової
держави, зміцнення законності і правопорядку.

2002–2003 рр.

–

член редколегії збірника наукових праць
«Бібліотечна наука, освіта, професія у
демократичній Україні».

2004 р.

–

2004 р.

–

2005 р.

–

статей

нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ
ступеня.
нагороджено
України».

знаком

«Відмінник

освіти

видана Грамота Священного Синоду Української
православної церкви.
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2007 р.

–

нагороджено Почесною грамотою Міністерства
культури і туризму України за вагомий
особистий внесок у створенні духовних
цінностей та високу професійну майстерність.

2007 р.

–

Нагороджено Почесною грамотою Міністерства
освіти і науки України за вагомий внесок у
справу поширення освітянських ідей.

2009 р.

–

нагороджено орденом «За заслуги» ІІ ступеня.

2011 р.

–

нагороджено
Орденом
Святого
Юрія
Переможця за заслуги з відродження духовності
в Україні та утвердження Помісної Української
Православної Церкви.

2008–2014 рр.

–

голова робочої групи розробки «Галузевого
стандарту вищої освіти України. Освітньокваліфікаційна
характеристика
бакалавра.
Галузь знань 0202 Мистецтво, напрям
підготовки 6.020204 Музичне мистецтво».

2014 р.

–

Один з авторів-розробників стандартів освіти
України
з
галузей
знань
«культура»,
«мистецтво».
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СЛОВО ПРО ЮВІЛЯРА
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Антоніна Іванівна Гурбанська,
,
доктор філологічних наук, професор,
проректор з наукової роботи
Київського національного університету
культури і мистецтв.

Проректор Олександр Іванович Скнарь
Ректор університету Михайло Михайлович Поплавський у своїх
традиційних «ліричних відступах» на різних зібраннях частенько згадує, що
його студентські роки другої половини 70-х позначені присутністю яскравої
особистості Олександра Івановича Скнаря – енергійного молодого кандидата
педагогічних наук, доцента, заступника декана факультету культосвітньої
роботи. Саме у нашому виші Олександр Скнарь знайшов своє покликання,
розкрився як непересічна творча особистість.
Коли й де заснувалася його життєва стежка? Куди простелявся його
шлях? Народився Олександр Скнарь 13 липня 1944 р. у селі Озеряни
Варвинського району на Чернігівщині. Закінчив Уманський педагогічний
інститут

та

аспірантуру

Київського

державного

університету

ім.

Т. Г. Шевченка, де й захистив кандидатську дисертацію. Працював учителем.
З 1972 р. його місце роботи – Київський державний інститут культури,
згодом трансформований у КНУКіМ. Очолював кафедри психології і
педагогіки, соціально-гуманітарних дисциплін. Був деканом юридичного
факультету. Стажувався в Лондонському та Оксфордському університетах.
З 1992 р. Олександр Іванович – проректор з навчально-виховної роботи
КНУКіМ. За його сприяння університет одним із перших в Україні
запровадив експеримент з реалізації принципів Болонської декларації. І нині
він бере активну участь у процесі входження університету в європейський
освітній простір. Незамінний проректор Олександр Скнарь і в процесах
ліцензування й акредитації КНУКіМ.
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Він – заслужений працівник культури України, один із перших
науковців-дослідників

педагогіки

вищої

школи,

співавтор

концепції

модернізації вищої школи «Національна доктрина розвитку освіти в
Україні», що запроваджена з 2002 р. Це автор 150 наукових праць, зокрема
таких підручників і посібників, як «Педагогіка» (1976, 1982), «Педагогічна
культура сім’ї» (1984), «Порівняльна педагогіка» (1990). Його нагороджено
знаком «Відмінник освіти України» (2005), орденами «За заслуги» ІІІ (2004)
та ІІ (2009) ст.
Постать Олександра Івановича Скнаря – багатогранна. Він сказав своє
вагоме слово в науці, в культурі, в мистецтві. Він – Учитель. Його
дискурсивна

практика,

духовність,

гуманізм,

подвижницька

праця

утверджують добре, красиве й вічне.
Гордістю Олександра Івановича Скнаря є дружина Валентина
Кирилівна – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
менеджменту Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв,
заслужений
економічних

працівник
наук,

культури

професор

України,

Київського

син

Андрій

національного

–

кандидат

університету

ім. Тараса Шевченка, внук Андрій. І в роботі, і в сім’ї Олександр Скнарь – на
висоті.
За все це Вам, дорогий Олександре Івановичу, велика шаноба й дяка.
Здоров’я, весни в душі, сили від чернігівської землі, квітів від колег! Хай ще
довго гріють нас Ваша мудре слово та дружня посмішка! З роси й води!
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Валентина Миколаївна Медведєва,
професор кафедри книгознавства і бібліотекознавства
Київського національного університету
культури і мистецтв,
заслужений працівник культури України.

Грані таланту та відповідальності
«… щоб достойно служити народові
треба мати повну премудрість і розум»
(з проповідницького слова митрополита Іларіона (Івана Огієнка).

Важливу роль у розвитку університетської освіти в галузі культури та
мистецтв,

радикальній

теоретико-методологічній

та

концептуальній

перебудові змісту навчального процесу, відіграв Заслужений працівник
культури України, професор Олександр Іванович Скнарь, який впродовж
1971 – 2011 рр. пройшов шлях викладача, ст. викладача, доцента, професора,
заст. декана, декана і з 1991 р. – проректора з навчальної виховної роботи.
З іменем О. І. Скнаря пов’язаний і процес входження університету в
європейський освітній простір. Для цього університет одним із перших в
Україні

запровадив

експеримент

з

реалізації

принципів

Болонської

декларації.
За його активної участі була здійснена масштабна організаційноструктурна перебудова, реорганізація всіх ланок навчального процесу;
продовжено та збагачено традиції попередників, відкрито нові спеціальності,
створено й укомплектовано кваліфікованими фахівцями нові кафедри та
підрозділи, зміцнені зв’язки з творчими колективами, установами та
організаціями,

докорінно

змінено

навчальні

плани,

програми,

які

відображали сучасний стан розвитку вітчизняної та світової науки.
Дитинство пройшло в повоєнні роки і забрало всі дитячі радості: війна,
репресії, голод. Працював змалечку, саме тому завжди навчався, і навчається,
і навчає все життя самовіддано.
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Як педагог, як організатор навчального процесу не лише порушує, а й
розв’язує болючі педагогічно-освітні проблеми власною науково-практичною
діяльністю,

наполегливістю,

неймовірною

працездатністю

і

самодисципліною.
На початку 90-х років ХХ ст. брав активну участь у формуванні
національних стандартів освіти. Увійшов до складу робочої групи по
підготовці «Національної доктрини освіти України у ХХІ столітті» (з питань
організації та діяльності вищої школи). За його активної участі формувалися
національні стандарти з напрямку «Документознавство та інформаційна
діяльність», «Культурологія», «Менеджмент соціокультурної діяльності».
Як в освітянських колах України, так і в колах владних, наукових,
просвітянських, культурно-мистецьких і громадськості та й врешті-решт весь
колектив Університету не буде заперечувати, а щиро скаже, що внесок
Олександра Івановича – цьогорічного ювіляра у розбудову Київського
національного університету культури і мистецтв є найбільш вагомим серед
колег його покоління.
Підтримуючи свого керівника – ректора Михайла Михайловича
Поплавського, у вирішенні стратегічно важливого завдання побудови
національного

культурно-мистецького

закладу

в

незалежній

Україні

Олександр Іванович, достатньо виважено, переконливо, настійливо, інколи
педантично витримуючи емоційний запал, шалений темперамент, темп
роботи все ж опікувався, щоб тактично правильними були кроки як ректора,
ректорату,

Головної

вченої

ради,

а

отже

і

всього

професорсько-

викладацького складу.
В шаленому темпі життя університету він завжди бадьорий,
оптимістичний, в роздумах про суперечливі сучасні події, належить до тих
колег, який не лише змушує інших думати над посталими проблемами, а й
приймати рішення.
О. І. Скнарь надає допомогу іншим вищим навчальним закладам у
впровадженні національних стандартів освіти, кредитно-модульної системи
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організації навчального процесу, є експертом з підготовки вищих навчальних
закладів, напрямів і спеціальностей до ліцензування та акредитації. В
університеті є координатором із забезпечення вироблення і впровадження у
навчальний процес принципів Болонської декларації.
Воля і любов до своєї професії зробили з нього не лише гарного
педагога, думаючого організатора навчального процесу, а й знаним в Україні
і за його межами.
Крім

організаційно-адміністративної

роботи

Олександр

Іванович

займається науковою і навчальною діяльністю.
Олександр Іванович автор понад 150 наукових статей, навчальних
посібників і підручників. Під його керівництвом захищено 9 кандидатських
дисертацій.
Його

пунктуальність,

скрупульозність,

ерудиція,

дотепність,

оригінальні висловлювання вражають всіх, викликають глибоку повагу
колег.
Олександр Іванович Скнарь – класичний професор, завідувач кафедри
соціально-гуманітарних дисциплін, самобутній, неординарний і талановитий
педагог, вимогливий до себе і своїх студентів.
Протягом

30-ти

років

очолює

кафедру

соціально-гуманітарних

дисциплін (до 2002 р. кафедра педагогіки і психології), яка заснована у 1971
р. і за роки існування виросла в сучасну загальнонаукову кафедру
університету, яка забезпечує теоретичну і практичну підготовку студентів,
аспірантів і докторантів.
Його лекції не лише змістовні, а й артистично виконані. За це йому в
нагороду – бурхливі оплески вдячних студентів. Лекції завжди блискучі,
інколи з гумором і жартами в його стилі, але з глибокою ерудицією, грою
інтелекту, притаманною лише йому аргументацією, найновішими фактами,
прикладами конкретних даних багатющої джерельної бази. Все це заради
того, щоб допомогти студентам краще зрозуміти складність життя,
протиріччя і особливості.
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І все це понад півстоліття і до сьогодні студенти з величезним
захопленням і інтересом слухають його лекції з педагогіки, його лекційні
курси, це самобутня наукова інтерпретація і осмислення проблем педагогіки,
освіти, професійної компетентності особистісної відповідальності.
Порушуючи важливі наукові та практичні проблеми пробуджує творчу
зацікавленість студентів, залучає їх до наукових пошуків. За що йому
особливо вдячні аспіранти, а сьогодні – кандидати, доктори, професори є
його достойними послідовниками.
В колі його спілкування – президенти, міністри, прем’єри, політики,
вчені, діячі мистецтва, культури, освіти, науки, але найбільше це його учні,
які дивовижно трепетно пам’ятають його лекції і завдячують .
Ідентифікуючи себе як українця, він не лише цим показав приклад
студентам, а й тим, що йшов далі, розмірковуючи разом з молоддю про нові
світові підходи в освіті, Болонській системі, зокрема, даючи цим і розуміння
молоді, що світ навколо вас, а ви в цьому розмаїті як українці є неповторні, і
треба торувати свій власний шлях, запозичувати кращий досвід, не
збиваючись на чужий.
Розмірковуючи про пройдений шлях ювіляра, будучи поруч останні 20
років, спільно працюючи в ректораті особливою його турботою було не
втратити освітянський досвід минулих років, бережно його зберегти з тим,
щоб будувати новий український простір освіти на світових європейських
традиціях.
Думаю, що в цьому йому допомагала не лише добра освіта, стажування
в кращих університетах світу, життєвий досвід, а й за всім цим його
громадянська

позиція

і

найголовніше

–

український

дух;

знання

різноманітних точок зору на історичні процеси; побудову української
незалежності; на особливості зовнішньої політики; на розвиток освіти, науки
літератури, мистецтва.
Цей ряд можна продовжити хоча б таким яскравим прикладом з
власного спілкування щодо творчої долі його випускників, які свого часу
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(саме перші випускники) присвоїли йому почесне звання «Містер педагог»,
що означає – найкращий викладач. Він залишається вірним своєму титулу, як
і рідному університету.
Справді неординарна людина, особисто я відчуваю і знаю, що це і
частина мого життя і моєї сім’ї. Як не сказати про те, що він уважно слідкує
за творчістю В’ячеслава Медвідя, одного з його перших випускників; доньки
Лесі і радіє тому, що досліджує творчість художників його покоління Віктора
Зарецького, зокрема.
Не можна не сказати добре слово про відданість дружині Валентині,
сину, онуку і звичайно люблячій тещі. Це також стимулює ювіляра в житті і
зовсім не випадково є його сповідування всіх складових здорового способу
життя. Не можу не згадати, як нещодавно, була в захоплені як і всі колеги від
продемонстрованих спортивних «віджимань».
Хочеться побажати, щоб і надалі Олександр Іванович вражав,
захоплював, дивував, а ми всі хто поруч вражалися його життєспраглістю.
Адже, ювіляр у ХХІ столітті – глобалізованому та інформатизованому,
щоденно наповнює полотно свого життя красою, своєю працею і
життєлюбством.
Цілком заслужено він поцінований як урядовими, так і громадськими
нагородами та найбільшою подякою є те, що поруч з ним сьогодні є його
учні, які разом працюють в одному колективі: професор П. Л. Богонос,
завідувач відділом аспірантури і докторантури Л. П. Бойко та врешті-решт
сам ректор – професор М. М. Поплавський.
Цей перелік значно більший, але опираючись на ключові слова,
Олександр Іванович – це особистість, українець, патріот, ерудит, інтелектуал,
педагог, психолог, представник освітньо-культурної, мистецької освіти і цей
ряд можна продовжити.
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Тетяна Олексіївна Долбенко,
доктор культурології,
професор кафедри книгознавства і бібліотекознавства
Київського національного університету
культури і мистецтв,
заслужений працівник культури України.

Олександр Іванович – людина відданості
справі і відповідальності
Скнарь Олександр Іванович відомий вчений в галузі педагогіки в
Україні, зробив важливий внесок у розвиток теорії і практики педагогіки.
Як вчений, Олександр Іванович постійно займається вивченням,
узагальненням теорії педагогіки. Зосереджується на актуальних питаннях, що
потребують вирішення у конкретних історичних періодах розвитку країни.
Багато уваги він приділяє вивченню зарубіжного досвіду в галузі педагогіки.
Його стажування в університеті Англії ще у радянський період розвитку
країни, дало можливість безпосередньо побачити актуальні напрями і
методики педагогіки, найбільш ефективні у педагогічній діяльності. Пізніше
вони знайшли своє відображення у його науковій діяльності.
Олександр

Іванович

постійно

займався

підготовкою

молодих

науковців. Аспіранти і пошукувачі з вдячністю згадують роки спілкування з
науковим керівником тому, що це були роки не лише їхнього зростання як
майбутніх вчених, а й особистостей, їх морального становлення. Бо
толерантне, але вимогливе спілкування з Олександром Івановичем давало їм
усвідомлення, що таке наука, які вона ставить вимоги перед людиною у
науковому, професійному і людському вимірі.
Вони знали, що неякісно виконана наукова робота не буде допущена до
захисту, її обов’язково потрібно буде переробити, але при цьому не було
ніяких образ на керівника. Вміло проведена бесіда і зроблені зауваження
змушували аспіранта усвідомити, що це він сам винен у створенні такої
ситуації і неприємний осад в душі взяти на себе. Всі вони пройшли велику
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школу під керівництвом Олександра Івановича, стали керівниками наукових
робіт аспірантів і пошукувачів, продовжуючи таким чином, наукову школу
Скнаря Олександра Івановича в галузі педагогіки.
Свій великий педагогічний досвід Олександр Іванович широко
застосовує і у роботі та спілкуванні зі студентами. За багато років
викладацької діяльності Олександр Іванович брав участь у підготовці 30-ти
тисяч спеціалістів для різних сфер діяльності в галузі культури. І знову ж
таки, він був і є дуже вимогливий до студентів, які знають, що до Олександра
Івановича не можна йти на іспит не відкриваючи книжку, або, принаймні,
конспект, щоб одержати «5».
Олександр Іванович віддає кожному студенту частинку своєї душі, тому
що студентству він присвятив своє життя.
Олександр Іванович як особистість – сильний у своїх переконаннях,
високо освічений, має широкий світогляд, вміє досягати поставленої мети,
витривалий, наполегливий, толерантний у спілкуванні, виважений у
прийнятті рішень, вміє слухати опонентів і ще має багато чеснот.
Як керівник, Олександр Іванович – проректор, завідувач кафедри
упродовж багатьох років, зробив великий внесок у розвиток Київського
національного університету культури і мистецтв.
Поруч з ректором, професором Михайлом Михайловичем Поплавським,
Олександр Іванович Скнарь робив все, щоб університет культури із «кулька»
став національним вузом, першим у сфері культури в Україні. Його робочий
день в університеті починався о 8.30, а закінчувався об 23.00, тому що за
короткий час необхідно було здійснювати реформи в вузі, які б відповідали
вимогам часу. Розуміння великої необхідності цього, мабуть, і надавало йому
сил, терпіння, витримки у спілкуванні з ректором Михайлом Михайловичем
Поплавським, який сам «днював» і «ночував» на роботі.
Це дало можливість здійснитися вузу, як сучасному навчальному
закладу, а Олександру Івановичу отримати вдячність від колег за співпрацю,
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за вміле комунікування в середині колективу, яке приводило до позитивного
вирішення поставлених завдань.
Олександр Іванович вміє слухати опонентів, збивати «градус» напруги
гумором, влучним висловом, а ще на практиці застосовувати педагогічні
методики.
Як член атестаційної комісії Міністерства культури України та
Міністерства освіти і науки України, Олександр Іванович свою діяльність
спрямовує на формування системи якості освіти в Україні. Відстоює питання
ґрунтовної вищої освіти, а не лише прикладної, для того, щоб майбутні
спеціалісти мали глибокі теоретичні знання, що дають можливість бути їм
ерудованими, а не лише вузькими виконавцями у своїй професії.
Як сім’янин Олександр Іванович люблячий чоловік, турботливий батько
і дідусь. Подружжя Олександр Іванович та Валентина Кирилівна щасливо
живуть багато років. Ще у молоді роки вони поставили собі мету стати
науковцями. Скнарь Валентина Кирилівна на сьогодні кандидат педагогічних
наук, професор, багато років була завідувачем кафедри бібліотекознавства
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.
Олександр Іванович кандидат педагогічних наук, професор, заслужений
працівник культури України, проректор КНУКіМ. Одержати такі ступені і
звання членам однієї родини можна лише тоді, коли є взаєморозуміння та
взаємопідтримка. Це і відбулося у родині Скнарів, і це їх спільна перемога
над життєвими і матеріальними труднощами, і над собою. Це приклад
стійкості на різних історичних етапах розвитку країни.
Гордість сім’ї – це син Андрій. Із скупих слів, фраз висловлених під час
спілкування з Олександром Івановичем можна зрозуміти, який він щасливий,
що у нього такий син. А коли син став кандидатом економічних наук радість
була безмежною, адже це третій науковець у сім’ї. Батьки зробили все
можливе, щоб дати путівку у життя сину і він міг далі будувати

своє

майбутнє.
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А коли з’явився внук Андрій, то завжди стриманий Олександр Іванович
був переповнений радісними відчуттями. Олександр Іванович завжди був
охоронцем своєї сім’ї і все, що в ній відбувалося, було закрите від сторонніх
очей.
З нагоди ювілею хочеться побажати: «Хай щастить Вам і вашій родині ,
Олександр Іванович і надалі, хай продовжується життя і примножуються
Ваші наукові успіхи.
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Людмила Олексіївна Троєльнікова,
доктор мистецтвознавства,
професор Київського національного університету
культури і мистецтв.

Слово до вчителя
«Коли бачиш мудру людину,
подумай про те, щоб уподібнитися їй».
Конфуцій.

Як би повага та пошана мали свою одиницю виміру, то напевно мої
повага та пошана до Олександра Івановича, Вчителя з великої букви, сягнули
безкінечного всесвіту.
В. Гюго писав: «Є люди – воістину океани … і зазирнути в глибини їх
душ – те саме, що споглядати океан» .
Мій Вчитель – це справжній океан знань, мудрості, скромності,
красномовства, професіоналізму та людяності.
Доля історичного прогресу, як наголошував іспанський філософ
Х. Ортега-і-Гассет, значною мірою залежить від людей, яких російський
письменник П. Боборикін у 70-х роках ХІХ ст. визначив терміном
«інтелігенція», – людей з передовими поглядами, палким серцем, високим
рівнем загальної культури.
Освічена людина – це «той, хто через наукові пізнання розвинув у собі
вищі поняття, які визначають людське життя в його відношенні ... до природи
і суспільства» .
Освічена людина завжди мала вищу особисту цінність, ніж неосвічена.
Цю особливість помітив ще давньогрецький мислитель Геракліт, який, не
боячись звинувачень у поділі людей на інтелектуально «вищих» і «нижчих»,
відкрито заявляв: «Для мене один важить десяти тисяч, якщо він кращий».
«Китайський мандарин, – писав соціолог Ф. Знанецький, – викликав
поклоніння простолюдина не стільки тим, що він був мандарином, а
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передусім тому, що він був освіченою людиною на противагу неосвіченій
юрбі» .
Справжнім аристократом, стверджував Х. Ортега-і-Гассет, є не той, хто
отримав цей титул у спадок чи має певну суму знань, а той, хто ці знання
постійно вдосконалює і, що надзвичайно важливо, реалізує на користь
суспільства.
Це все про нього, мого Вчителя.
Олександр Іванович є справжнім аристократом духу. Його знання з
педагогіки

та

психології,

організації

культурно-мистецької

освіти,

культурно-мистецьких процесів загалом, є вражаючими та всеосяжними.
Сучасний український інтелігент, високоосвічена особистість, він є частиною
і європейського художньо-освітнього простору, застосовуючи в своїй
повсякденній діяльності знання набуті в європейських країнах, зокрема в
Англії.
Мій Вчитель є своєрідним центром та відцентровою силою Київського
національного університету культури і мистецтв, його душею, теоретичною
та методичною силою. Кожну хвилину свого життя він віддає «святій» справі
– підготовці культурно-мистецьких кадрів.
Його безмежні – професіоналізм, доброта, порядність та мудрість
вивели на широкий життєвий та професійний шлях спеціалістів та фахівців,
доцентів та професорів, кандидатів та докторів наук.
В Євангеліє записано – «Не обманюйтесь. Бо що тільки людина посіє,
то сама й пожне».
У

вашому житті, «своєрідні»

жнива.

І

результат

цих

жнив

ВРАЖАЮЧИЙ.
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Тетяна Іллівна Гаєвська,
кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник
Інституту культурології
Національної академії мистецтв України.

Людина, Вчений, Вчитель
Моє знайомство з Олександром Івановичем відбулося у студентські
роки на його лекціях. Я була захоплена викладацькою обдарованістю і
дослідницьким хистом Олександра Івановича. Мої тодішні враження були
підкріплені великим науковим доробком: дослідник видав ряд наукових
праць, підготував понад 9 аспірантів (серед них дипломовані доктори наук).
Для студентки першого курсу цей факт був вражаючим!!!
Значення кожного вченого, його місце в науці і культурі залежить не
тільки від кількості та якості опублікованих праць. Для поступу наукової
думки має вагу також те, яку ділянку знань опрацьовує дослідник, що нового
вніс він у ці знання і наскільки дієвою є його методологія. Останнє набуває
особливої ваги, коли йдеться про наукову школу. Як правило, вчений
високого рангу стає зачинателем наукового напрямку. У Олександра
Івановича багато аспірантів, які захистили кандидатські, а згодом докторські
дисертації, стали доцентами та професорами, численне коло послідовників.
Не

один

рік

Олександр

Іванович

очолює

кафедру соціально

гуманітарних дисциплін на яких вивчаються важливі історичні, теоретичні
проблеми в галузі науки про народну творчість, педагогіку та культуру
загалом. Під його керівництвом створені навчальні спеціальні курси,
головним завданням яких стала підготовка нового покоління фахівців галузі
культури, знавців як української, так і світової культури, дослідників
важливих теоретичних проблем з вивченням особливостей народної
педагогіки, етнопсихології, тощо.
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Отже,

основними

напрямами

діяльності

кафедри,

очолюваної

Олександром Івановичем, стають викладацька, наукова і практична робота.
У контексті цих проблем видаються програми та науково-методичні
розробки усіх курсів, які викладаються в університеті. Студентів залучають і
до участі в науковій роботі, їм надано можливість публікувати свої
дослідження у кафедральних наукових збірниках. Проводяться всеукраїнські
та міжнародні конференції молодих науковців. Адже поширення нових
знань, їх пропаганда створює сприятливі умови для розвитку певного
наукового напрямку, оскільки привертає до нього увагу різних верств
суспільства, а отже, збільшує шанси підтримки науки.
Сказане повною мірою стосується Олександра Івановича, кандидата
педагогічних наук, професора, викладача.
У відомого вченого Агатангела Кримського є чудові вірші, присвячені
фольклористу, етнографу та мовознавцю академіку В. Міллеру:
Підвожу очі ген на голубеє море…
На хвилях би помчавсь до Тебе, ясна зоре!
Зловив би погляд Твій, стиснув би щиро руку.
Ти віри додаєш у правду, у науку.
Ці слова можуть від себе повторити всі ті, хто знає Олександра
Івановича. Нам, його сучасникам і учням, поталанило на спілкування з
Людиною, Вченим, Вчителем.
Хочеться

подякувати

Олександру

Івановичу

за

його

наукові

дослідження, за привітне й шанобливе ставлення до колег, за вміння
допомогти та підтримати, а також побажати йому завжди залишатися одним
із

найсерйозніших

і

найінтелігентніших

вітчизняних

представників

наукового товариства.
Сьогодні на передодні його ювілею хотілося б побажати Олександру
Івановичу довгих років життя, любові і підтримки від його родини, друзів,
учнів і колег. Творіть наш шановний, дорогий Метр так довго, наскільки
вистачить Вашого натхненн
26

Юрій Іванович Горбань,
кандидат культурології,
директор наукової бібліотеки
Київського національного університету
культури і мистецтв.

Людина з безмежним потенціалом та
високою культурою
Володіючи знанням,
дай іншим запалити від нього свої світильники.
Фуллер.

Ім’я Олександра Івановича Скнаря асоціюється лише з великою
людиною, видатним науковцем та всебічно розвиненим ученим. Він є
кандидатом педагогічних наук, професором, заслуженим працівником
культури України, завідувачем кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.
Його життєвий шлях розпочався 13 липня 1944 року у с. Озеряни.
Освіту вчений здобував спочатку в Сокиринському с-г. технікумі, потім в
Уманському педагогічному інституті, аспірантурі Київського державного
університету ім. Тараса Шевченка на кафедрі педагогіки.
У 1985 році, за програмою ЮНЕСКО, склав екзамен у Міністерстві
закордонних справ і був обраний представником від України для стажування
в Лондонському та Оксфордському університетах.
Розпочав свою трудову діяльність вчителем англійської мови в
сільській школі, а наразі працює в Київському Національному Університеті
культури і мистецтв. За час роботи в КНУКіМ зробив неоціненний внесок в
розвиток науки та університетської освіти.
Я пам’ятаю Олександра Івановича зі студентських років. Забути його
просто неможливо. Його лекції та індивідуальний підхід створювали ідеальні
умови для навчання. Кожен отримував достатньо уваги та допомоги, а його
аспіранти в подальшому мали можливість реалізувати свої наукові мрії та
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стати

на

шлях

педагогічної

діяльності.

Саме

завдяки

правильно

зорганізованим заняттям, вмінням донести інформацію до всієї аудиторії і
виділявся Олександр Іванович серед інших викладачів.
О. І. Скнарь – один з перших науковців-дослідників педагогіки вищої
школи України, співавтор концепції модернізації вищої освіти в Україні.
Учений широкого наукового світогляду, що займається різними аспектами
соціально-гуманітарних напрямків. Його світогляд та зацікавленість не
обмежуються лише наукою - він активно провадить громадську роботу.
Олександр Іванович Скнарь – лідер, боєць, творча особистість, глибоко
порядна й добра людина, йому притаманна фантастична енергія і
працездатність, він має величезний досвід, глибокі знання в багатьох галузях,
здатний постійно вчитися.
Перераховувати заслуги та наукові ступені Олександра Івановича
можна безкінечно, але головне те, що це людина з безмежним потенціалом та
високою культурою. Наукова діяльність – невід’ємна частина його життя і
він всього себе присвячує їй.
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Ольга Олегівна Бігус,
кандидат мистецтвознавства, доцент,
завідувач кафедри сучасної хореографії
Київського національного університету
культури і мистецтв.

Той, з кого хочеться брати приклад

У житті кожного з нас є люди, спілкування з якими – короткотривалі
епізоди, які швидко забуваються, не залишаючи у пам’яті жодного яскравого
спогаду. А є ті, які, торкнувшись бодай краєчку твоєї долі, запам’ятовуються
назавжди. Своєю харизмою, теплом, неординарністю, чи просто добрими
справами…
До категорії останніх можна легко і без сумніву віднести нашого
Олександра Івановича Скнаря. Бо перше питання, яке ставлять випускники
різних років, навідуючись до університету: «А Скнарь ще працює?» Всі Його
знають, пам’ятають і з посмішкою на обличчі згадують. Ще б пак! Адже
Олександр Іванович працює в нашому університеті з 1972 року.
О. І. Скнарь для КНУКіМ – ціла епоха. Людина–легенда!
Абсолютно непересічна особистість!
В житті Господь послав мені багато видатних, мудрих Вчителів. Серед
Них – і Олександр Іванович Скнарь.
Моє знайомство з Ним розпочалось заочно, далекого 2003 року, коли
ми, студенти-першокурсники вперше від старшокурсників дізнались, який
безмежно суворий проректор Скнарь і як неможливо скласти у Нього іспити
з дисциплін «Психологія» та «Педагогіка». Пізніше, на власному досвіді
переконалася, що скласти справді непросто, але реально, головне – добре
підготуватись. Вважаю, що мені пощастило, бо Олександр Іванович
впродовж усього періоду мого навчання викладав у мене п’ять разів: чотири
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предмети на бакалавраті та магістратурі і потім ще й в аспірантурі. Іспити у
Скнаря О. І. я завжди складала на «відмінно». А першу похвалу отримала від
Олександра Івановича – коли єдина з усього потоку першокурсників назвала
дату народження Івана Яковича Франка. Вся аудиторія тоді, пригадую,
почала аплодувати – народу ж тільки привід дай, аби повеселитись! А я
була на сьомому небі! Це було справжнє щастя – щоб О. І. Скнарь похвалив!
До речі, і в подальшому, вже в робочому процесі: здається, що виконано все
ідеально і зразково, а від Олександра Івановича оцінка – «нормально». Тому
коли, в надзвичайно рідкісних випадках, Він каже: «Молодець!» – радості і
задоволеності собою немає меж! Але це загартовує. Ота виняткова
вимогливість Олександра

Івановича

навчила мене завжди

прагнути

максимального результату і бути самокритичною.
Цікава особистість…
Кожна зустріч із О. І. Скнарем, навіть банальне підписання
документації, – то справжнє театралізоване дійство. Адже Олександр
Іванович володіє дуже тонким почуттям гумору і вміє доречно пожартувати,
підбадьорити, зарядити гарним настроєм. Його афоризми – то ціла окрема
історія. Це просто унікальні, нерідко іронічні фрази. Я їх всі записую (вже
чимало назбиралось), часто застосовую…
А взагалі, «школа О. І. Скнаря» – то сильна річ. Мене часто називають
Його ученицею – і я цим пишаюсь. Бо якщо мені вдалося перейняти бодай
невелику частку Його педагогічного, ораторського, організаторського хисту,
тоді це комплімент мені.
Тісно співпрацювати, фактично пліч-о-пліч, ми з Олександром
Івановичем почали 2007 року, коли я очолила студентський парламент
КНУКіМ, а Він, як проректор, опікувався (і до сих пір опікується)
студентськими і іншими громадськими організаціями. Навчальний процес,
організація студентського дозвілля, проведення студентських наукових
конференцій, поселення у гуртожитки і безліч усього іншого ми пройшли
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разом. Для мене то був фантастичний досвід. Він мені на все життя
запам’ятався.
Так, поступово, для мене Олександр Іванович з проректора, викладача
став Учителем, старшим Другом, Людиною, з якою можна поговорити на
будь-яку тему. І поради були, і розради… І разом вихід із різних життєвих
ситуацій шукали…
Так, словами на аркуші паперу не передати емоцій, почуття вдячності і
особливої поваги… То все в пам’яті, в душі, у серці. Воно на все життя з
Тобою. Я Йому за все вдячна…
В університеті без Олександра Івановича майже нічого не відбувається.
А є речі, які відбуваються лише завдяки тому, що за них береться Олександр
Іванович, бо крім Нього, виконати їх не може ніхто.
Педагог від Бога. Вміє тонко відчути суть навіть найгострішої
проблеми і знайти з неї вихід. Цьому не вчать у жодному університеті, навіть
у Лондонському та Оксфордському, де свого часу стажувався О. І. Скнарь.
Це навіть не досвід. Це талант, далеко не для всіх досяжний.
А ще, в Олександрові Івановичу мене завжди захоплює виняткова
порядність, інтелігентність, шляхетність, скромність. Відчувається такий собі
англійський аристократизм. Тому, безперечно, спілкуватися й працювати з
такою Людиною – завжди в насолоду. Він той, з кого хочеться брати
приклад. Особливо, коли дивишся на сучасну убогість, неосвіченість,
невихованість… І порівнюєш із прикладом Олександра Івановича… Отой
разючий контраст змушує задуматись над тим, чи все ми робимо правильно у
вихованні молодого громадянина України?..
Якось, спостерігаючи за манерою спілкування молодих колег, яка мені
здалась зухвалою і неприйнятною, я запитала в Олександра Івановича, чому
Він не поставив їх на місце, що Йому б абсолютно легко вдалось, оскільки
там, з іншого боку, інтелект не особливо глибокий, на що Він посміхнувшись
сказав словами Ларошфуко, які той, у свою чергу, говорив своєму синові:
«Будь розумнішим за інших, якщо можеш, але не кажи їм про це». Ці
31

геніальні слова я не просто запам’ятала, але й часто користуюсь ними, як
щоденним дороговказом.
Звичайно, я вдячна О. І. Скнарю за мудрі поради, не лише ті, які
стосуються роботи, а й життєві. Бо неодноразово вони допомагали мені
приймати правильні рішення, розвиватися, зрештою, йти вперед.
Без сумніву, це дуже цінно для мене. Навіть можливість спостерігати,
бути поруч і вчитися – великий подарунок долі.
Хочеться, щоб таких людей, яких ми називаємо еталоном порядності і
професіоналізму, і до яких, безумовно, належить О. І. Скнарь, у нашій
державі було більше. Бо за ними майбутнє України. А Олександрові
Івановичу сердечно бажаю многих і благих літ на освітній ниві та успіхів у
нелегкій справі виховання нових поколінь!
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КНУКіМ, Каф. філос. – К., 2006. – 14 с.
106.
Методика викладання та педагогічна майстерність : робоча прогр.
для магістрів / уклад. О. І. Скнар ; М-во культури і туризму України,
КНУКіМ, Каф. філос. – К., 2006. – 29 с.
107.
Модернізація форм і методів навчання студентів у контексті
кредитно-модульної системи / О. Скнар // Вища шк. – 2006. – № 3. –
С. 33–45.
108.
Педагогіка вищої школи : прогр. для магістрів / уклад.
О. І. Скнар ; М-во культури і туризму України, КНУКіМ, Каф. філос. –
К., 2006. – 35 с.
109.
Педагогіка вищої школи : робоча прогр. для магістрів / уклад.
О. І. Скнар ; М-во культури і туризму України, КНУКіМ, Каф. філос. –
К., 2006. – 53 с.
110.
Психологія вищої школи : прогр. для магістрів / уклад.
О. І. Скнар ; М-во культури і туризму України, КНУКіМ, Каф. філос. –
К., 2006. – 16 с.
111.
Психологія вищої школи : робоча прогр. для магістрів / уклад.
О. І. Скнар ; М-во культури і туризму України, КНУКіМ, Каф. філос. –
К., 2006. – 29 с.
2007
112.
Психологія : прогр. для студ. ун-ту / уклад. : О. І. Скнар,
П. Л. Богонос ; М-во культури і туризму України, КНУКіМ. – К., 2007.
– 16 с.
113.
Психологія : робоча прогр. для студ. ун-ту / уклад. :
О. І. Скнар, П. Л. Богонос ; М-во культури і туризму України,
КНУКіМ. – К., 2007. – 38 с.
114.
Соціальні уявлення студентів про психічні особливості сучасних
типових українців / О. Скнар // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 3. –
С. 57–64.
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2008
115.
Модернізація змісту, форм і методів виховання студентської
молоді в контексті нової парадигми виховної роботи / О. І. Скнар //
Вісн. КНУКіМ. Серія «Педагогіка». – К., 2008. – Вип. 19. – С. 82–88.
116.
Психологія : прогр. для студ. напряму підготов. 6.030504
«Економіка підприємства», 6.050106 «Облік і аудит» / уклад. :
О. І. Скнар, П. Л. Богонос; М-во культури і туризму України, КНУКіМ.
– К., 2008. – 16 с.
117.
Психолого-педагогічна підготовка фахівців соціокультурної
сфери в контексті Болонського процесу / О. І. Скнар // Культура в
сучасному українському суспільстві: стан та проблеми : матеріали
науч. конф., Київ, 6–7 черв. 2008 р. – К., 2008. – С. 65–66.
118.
Університетська освіта : прогр. для студ. з напрямів підготов.
6.020107 «Туризм», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» / уклад.
О. І. Скнар ; М-во культури і туризму України, КНУКіМ, Каф.
педагогіки. – К., 2008. – 25 с.
2011
119.
Вища освіта та Болонський процес : робоча навч. прогр. для студ.
ун-ту / уклад. : О. І. Скнарь, С. Г. Черняк ; М-во культури України;
КНУКіМ. – К., 2011. – 24 с.
120.
Педагогіка вищої школи : робоча навч. прогр. для студ. ун-ту /
уклад. : О. І. Скнарь, П. Л. Богонос, С. Г. Черняк ; М-во культури
України; КНУКіМ. – К., 2011. – 32 с.
2012
121.
Київський національний університет культури і мистецтв /
редкол.: М. М. Поплавський, А. І. Гурбанська, В. М. Медведєва,
О. І. Скнарь, І. О. Костиря, В. М. Мамедова, О. О. Кравцова ; КНУКіМ.
– К., 2012. – 508 с. : іл.
122.
Комплексний план організаційно-виховної роботи Київського
національного університету культури і мистецтв / уклад. О. І. Скнарь. –
К. : КНУКіМ, 2012. – 18 с.
123.
Робоча програма науково-педагогічної (асистентської) практики
для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / уклад.
О. І. Скнарь ; М-во культури України, КНУКіМ. – К., 2012. – 8 c.
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2013
124.
Комплексний план організаційно-виховної роботи Київського
національного університету культури і мистецтв / уклад. О. І. Скнарь. –
К. : КНУКіМ, 2013. – 37 с.
125.
Удосконалення змісту, форм і методів навчання студентської
молоді у контексті Болонського процесу / О. І. Скнарь // Хореографічна
та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри :
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18–19 квіт. 2013 р. / упоряд.
А. М. Підлипська ; МОН України, М-во культури України, Ін-т
інноваційних технологій і змісту освіти, КНУКіМ, Ін-т мистец., Ф-т
реж. і хореогр. – К. : КНУКіМ, 2013.– С. 16–33.
2014
126.
Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньокваліфікаційна характеристика бакалавра. Галузь знань 0202
Мистецтво, напрям підготовки 6.020204 Музичне мистецтво,
кваліфікація 3479 артист (оркестру, хору, ансамблю, естради та ін.) :
нормат. ч. / Голова робочої групи О. І. Скнарь ; МОН України. – К.,
2014. – 14 с.
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1999
127.
Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка» : зб. наук. пр. / редкол. :
М. М. Поплавський, О. І. Скнар [та ін.] ; КНУКіМ. – Вип. 1 (1999) – .
– К. : Вид. центр КНУКіМ, 2009 – .
Вип. 1. – 1999. – 107 с.
2000
128.
Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка» : зб. наук. пр. / редкол. :
М. М. Поплавський, О. І. Скнар [та ін.] ; КНУКіМ. – Вип. 1 (1999) –
. – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2009 – .
Вип. 2. – 2000. – 108 с.
2002
129.
Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні : зб.
наук. пр. / редкол. : М. М. Поплавський, О. І. Скнар [та ін.] ; КНУКіМ.
– К. : Вид. центр КНУКіМ, 1998. – .
Вип. 4. – 2002. – 223 с.
2003
130.
Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні : зб.
наук. пр. / редкол. : М. М. Поплавський, О. І. Скнар [та ін.] ; КНУКіМ.
– К. : Вид. центр КНУКіМ, 1998. – .
Вип. 5. – 2003. – 154 с.
2009
131.
Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка» : зб. наук. пр. / редкол. :
М. М. Поплавський, О. І. Скнар [та ін.] ; КНУКіМ. – Вип. 1 (1999) – .
– К. : Вид. центр КНУКіМ, 2009 – .
Вип. 20. – 2009. – 95 с.
132.
Вісник КНУКіМ. Серія «Педагогіка» : зб. наук. пр. / редкол. :
М. М. Поплавський, О. І. Скнар [та ін.] ; КНУКіМ. – Вип. 1 (1999) – .
– К. : Вид. центр КНУКіМ, 2009 – .
Вип. 21. – 2009. – 123 с.
2012
133.
Виконавська майстерність музикантів-інструменталістів :
матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 18–20 квіт. 2012 р. / М-во
культури України, КНУКіМ / редкол. : А. І. Гурбанська, О. І. Скнар [та
ін.]. – К. : Вид. центр КНУКіМ, 2012. – 180 с.
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НАУКОВА ШКОЛА

50

Науковий керівник дисертаційних робіт
1994
134.
Богонос П. Л. Дидактичні основи колективного народноінструментального музикування підлітків у процесі аматорської
діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Богонос Петро
Леонтійович ; наук. кер. О. І. Скнарь, В. П. Лапченко, офіц. опоненти :
О. П. Рудницька, О. М. Олексюк ; КДІК, Вінниц. держ. пед. ін-т. – К.,
1994. – 152 c.
2000
135.
Сінькевич Н. К. Формування морально-ціннісних орієнтацій у
дівчат-підлітків в умовах взаємодії школи та позашкільних закладів :
дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Сінькевич Наталія Костянтинівна ;
наук. кер. О. І. Скнар, офіц. опоненти : Г. М. Лактіонова,
Л. Ф. Каразян ; КНУКіМ, Луган. держ. пед. ун-т. – К., 2000. – 183 c.
136.
Троєльнікова Л. О. Соціально-педагогічні умови удосконалення
підготовки керівних кадрів органів державного управління в галузі
культури і мистецтв : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Троєльнікова
Людмила Олексіївна ; наук. кер. О. І. Скнар, офіц. опоненти :
Б. С. Кобзар, В. П. Подкопаєв ; КНУКіМ, Вінниц. держ. пед. ун-т. – К.,
2000. – 197 c.
2003
137.
Локшин В. С. Педагогічні основи підготовки менеджерів
модельного бізнесу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 /
В. С. Локшин ; наук. кер. О. І. Скнар, офіц. опоненти : В. А. Козаков,
О. І. Щербак ; Ін-т вищої освіти АПН України. – К., 2003. – 198 с.
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Опонент дисертаційних робіт
1993

138.
Фан Ван Ту. Формирование национального самосознания
подростков СРВ средствами фольклора : дис. ... канд. пед. наук :
13.00.05 / Фан Ван Ту ; науч. рук. В. И. Чепелев, офиц. оппоненты :
А. П. Кондратюк, А. И. Скнарь ; КГИК, НИИ педагогики АПН
Украины. – К., 1993. – 141 c.
1998
139.
Кузик О. Є. Трансформація традиційної обрядовості та її
використання в сучасній педагогічній, культурно-дозвіллєвій
діяльності установ культури : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Кузик
Олег Євгенович ; наук. кер. М. М. Поплавський, офіц. опоненти :
О. Ф. Коновець, О. І. Скнар ; КДУКіМ, Укр. центр культ. дослідж. –
К., 1998. – 205 c.
2001
140.
Котова Л. М. Емоційна стійкість як засіб формування
інструментально-виконавської надійності у студентів музичнопедагогічних факультетів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02
/ Л. М. Котова ; наук. кер. Д. Г. Юник, офіц. опоненти : Б. А. Брилін,
О. І. Скнар ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – К., 2001. – 185 с.
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ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
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О. І. Скнарь – учасник Міжнародних, Всеукраїнських наукових,
науково-теоретичних, науково-практичних конференцій
141.
Формирование педагогической культуры в процессе изучения
психолого-педагогических дисциплин (на материалах института
культуры).
Республиканская научно-теоретическая конференция преподавателей вузов
культуры и искусства «Советский образ жизни и задачи подготовки и воспитания
кадров для учреждений культуры и искусства», Ровно, 1977 р.

142.
Формирование
педагогической
культуры
просветительных работников и пути их улучшения.

культурно-

Республиканская научно-теоретическая конференция преподавателей и
аспирантов вузов культуры и искусства «Задачи дальнейшего развития
социалистической культуры и искусства в свете решений XXVІ съезда КПСС,
Харьковский институт искусств им. И. П. Котляревского, Харьков, 23–25
сентября 1981 г.

143.
Шляхи посилення світоглядної
педагогіки в інституті культури.

спрямованості

викладання

Республіканська науково-практична конференція викладачів і аспірантів
вузів культури і мистецтва «Питання формування марксистсько-ленінського
світогляду студентів», Львів, 1983 р.

144.
Изучение, пропаганда и внедрение передового педагогического
опыта в вузах культуры.
Всесоюзная конференция,
культуры, Барнаул, 1985 г.

Алтайский

государственный

институт

145.
Пропаганда педагогических знаний среди родителей средствами
культурно-просветительной работы.
Научно-теоретическая конференция «Актуальные проблемы культурного
строительства», Николаев, 1985 р.

146.
Тенденции развития среднего
образования в современных условиях.

специального

и

высшего

Республиканская научно-теоретическая конференция профессорскопреподавательского состава и аспирантов вузов культуры и искусства
«Актуальные вопросы развития культуры и искусства», Одесская
государственная консерватория им. А. В. Неждановой, Одесса, 24–26 марта 1987
г.

147.
Прогнозирование развития среднего специального и высшего
культурно-просветительного образования.
Республиканская
научно-теоретическая
конференция
«Актуальные
проблемы подготовки кадров в области искусства и культуры в свете
перестройки высшего и среднего специального образования», Министерство
54

культуры УССР, Николаевский
А. Е. Корнейчука, Николаев, 1988 г.

148.

обком

компартии

Украины,

КГИК

им.

Стратегічні пріоритети перебудови підготовки кадрів культури.

Республіканська науково-практична конференція «Проблеми вивчення та
пропаганди творчості як складової частини української національної культури»,
Рівненський державний інститут культури, Рівне, 1990 р.

149.

Стратегічні пріоритети перебудови підготовки кадрів культури

Наукова конференція «Нова концепція та сучасні підходи в питаннях
підготовки кадрів культури», Міністерство культури УРСР, КДІК ім.
О. Корнійчука, ІПКПК, Київ, 1991 р.

150.
Вивчення педагогічної спадщини українського народу як важлива
передумова професійної підготовки фахівців культури.
Всеукраїнська наукова конференція «Відродження і розвиток культури
України: проблеми історії, теорії і практики», Міністерство культури України,
КДІК, ІПКПК, Київ, 14–15 квітня 1993 р.

151.
Викладання порівняльної
педагогічної культури студентів.

педагогіки

як

засіб

підвищення

Науково-практична конференція викладачів та аспірантів «Інститут
культури на сучасному етапі», присвячена 25-річчю КДІК, Київ, 2–5 лютого 1993
р.

152.
Педагогіка як фундаментальна наука в підготовці фахівців
культури.
Наукова конференція викладачів та аспірантів культурологічного
факультету «Культурно-просвітницька діяльність в сучасних умовах»,
Міністерство культури України, КДІК, Київ, 1994 р.

153.
Сучасні проблеми психолого-педагогічної підготовки фахівців
для сфери дозвілля.
Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічні та рекреаційні
технології в сучасній індустрії дозвілля», Київ, 4–6 червня 2004 р.

154.
Сучасні проблеми психолого-педагогічної підготовки фахівців
соціально-культурної сфери.
Науково-практична конференція професорсько-викладацького складу
докторантів, аспірантів та студентів Інституту мистецтв, КНУКіМ, Київ, 2004
р.

155.
Кредитно-модульна технологія навчання в мистецьких вищих
навчальних закладах.
ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Театральне і
хореографічне мистецтво України в контексті світових соціокультурних
процесів», МОН України, Науково-методичний центр вищої освіти МОН,
КНУКіМ, факультет режисури і хореографії, Київ, 13–14 квітня 2006 р.
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156.
Впровадження кредитно-модульної
навчального процесу в КНУКіМ.

системи

в

організацію

Науково-практична конференція «Інноваційні освітні технології в
контексті Болонського процесу», Міністерство культури і туризму України,
КНУКіМ, Київ, 18 грудня 2007 р.

157.
На зламі двох століть (модернізація змісту форм і методів
навчання студентів у контексті Болонського процесу).
Всеукраїнська
науково-теоретична
конференція
«Динаміка
культуротворчих процесів в Україні», Інститут культурології Академії мистецтв
України, Київ,12 червня 2009 р.

158.
Професійна компетентність випускників вищих навчальних
закладів соціально-культурної сфери.
Всеукраїнська науково-практична конференція «Хореографічна та
театральна культура України», МОН України, Міністерство культури України,
Інститут
інноваційних технологій і змісту освіти, КНУКіМ, Інститут
мистецтв, факультет режисури і хореографії, Київ, 18–19 квітня 2013 р.

159.
Психолого-педагогічні основи наукового розвитку студентівмагістрантів.
Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна діяльність –
стратегічний напрям розвитку бібліотек вищих навчальних закладів», МОН
України, Міністерство культури України, КНУКіМ, Наукова бібліотека, Київ, 28
травня 2014 р.
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160.
Цівірко М. Олександр Скнар: стажуючись по Оксфордах, наші
викладачі позбулися комплексу меншовартості» // Вечір. Київ. – 1996.
– 8 черв. – С. 4.
161.
Скнар Олександр Іванович // Київський державний інститут
культури : проспект. – К., 1997. – С. 2.
162.
Хлібко М. Олександр Іванович Скнарь: нелегкий шлях до
вершини // Кропива. – 2010. – № 14. – С. 8–9.
163.
Олександр Іванович Скнарь // Київський національний
університет культури і мистецтв. – К. : КНУКіМ, 2013. – С. 50–51.
164.
Олександр Іванович Скнарь [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://knukim.edu.ua/rektorat/prorektori/. – Назва з екрана.
165.
Олександр Іванович Скнарь [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://knukim.edu.ua/institut-mistetstv/. – Назва з екрана.
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передумова професійної підготовки фахівців культури
Викладання порівняльної педагогіки як засіб підвищення
педагогічної культури студентів
Вища освіта та Болонський процес
Впровадження дослідницької роботи студентів у навчальний процес
Галузевий стандарт вищої освіти України
До питання про науково-методичне керівництво самостійною
роботою студентів з психолого-педагогічних дисциплін
До питання про стандарти вищої освіти в галузі культури і мистецтв
та підготовку сучасних фахівців-культурознавців і мистецтвознавців
Естетичне виховання студентської молоді в системі вивчення
педагогічних дисциплін
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вивчення педагогіки
Культурний комплекс і школа
Лабораторно-практичні роботи дослідницького характеру у вищій
школі
Лекція як метод і форма навчання у вищій школі
Методика викладання та педагогічна майстерність
Методичні вказівки по вивченню курсу «Педагогіка» для студентів
факультету КОР
Методичні вказівки по використанню активних методів у навчанні в
процесі викладання спеціальних дисциплін
Методичні вказівки по написанню курсових робіт з педагогіки
Методичні поради до вивчення курсу «Педагогіка»
Методичні поради по вивченню курсу «Педагогіка» для студентів
Методичні рекомендації до написання курсових робіт з педагогіки
для студентів культурно-освітнього факультету і народної
художньої творчості
Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів
Методичні рекомендації по використанню в навчальному процесі
форм навчально-дослідної роботи студентів
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методів активного навчання
Модернізація змісту, форм і методів виховання студентської молоді
в контексті нової парадигми виховної роботи
Модернізація форм і методів навчання студентів у контексті
кредитно-модульної системи
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Наукові основи організації навчального процесу у Київському
державному університеті культури і мистецтв
Наукові основи організації розумової праці студентів
Науково-атеїстичне виховання учнів у культурно-освітніх училищах
Науково-технічний прогрес і його вплив на рівень розвитку
виробництва та зміст праці спеціалістів середньої ланки
О применении лекции как формы и метода обучения в технікумах
О совершенствовании психолого-педагогической подготовки
студентов институтов культуры
Об усовершенствовании урока
Организация лабораторно-практических занятий
Організація контролю за самостійною роботою студентів
Педагогика
Педагогіка в системі естетичного виховання студентської молоді
Педагогіка вищої школи
Педагогіка як фундаментальна наука в підготовці фахівців культури
Педагогічна культура культурно-освітніх працівників і шляхи її
вдосконалення
Педагогічна культура сім’ї
Педагогічна майстерність
Підвищення ефективності закріплення і перевірки знань учнів у
технікумі
Планування і організація самостійної роботи студентів
Познавательная деятельность учащихся в процессе обучения
Порівняльна педагогіка
Порівняльна педагогіка в системі психолого-педагогічної
підготовки студентської молоді
Посилення світоглядної направленості викладання
загальнонаукових дисциплін
Про підвищення якості занять
Проблемне навчання у вищій школі : тенденції розвитку
Прогнозирование развития среднего специального и высшего
культурно-просветительного образования
Програма і методичні вказівки для слухачів народного університету
педагогічних і психологічних знань, педагогів музичних і художніх
шкіл м. Києва
Програма та методичні вказівки до вивчення курсу «Навчальновиховна робота в культурно-освітніх училищах»
Пропаганда і впровадження передового досвіду
Пропаганда педагогических знаний среди родителей средствами
культурно-просветительной работы
Психологія
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8
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41
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90–91,99–101,112–
113,116
Психологія вищої школи
110–111
Психолого-педагогічна підготовка студентів університету культури і 86
мистецтв /
Психолого-педагогічна підготовка студентів університету культури і 93
мистецтв у системі формування естетичної культури майбутніх
менеджерів і педагогів соціально-культурної діяльності
Психолого-педагогічна підготовка фахівців соціокультурної сфери в 117
контексті Болонського процесу
60

Психолого-педагогічні аспекти дистанційного навчання у вищому
навчальному закладі
Психолого-педагогічні основи використання технічних засобів
навчання в процесі викладання педагогічних дисциплін
Психолого-педагогічні основи організації самостійної роботи
студентів
Робоча програма науково-педагогічної (асистентської) практики для
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»
Розвиток виховання, освіти і педагогічної думки в Україні
Розвиток педагогічної думки в Україні
Розвиток творчої активності учнів середніх спеціальних навчальних
закладів
Рост профессионального мастерства и методическая работа
преподавателей
Світоглядна спрямованість викладання педагогіки в інституті
культури
Система психолого-педагогической подготовки студентов
институтов культуры
Соціальні уявлення студентів про психічні особливості сучасних
типових українців
Стратегічні пріоритети перебудови підготовки кадрів культури
Стратегічні пріоритети перебудови підготовки фахівців культури у
вузах
Сучасні проблеми психолого-педагогічної підготовки фахівців для
сфери дозвілля
Сучасні проблеми психолого-педагогічної підготовки фахівців
соціально-культурної сфери
Тенденции развития среднего специального и высшего образования
в современных условиях
Тенденции развития средней специальной школы в системе
непрерывного образования
Тенденції розвитку культурологічної освіти в Україні в умовах
національно-культурного відродження
Тенденції розвитку культурологічної освіти України в умовах
національно-культурного відродження
Тенденції розвитку організаційних форм і методів навчання учнів
середніх спеціальних навчальних закладів в Україні
Тенденції розвитку середньої спеціальної і вищої освіти в сучасних
умовах (за матеріалами наукового дослідження).
Тенденції розвитку середньої спеціальної школи в системі
безперервної освіти
Удосконалення змісту, форм і методів навчання студентської молоді
у контексті Болонського процесу
Удосконалення системи перепідготовки кадрів культури і мистецтва
на основі використання новітніх досягнень науки і передового
досвіду
Удосконалення уроку
Університетська освіта
Урок у середніх спеціальних навчальних закладах
Формирование нравственных идеалов учащихся ПТУ средствами
пропаганды музыкального искусства
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Формирование педагогической культуры в процессе изучения
психолого-педагогических дисциплин (на материалах института
культуры)
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Шляхи посилення світоглядної спрямованості викладання
педагогіки в інституті культури

22

28
44
79
29
61
34

62

Іменний покажчик
Богонос П. Л.
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Кравцова О. О.
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Медведєва В. М.
Костиря І. О.
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Рябоштан А. О.
Сінькевич Н. К.
Солдатенко І. М.
Троєльнікова Л. О.
Фан Ван Ту
Хлібко М.
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Чмихало Є. І.
Шевченко О.
Щербак О. І.
Юник Д. Г.
Яровець Н.

47,79,54,83(уклад.)
50(уклад.)
137
140
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МИТІ ЖИТТЯ
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ЯСКРАВЕ ЖИТТЯ У ЧОРНО БІЛИХ СВІТЛИНАХ
РОДУ СКНАРІВ

Сімейне фото, 1951 р.
Зліва направо: Олександр, мати Парасков'я Кирилівна, батько Іван Павлович,
брат Олексій.
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Мати Парасков'я Кирилівна
(1913–1987 рр.)

Батько Іван Павлович
(1907–1987 рр.)

Два брати: Олексій, Олександр, 1951 р.
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Батько І. П. Скнарь на службі
в армії, 1937 р.

Рідний дядько О. П. Скнарь,
Кавалер ордена Червоної зірки
за бій на р. Халхін-Гол, 1939 р.

Батько разом з братами, 1952 р.
Зліва направо: Іван, Олександр і Василь Скнарі.
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Олександру Скнарю 16 років, 1960 р.

69

СТУДЕНТСЬКІ РОКИ

Студент 1 курсу Уманського педагогічного інституту, 1962 р.

Учасник вистави
«Доки сонце зійде, роса очі виїсть», 1964 р.
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З одногрупниками Уманського педагогічного інституту, 1966 р.

Викладачі і аспіранти кафедра педагогіки Київського державного
університету ім. Т. Г. Шевченка, 1971 р.
По центру – зав. каф. педагогіки М. М. Грищенко.
71

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Вчитель англійської мови Дігтярівської ЗОШ Новгород-Сіверського району
Чернігівської області, 1966 р.
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Молодий кандидат наук, 1969 р.
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Доповідь на Міжнародній науковій конференції у м. Малнава, Латвія, 1972 р.

Куратор групи КР-11
факультету культурно-освітньої роботи КДІК, 1972 р.
74

Учасник збірної команди викладачів КДІК ім. О. Є. Корнійчука
з настільного тенісу, 1978 р.

Заступник декана факультету культурно-освітньої роботи,
КДІК ім. О. Є Корнійчука, 1980 р.
75

Керівний склад КДІК ім.О. Є. Корнійчука, 1980 р.
Зліва направо: Н. О. Запорожець, А. О. Єскіна, Г. Д. Цибуляк, А. І. Філіна, М. І. Дудко,
В. Д. Галицький, І. Манжула, І. П. Солдатенко, П. С. Гончарук, О. І. Скнарь.

О. І. Скнарь – член Всесоюзної науково-методичної ради
з питань культури і мистецтва, 1981 р.
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На суботнику, 1983 р.
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М. М. Поплавський, Л. А. Черепахіна, Г. Д. Цибуляк, О. І. Скнарь зі
студентами, 1991 р.
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Презентація підручника М. М. Поплавського
«Менеджер культури», Український дім, 1997 р.
79

Засідання Головної вченої ради КДУКіМ, 1998 р.
Зліва направо: О. І. Скнарь, М. М. Поплавський, Т. С. Монько.

Засідання Головної вченої ради КДУКіМ, 1998 р.
Зліва направо: О. І. Скнарь, М. М. Поплавський, Ю. Л. Афанасьєв, І. С. Кравченко.

80

Засідання ректорату, 1998 р.
Зліва направо: Ю. Л. Афанасьєв, С. Д. Безклубенко, І. С. Бондар,
О. І . Скнарь, Н. Г. Джинчарадзе.

81

Зліва направо: проректор О. І. Скнарь, заступник міністра освіти і науки України
В. В. Андрущенко, ректор М. М. Поплавський.

Урочисте засідання з нагоди
надання університету статусу національного, 1999 р.
Зліва направо: О. І. Скнарь, В. В. Андрущенко, М. М. Поплавський, Ю. Л. Афанасьєв.

82

Загальні збори колективу КНУКіМ, 2002 р.
Зліва направо: Л. В. Преварська, М. М. Поплавський, З. В. Попова,
І. С. Кравченко, О. І. Скнарь, Ю. Л. Афанасьєв.

Зліва направо: З. В. Попова, І. С. Кравченко, О. І. Скнарь.

83

О. І. Скнарь на стажуванні у Harven school of English, Англія, 2003 р.

Саміт ректорів вищих навчальних закладів СНГ, 2004 р.
Зліва направо: проректор О. І. Скнарь, міністр культури Російської Федерації
М. Є. Швидкой, міністр культури і мистецтв України Ю. П. Богуцький,
ректор КНУКіМ М. М. Поплавський.
84

Посвята у студенти, 2005 р.
Зліва направо: О. І. Скнарь, М. М. Поплавський,
В. С. Шевченко, В. В. Кірсанов, Л. В. Преварська.

85

О. І. Скнарь та Київський міський голова О. О. Омельченко, 2005 р.

Посвята першокурсників у студенти, 2006 р.
Зліва направо: Ю. І. Богуцький, М. М. Поплавський, О. І. Скнарь, В. В. Кірсанов.
86

Київський міський голова в гостях у КНУКіМ, 2006 р.
Зліва направо: О. І. Скнарь, О. О. Омельченко, В. М. Шпортько.

Вітальне слово першокурсникам, 2006 р.

87

З головою студентського парламенту О. О. Бігус
на студентському форумі, 2007 р.

На врученні дипломів магістрів, 2009 р.
Зліва на право: В. В. Лук'яненко, О. І. Скнарь , Ю. І. Горбань.

88

З молодими кандидатами наук, 2009 р.

Промова до випускників, 2011 р.

89

День народження М. М. Поплавського, 28 листопада, 2012 рік.

Проректори КНУКіМ
І. О. Костиря, О. І. Скнарь, 2013 р.

90

Проректор О. І. Скнарь та директор Інституту готельно-ресторанного і
туристичного бізнесу КНУКіМ В. А. Русавська, 2013 р.

О. І. Скнарь та голова студентського профкому Л. В. Малоока, 2013 р.
91

Зліва направо: В. М. Наконечний, О. І. Скнарь, І. П. Штефан, О. В. Білозір.

На 20-річчі ректорської діяльності М. М. Поплавського, квітень 2013 р.
Зліва направо: О. І. Скнарь, О. В. Білозір.

92

На засіданні ректорату, 2013 р.
Зліва направо: А. І. Гурбанська, І. О. Костиря, І. С. Бондар,
М. М. Поплавський, О. І. Скнарь.

93

У КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОМУ КОЛІ

На ювілеї Народного артиста України Є. В. Паперного, 2000 р.

94

На загальнонацiональній програмі «Людина року», 2004 р.
Зліва направо: В. М. Медведєва, В. П. Дячук, С. Є. Павлюченко, О. І. Скнарь.

На зйомках кліпу М. М. Поплавського
«Шаланды полные кефали», 2004 р.
95

На творчому вечорі М. М. Поплавського, 2005 р.
Зліва направо: М. М. Поплавський, О. І. Штефан, О. І. Скнарь.

На творчому вечорі М. М. Поплавського, 2006 р.
Зліва направо: Андрій Данилко(Вєрка Сердючка), Л. В. Малоока, О. І. Скнарь.

96

На творчому вечорі М. М. Поплавського, 2006 р.
Зліва направо: О. І. Скнарь, М. М. Поплавський, С. М. Ніколаєнко.

Томас Андерс та Олександр Скнарь, 2010 р.

97

ТВОРЧИЙ ЗВ'ЯЗОК
З НАУКОВОЮ БІБЛІОТЕКОЮ КНУКіМ

Привітання колективу наукової бібліотеки КНУКіМ з 50-річчям,
13 жовтня 2013 р.

Поважні гості на ювілеї бібліотеки, 2013 р.
Зліва направо: у першому ряду С. Д. Безклубенко, О. І. Скнарь, А. І. Гурбанська;
у другому ряду Л. Є. Розум, Г. Г. Хвостик, Г. О. Стешенко, Т. В. Улятовська.
98

На підсумковій конференції Української бібліотечної асоціації у КНУКіМ,
26 листопада 2013 р.

Зустріч з лауреатами Шевченківської премії В'ячеславом Медвідем та
Юрієм Ковалівом, 4 березня 2014 р.
99

Вітальне слово до Всесвітнього дня книги та авторського права,
23 квітня 2014 р.

Доповідь на Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Інноваційна діяльність – стратегічний напрям розвитку бібліотек вищих
навчальних закладів», 28 травня 2014 р.
100

У КОЛІ СІМ’Ї

Щаслива родина, 1980 р.
Зліва направо: дружина Валентина Кирилівна, син Андрій та Олександр Іванович.

Дружина В. К. Скнарь,
кандидат педагогічних наук, професор, заслужений працівник культури України,
завідувач кафедри менеджменту соціокультурної діяльності та зовнішньо культурних
зв’язків Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 2009 р.

101

Онук Андрій – головний доповідач на заході присвяченому 200-й річниці від
дні народження Т. Г. Шевченка, 2014 р.

102

ДОДАТКИ

103

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

104

105

Сертифікат про стажування у Лондонському та Оксфордському
університетах, 1985 р.
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108

109

110

111

112
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114

115
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119

Міністерство культури України
Київський національний університет культури і мистецтв
Наукова бібліотека
Наукове видання

Серія «Вчені КНУКіМ». Випуск 2

Олександр Іванович Cкнарь
Біобібліографічний покажчик
Укладачі: Юрій Іванович Горбань, Ірина Леонідівна Маловська,
Олена Олексіївна Скаченко, В'ячеслав Вікторович Лук'яненко
Відповідальний за випуск Юрій Іванович Горбань
Дизайн обкладинки: Лілія Буйніцька
Художнє оформлення: Віктор Шлапак.
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