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В ід укладача
Шановні друзі! Вашій увазі пропонується другий випуск щорічного календаря
«Київський національний університет культури і мистецтв у 2014 році: знаменні
дати, славні ювілеї», підготовленого спільними зусиллями співробітників науковометодичного відділу наукової бібліотеки і кафедри видавничої справи та мережевих
видань університету.
Мета календаря - розширити знання про Київський національний університет культури
і мистецтв; нагадати про пам’ятні події, знаменні дати його історії; відзначити ювілеї
визнаних діячів освіти, науки, культури і мистецтва, які нині працюють в університеті;
виховувати у студентів почуття гордості, що вони навчаються під керівництвом
висококваліфікованих педагогів та відомих діячів української культури і мистецтва.
Календар складається із двох частин:
- знаменні дати КНУКіМ;
- викладачі КНУКіМ - ювіляри 2014 року.
Перша частина має інформативний характер. Вона містить перелік о сновних знаменних
дат університету 2014 року. До кожної дати пропонується нарис, бібліографічний список
та світлини.
Друга частина подає перелік ювілейних дат викладачів КНУКіМ за місяцями,
біографічні довідки про ювілярів та списки основних публікацій про їхнє життя і
діяльність.
«Біографії вчених дозволяють в особах зобразити світову повість науки», - цими
словами К. А. Тимирязєва ми хочемо привернути увагу суспільства до яскравих особи
стостей, які свою наукову і творчу діяльність присвятили вихованню нового покоління
вітчизняних працівників культури і мистецтва в Київському національному університеті
культури і мистецтв.
Довідковий апарат видання складає покажчик прізвищ ювілярів 2014 року та список
скорочень.
Календар не претендує на вичерпність інформації. Для вдосконалення його подаль
ших випусків, просимо надсилати до бібліотеки свої зауваження та пропозиції. Водно
час запрошуємо науковців, викладачів і студентів КНУКіМ до співпраці у примноженні
інформації про видатні події нашого університету для вміщення їх у наступні випуски ка
лендаря, що значно розширить його інформаційну значущість. Будемо вам щиро вдячні.

М. С. Тимошик,
д-р філологічних наук, проф.,
зав. кафедри видавничої справи та мережевих видань

Добріділа - оноВляться...
В історії українського книгодрукування простежується одна цікава тенденція: кожний
новий видавничий осередок, як тільки стверджувався, прагнув видавати календарі. Це
дуже давній, поважний і надто витребуваний читачами усіх часів вид видавничої продукції,
на сторінках якого в чіткій послідовності (за днями, тижнями, місяцями), лаконічно і з
достовірною точністю в іменах, подіях та тенденціях вміщується різноманітна інформація,
що має безпосереднє відношення до тієї чи іншої дати або тематики.
Укладання календарів книжкового типу практикували і рукописники Києво-Печер
ської лаври, і друкарі університету св. Володимира, і засновники чи не всіх українських
видавництв у діаспорі. Для останніх цей сегмент книговидання став знаковим, оскільки
давав можливість протягом тривалого часу закарбовувати в друкованих рядках хроніку
життя і творення сотень тисяч кращих представників бездержавної нації на чужині.
Не залишилися осторонь цієї традиції національного книготворення й ті, хто сьогод
ні активно розвиває друкарську справу в КНУКіМі.
Минулорічної весни в переповненому викладачами й студентами читальному залі
нашої наукової бібліотеки урочисто презентували перший випуск календаря «Київ
ський національний університет культури і мистецтв у 2013 році: знаменні дати, слав
ні ювілеї». Скільки теплих і зворушливих слів було сказано на тій презентації! І на
адресу рідної Альма-Матер, яка з кожним роком соліднішає, мудрішає і водночас мо
лодіє; і ювілярам, які ніяковіли від щиро мовлених компліментів добірної громади; й
самих ініціаторів видання (співробітників науково-методичного відділу бібліотеки та
кафедри видавничої справи і мережевих видань), які особливо хвилювалися: як сприй
муть колеги первістка друку, яку нішу посяде він у каталогах і на книжкових полицях,
чи буде корисним та цікавим читачам?
Тоді всі зійшлися на одному: добрий початок потребує продовження. І ось таке
продовження ми засвідчуємо в другому випуску університетського календаря.
Небуденність і знаковість для університету цієї події проглядається за кількома
ознаками. Виділю головніші.
Перша. Календар, як системний засіб фіксації й осмислення поступу нашого на
вчального закладу. Як важливо в непростих і напружених буднях тривожного україн
ського сьогодення помітити й достойно поцінувати все те добротворче начало, що на
роджується на кафедрах, в інших підрозділах вишу, а згодом розбруньковується в душах

і

наших студентів у час реалізації різноманітних, професійно зорієнтованих, проектів.
Принаймні, слід просто не розгубити ці перли творчості й бодай кількома рядками опи
сати їх для нащадків. Історія КНУКіМу не така велика за часовим проміжком, але й вона
вже починає наповнюватися першими ювілеями: 45-річчя створення кафедри фізичного
виховання, 15-річчя надання статусу національного, перші п’ятирічки існування Інсти
туту дизайну та реклами, кафедр видавничої справи та мережевих видань, теорії та іс
торії мистецтва... Переконаний: генезу поступу таких підрозділів майбутні дослідники
вивчатимуть й за сторінками цього календаря.
Друга. Календар як форма презентації особистостей колективу. У нашому до абсур
ду спрагматизованому і всуціль скомп’ютеризованому світі все менше часу залишається
на щире й неспішне спілкування з тими, з ким волею долі випало працювали пліч-опліч. Скільки можна навести прикладів, коли ми один про одного знаємо так мало, а
про дивовижні грані таланту чи окремі захопливі сторінки біографії нерідко дізнаємося,
читаючи в подібних виданнях нарис чи біографічну довідку колеги-ювіляра. Особисто
для мене надзвичайно цікаво було простежити за низкою прізвищ колег їхні неабиякі набутки, пройтися непростими житейськими шляхами-дорогами, що по-своєму виводили
кожного до визнання й повної самореалізації. Після такого читання виникає бажання
бути чемнішим і уважнішим до ближнього, встигати казати добрі слова тоді, коли вони
так потрібні співбесіднику. Направду, як багато в колективі університету людей поряд
них, професіональних, патріотичних.
Третя. Календар як стимул самоствердження підрозділу чи особистості. Йдеться не
про марнославство, а про природнє бажання творчої особистості чи вченого-викладача до
самоствердження, до продукування тих справ, які не залишаться непоміченими громадою
зокрема чи суспільством у цілому. І наближення будь-якого ювілею, нехай то буде п’ять,
десять чи двадцять років підрозділу або 50, 60 чи 70-річчя конкретної персоналії, (що є
приводом для потрапляння на сторінки подібного календаря), буде неминучою спонукою
для відповіді на питання: а з чим я прийду до свого ювілею, що напишуть про мене?
Видатний діяч українського відродження, колишній міністр освіти уряду Української
Народної Республіки Іван Огієнко у щоденниковому творі «Моє життя» не бажав
описувати чи говорити з кимось про свої ювілеї. Не раз повторював: мені ніколи не
ходило про те, що скажуть про мене в такі дні ті, хцто мав би це робити за обов’язком
служби; я пильнував за тим, як би більше встигнути зробити для української справи; як
я працював - судити не мені.
Хочеться, аби ці глибинні за змістом слова стали своєрідним епіграфом для цього і
для багатьох наступних випусків університетського календаря.

Знаменнідати
Київськогонаціонального- університету
культури і мистецТВ
Н ат хнення приходит ь т ільки під час роботи
Табріель- Тарсіа Маркес

15-рімия/ (матий/1999)
нсщшіш ТСЮуТСґМ сіпшщрс^р ЧСсифанашна га

45-річчя; аШарешш/ (1969)
аафес/ри фщичнош йихойанш

20-ріммя>ст&оретшу (1994)
аафес/ри cm id паї хореоіраф ії

15-ріммму ст&аренш (1999)
аафес/ри індуст рії м щ

іі

15-річмм/ст&оретш/ (йересень/1999)
аафес/ри iiu n j-oi jftecy

15-річчя/ аШарешш/ (1999)
аафес/ри сучасної хореографії

15-ріммм/сшйорешшу (1999)
аисаліоио народлто і-панща « К І М »
аафес/ри народної хореографії

5-ріммм/ст&арешшу (січень/2009)
1пстшп}рпу,длі^сии-іу,- т а рєі^іалш

5-річмя>аШорешш/ (йересеш/2009)
аафес/ри Шщл&ншюї спра&іі т а мерелісейих йидшт

5-річш >стйарешшу (2009)
аафес/ри теорії т а іст оріїмнст ецт йа

Івідщдетьея 5-й Шіжнародний фестиіат
молодих-дщайнєрШ « ‘Юе&ідп TÇbfUTÇjl'lvL
"ЫЪП Të&timl» (mpaßт ії)

15 рокіВ на-хВилі успіху
У лютому відзначаємо 15-річчя
надання університету статусу Національного

1968 року відповідно до Постанови Ради міністрів СРСР № 608 від 8 серпня 1968 р.
і постанови Ради Міністрів УРСР № 459 від 28 серпня 1968 р. був заснований Київський
державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука. У той час при ньому існували лише
«Культурно-освітній» та «Бібліотечний» факультети.
21 квітня 1993 року, За наказом Міністра культури України Івана Михайловича
Дзюби, на посаду ректора Київського державного інституту культури було призначено
неформального лідера студентства, доктора педагогічних наук, професора Михайла
Поплавського, з якого розпочався новий етап в історії КДІК.
Новий ректор вже до 1996 року сформував високопрофесійний професорськовикладацький колектив, розробив і втілив на практиці кілька альтернативних проектів
фінансування. В Інституті було здійснено перші комерційні набори, створено сучасну
матеріально-технічну базу для навчального процесу, оновлено навчальні плани та
їх методичне забезпечення, відкрито нові спеціальності та відповідні спеціалізовані
кафедри, створено факультет довузівської підготовки та нові структурні підрозділи.
1997 року, згідно з концепцією «Перспективного розвитку», розробленою
М. М. Поплавським, були відкриті кафедри «Правознавства», «Етнокультурології»,
«Комп‘ютерних технологій», «Соціології», а також перший в Україні Інститут кіно
і телебачення для підготовки режисерів та операторів телебачення, звукорежисерів,

р

дикторів і ведучих телепрограм, фотохудожників-рекламістів, режисерів анімаційного
кіно та тележурналістів.
11 листопада 1997 року Постановою Кабінету Міністрів КДТКу був наданий статус
Київського державного університету культури і мистецтв (КДУКіМ). Це передбачало
розгортання програм підготовки науково-педагогічних кадрів не лише через аспірантуру,
а й докторантуру. Так, вперше в Україні було відкрито докторантуру зі спеціальностей
«Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографознавство», «Соціальна педагогіка»,
«Методика музичного виховання».
1 лютого 1999 року Указом Президента України за значний внесок у підготовку
висококваліфікованих спеціалістів для галузі культури та збереження і розвиток
мистецьких традицій українського народу, Київському державному університету
культури і мистецтв надано статус Національного. Колишній КДТК отримав вже звичну
нам назву Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ).
Упродовж 2000 року в КНУКіМ акре
дитовані всі спеціалізації за напрямом «Ме
неджмент організацій», відкриті нові кафе
дри: «Спортивного танцю», «Операторської
майстерності», «Звукорежисури», «Книго
знавства та видавничої діяльності», «Між
народної інформації», забезпечені найсучас
нішим обладнанням спеціалізовані лаборато
рії для практичних занять студентів кафедр
«Шоу-бізнесу» та «Модельного бізнесу».
У 2001 році Київський національний
університет культури і мистецтв визнаний
кращим навчальним закладом України, а його
ректору вручено статуетку «Софія Київська» і
золоту медаль «За заслуги в освіті».
КНУКіМ
нагороджено
Почесним
дипломом та Національною премією «АртОлімп» Фонду суспільного визнання за
високий професійний рівень та вагомий
внесок у створення гідного міжнародного іміджу України.
У 2002 році - за високий професійний рівень та внесок у розбудову освіти в Україні,
створення іміджу нашої держави у світі Київський національний університет культури
і мистецтв став переможцем Національного конкурсу «Золоті торгові марки-2002» і
отримав премію «Золотий Арт-Олімп» у номінації «Суспільне визнання».
У лютому 2013 року на міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні» Київському
національному університету культури і мистецтв вручено диплом «За високі творчі

досягнення в удосконаленні змісту навчально-виховного процесу національної системи
освіти України». А ректора КНУКіМ, доктора педагогічних наук, професора Михайла
Михайловича Поплавського нагороджено подякою Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України, Національної академії педагогічних наук України «За плідну організаторську
і творчу роботу з удосконалення навчально-виховного процесу в національній системі
освіти України».
Література:
1. 20 принципів управління, або як керувати собою і людьми. - К. : Дельта, 2006. - 126 с.
2. За результатами рейтингового опитування серед студентів вищих навчальних закладів України кращим ректором України визнано М. Поплавського // Молодь України. - 2000. - 20 січ. - С. 1.
3. Імідж. - К. : Макрос, 2009. - 366 с.
4. Киевский национальный университет культуры и искусств - образовательная корпорация,
возглавляемая профессором М. М. Поплавским // Киев. ведомости. - 1999. - 10 июня. - С. 21.
5. Київський нац. ун-т культури і мистецтв / М. М. Поплавський, В. М. Медведєва, О. І. Скнарь,
А. І. Гурбанська, І. О. Костиря, В. М. Мамедова, О. О. Кравцова. - К. : КНУКіМ, 2013. - 384 с., іл.
6. Кириндясов Г. Вселенська слава Поплавського: на честь «співучого ректора» і очолюваного ним
вузу одній з планет Малої Ведмедиці присвоїли ім ’я КНУКіМ / Г. Кириндясов // Хрещатик. - 2006. 5 січ. - С. 3.
7. Кращими освітянами 1999 року визнано // Освіта. - 29 груд. 1999 - 5 січ. 2000. - С. 5.
8. Лідерство як бренд. - К. : Макрос, 2009. - 407 с.
9. Малиш І. Кращі освітяни року / І. Малиш // Вечір. Київ. - 2000. - 23 трав. - С. 6.
10. Про час і про себе : фотоальбом. - К. : Макрос, 2009. - 335 с.
11. Ректор / авт. літ. запису О. В. Попова. - К. : Макрос, 2009. - 272 с.
12. Формула успіху / КНУКіМ. - К.: [Преса України], 2003. - 129 с. : іл.
13. Як стати популярним і багатим : історія М. Поплавського / версія О. Попової. - К. : Макрос,
2007. - 111 с. : портр.
14. КНУКіМ був найяскравіше презентований на міжнародній освітній виставці [Електронний
ресурс]. - Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/knukim-buv-nayyaskravishe-prezentovaniy-namizhnarodniy-osvitniy-vistavtsi/. - Назва з екрана.
15. Тріумфальний проект КНУКіМ увійшов до національного видання рекордів України
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/triumfalniy-proekt-knukim-uviyshovdo-natsionalnogo-vidannya-rekordiv-ukrayini/. - Назва з екрана.

Я щасливий, що сьогодні очолюю цей прекрасний богемний Київський національний
університет культури і мистецтв. Не просто Національний, а Національний і за формою, і за
змістом, а головне - за духом.
Михайло Поплавський, ректор КНУКіМ

КНУКіМ - моя домівка, бо ті знання, які я отримав за роки навчання, дуже допомогли мені
не лише у професійній діяльності, але й у житті. Я хочу подякувати Михайлу Поплавському за
те, що він за будь-яких обставин залишається Людиною з великої літери.
Максим Паперник, кліпмейкер

В. В. Фатюшин,
зав. кафедри фізичного виховання,
канд. біологічних наук, проф.

Кафедра- фізичною- йихойання- К Н уК М :
45 ракій- формуВанняздоройого- способу
Кафедру фізичного виховання в Київському інституті культури було створено в
1960 р. Першим завідувачем кафедри був Федір Тимофійович Ткачов.
З 1971 року і до цього часу беззмінним завідувачем кафедри працює Віктор
Володимирович Фатюшин.
Ректор О. С. Сокальський запросив його на кафедру як фахівця з великим досвідом
практичної роботи. Упродовж багатьох років Віктор Фатюшин працював у спортивному
товаристві «Авангард» організатором оздоровчої і спортивної роботи, тренував чоловічу
і жіночу збірні команди з волейболу, сам виступав за команду майстрів спорту. До того
ж закінчував роботу над кандидатською дисертацією за темою фізичного виховання
молоді, яку успішно захистив у 1974 р.
Крім основної спеціальної освіти (Київський інститут фізичної культури),
В. В. Фатюшин закінчив Київський інститут народного господарства. Все ж любов
до фізкультури та спорту перемогла, але знання з економіки завжди допомагали у
спортивній роботі.
У 1977 р. В. В. Фатюшин отримав звання доцента. У 1991 р. за успішну науковопедагогічну діяльність (47 наукових статей, 2 навчально-методичних посібники), велику
громадську спортивну роботу в м. Києві отримав звання «Заслужений працівник фізичної
культури і спорту України».
Протягом 45 років багато викладачів працювало на кафедрі фізичного виховання.
У числі перших були Боровиков В. М., Носач Н. І., Біляєв О. І., Леваківський П. Л., Ко
вальчук Н. В., Шабанова Л. О. Пізніше, працювати прийшли Бойко С. І., Іншаков В. І.,
Маслов І. Л., Плахотний В. Д., Васько В. М., Жуков В. О., Зубков С. А., Плішко В. М.,
Печуріна А. І., Кирильченко Т. О., Кроль І. А.
Необхідно пригадати і тих, хто працював погодинно, а також у спортивному клубі уні
верситету: Нечипоренко Б. А., Турпак І. І., Літвінов Я. В., Колеснікова О. Д., Козирь Г. В.,
Куцин С. О., Русаківський Є. А., Кравченко С. С., Онищенко Б. Г., Водоп’янов І. О., Антіпов В. В., Лімаз О. А., Антоненко О. Е., Похолєнчук Ю. Т.

в

У 1 ряду: О. I. Рибчинська, В. В. Фатюшин, Н. В. Ковальчук;
2 ряд: В. М. Боровиков, Н. I. Носач, В. Д. Плахотний, О. І. Біляєв, Л. О. Шабанова;
3 ряд: С. I. Бойко, І. Л. Маслов.

На зміну їм прийшли молоді викладачі: Польовий А. В., Рожков В. Ю., Фатю
шин Ю. В., Батєєва Н. П., Супруненко М. В., зав. лабораторією кафедри Кулинич М. М.
Ветерани кафедри В. В. Фатюшин, Н. В. Ковальчук, В. І. Іншаков працюють дотепер.
На сьогодні всі викладачі кафедри - майстри спорту України, Ковальчук Н. В. доцент кафедри, Батєєва Н. П. - захистила кандидатську дисертацію, Супруненко М. В. підготував дисертацію до захисту.
Упродовж усіх років існування кафедри викладачі розглядають фізичне виховання як
процес опанування студентами комплексу рухових навичок та вмінь, що забезпечують
оптимальний рівень здоров’я та формування стійкої, свідомої потреби особистого
фізичного розвитку та вдосконалення, збагачення знаннями щодо позитивного впливу
фізичних навантажень на організм людини.
Головними завданнями кафедри є:
1. Формування у студентів потреби у зміцненні власного здоров’я, фізичного вдо
сконалення засобами і формами фізичного виховання, опанування культури здорового
способу життя, навичок самостійних занять фізичними вправами протягом усього жит
тя, основ сімейного фізичного виховання.
2. Формування у студентів гуманістичного світогляду, тісно пов’язаного з
теоретичними і практичними проблемами фізичної культури.
3. Залучення студентів до фізкультурно-спортивної діяльності для творчого
засвоєння цінностей фізичної культури і спорту з метою гармонійного розвитку та
зміцнення фізичного і духовного здоров’я, підготовки до майбутньої професії.

4. Сприяння спортивному вдосконаленню студентів.
Зміст роботи кафедри полягає у:
~ розподілі студентів за навчальними відділеннями (основне, спеціальне, спортивне),
з урахуванням статі, стану здоров’я, фізичного розвитку і підготовленості, спортивної
кваліфікації;
~ організації та проведенні навчальних занять зі студентами в навчальних
відділеннях відповідно до затверджених навчальних планів, Програми з фізичного
виховання, нормативної кількості навчальних годин;
~ тестуванні фізичної підготовки студентів;
~ прийому заліків з фізичного виховання, оцінки рівня особистої фізичної культури
та професійно-прикладної фізичної підготовленості студентів за рейтинговою системою;
~ організації індивідуальних занять для студентів з ослабленим здоров’ям та недо
статньою фізичною підготовкою;
~ проведення консультацій з метою надання студентам допомоги щодо організації
самостійних занять фізичною культурою і спортом та оволодіння навичками здорового
способу життя.
Кафедрою розроблена Програма з фізичного виховання, яка окреслює вимоги до
знань та умінь з дисципліни «Фізичне виховання». Програмою передбачено:
~ розуміння ролі фізичної культури в розвитку людини і підготовці спеціаліста;
~ знання основ фізичної культури і здорового способу життя;
~ оволодіння системою практичних вмінь і навичок, які забезпечують збереження
і зміцнення здоров’я, розвиток та удосконалення психофізичних здібностей і якостей,
самовизначення в фізичній культурі;
~ набуття досвіду використання фізкультурно-спортивної діяльності для досягнення
життєвих і професійних цілей.
Фізичне виховання складає невід’ємну частину процесу навчання і виховання
студентів.

Головною метою Програми є формування фізичної культури студента, створення
умов для його гармонійного розвитку, набуття ним фізичного і психічного здоров’я,
сприяння оволодінню обраною спеціальністю.
Важливим розділом Програми є методика оцінки рівня засвоєння студентами
учбового матеріалу, в якому розкриваються порядок проведення атестацій, рейтингів,
обсяг залікових вимог.
Головними критеріями оцінки успішності є здоров’я студентів, їх фізичний стан,
відвідування занять, рівень засвоєння професійно-прикладних навичок, здібностей до
самовдосконалення.
Реалізація Програми здійснюється колективом кафедри фізичного виховання спільно
зі спортивним клубом університету під керівництвом Департаменту навчального процесу
КНУКіМ.
Кафедра фізичного виховання здійснює учбову, методичну, науково-дослідну, масовооздоровчу, фізкультурну і спортивну роботу. Процес фізичного виховання здійснюється
на учбових та позаучбових заняттях протягом усього періоду навчання студентів у виші.
Форми фізичного виховання:
1. Учбові заняття: практичні та теоретичні.
2. Позаурочні заняття: відвідування спортивних секцій, виконання фізичних
вправ у режимі навчального дня.
3. Самостійні заняття фізичними вправами, спортом, туризмом.
4. Масові оздоровчі фізкультурні та спортивні заходи: спартакіади факультетів,
інститутів, університету, вузів м. Києва та Печерського району.
Використання різноманітних форм у процесі фізичного виховання створюють
умови, що забезпечують виконан
ня студентами науково-обгрунтованого обсягу (6-8 годин на тиж
день) активної рухової діяльнос
ті, необхідної для нормального
функціонування організму.
Практичні та теоретичні уч
бові заняття з фізичного вихован
ня є основою виховання студентів,
обов’язкові для всіх спеціальнос
тей і проводяться в обсязі 2 годин
на тиждень на І-ІІ курсах згідно з
4-ма модулями зі складанням залі
ків наприкінці навчального року.
На практичних заняттях з фіКоманда КНУКіМ на змаганнях із шахів на першість вузів
-ну .
зичного виховання проводяться лег-

бол, волейбол, настільний теніс, бадмінтон, хатха-йога, спортивні танці.
З
метою визначення динаміки фізичної підготовленості студентів викладачі кафедри
проводять щорічну оцінку основних фізичних якостей (сили, витривалості, швидкості,
гнучкості, координації тощо) за тестами, розробленими Програмою з фізичного
виховання та тематичним планом.
Викладачі кафедри займаються пошуковою роботою та написанням кандидатських
дисертацій. Фатюшин Ю. В. підготував до захисту дисертаційну роботу за темою:
«Педагогічні засади фізичної культури студентської молоді в умовах дозвілля»,
Батєєва Н. П. захистила дисертацію на тему: «Оптимізація учбово-тренувального
процесу спортсменів високої кваліфікації з акробатичного рок-н-ролу із використанням
модельних характеристик спеціальної фізичної підготовки». Викладачі сумлінно
проводять науково-дослідну роботу за проблемою «Роль фізичного виховання у
формуванні здорового способу життя студентів університету культури і мистецтв».
За останні 5 років викладачами кафедри надруковано 32 наукові статті, підготовлено 27
методичних розробок з різних розділів Програми для різних напрямків фізичного виховання.
Щороку кафедра та спортивний клуб проводять спартакіади на факультетах,
в інститутах, фінал спартакіади університету, змагання в гуртожитках.
Під керівництвом викладачів та громадських фізкультурних організаторів в
університеті працює 12 спортивних відділень (секцій): з футболу, баскетболу, плавання,

У 1 ряду: М. М. Кулініч, В. В. Фатюшин, Н. В. Ковальчук, Н. П. Батєєва;
2 ряд: А. В. Польовий, В. І. Іншаков, М. В. Супруненко, В. Ю. Рожков

настільного тенісу, бадмінтону, легкої атлетики, атлетичної та ритмічної гімнастики,
шахів, гирьового спорту, спортивного рок-н-ролу, спортивно-оздоровчого туризму.
Збірні команди з різних видів спорту щорічно беруть участь в спартакіаді вищих на
вчальних закладів м. Києва. Упродовж останніх 12 років студенти-спортсмени університе
ту успішно виступають у спартакіаді внз Печерського району під девізом «Під золотими
куполами Печерська» і займають 5-те загально-командне місце. Враховуючи, що в цих
змаганнях беруть участь такі університети, як Фізичного виховання та спорту, Техноло
гії та дизайну, Транспортного, Лінгвістичного, Військового інституту телекомунікацій і
зв’язку, виступ студентів університету культури і мистецтв можна вважати успішним.
Особливою популярністю користуються щорічні змагання з футболу на Кубок Рек
тора професора М. М. Поплавського.
Багато викладачів університету беруть активну участь у спартакіаді «Здоров’я» ву
зів Печерського району м. Києва.

Стало традицією проводити спортивні свята як підсумок спортивно-масової та фіз
культурно-оздоровчої роботи до Дня кафедри.
Одним із позитивних здобутків можна вважати тісний зв’язок кафедри фізичного
виховання і студентської Ради КНУКіМ в організації масових фізкультурних і оздоровчих
заходів.
Викладачі кафедри фізичного виховання бажають професорсько-викладацькому
складу та співробітникам університету, всім студентам міцного здоров’я та творчого
натхнення у повсякденній праці.
Література:
1. Кафедра фізичного виховання // Київський нац. ун-т культури і мистецтв / М. М. Поплавський,
В. М. Медведєва, О. І. Скнарь, А. І. Гурбанська, І. О. Костиря, В. М. Мамедова, О. О. Кравцова. - К.,
2013. - С. 339-343.
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Д. Д. Базела,
зав. кафедри бальної хореографії,
проф., заслужений артист України

Перша- В Україні’та СНД кафедра бальної
хореографії-у Вищій-школі
Опанувавши кращі передові напрямки з хореографічного та спортивно-акробатичного
мистецтва, у 1994 році відкрили першу і єдину на той час в Європі кафедру бальної
хореографії, яка започаткувала підготовку фахівців бальної хореографії з вищою
освітою при факультеті режисури і хореографії Київського національного університету
культури і мистецтв (засновники кафедри: кандидат мистецтвознавства, заслужений
діяч мистецтв України, професор Олена Василівна Касьянова та заслужений працівник
культури України, профессор Олег Євгенович Касьянов).

У 1 ряду: О. М. Вакуленко, С. О. Єфанова, О. В. Касьянова, О. Ф. Кудрявцева,
Н. А. Ходаківська, Т. С. Павлюк.
У 2 ряду: А. І. Крись, О. В. Просьолков, С. О. Бондур, Д. Д. Базела, М. Є. Кеба.

У різні роки фахові дисципліни викладали:
Олена Василівна Касьянова - завідувач кафедри, професор, кандидат
мистецтвознавства, заслужений діяч мистецтв України; Олег Євгенович Касьянов професор, заслужений працівник культури України; Валерія Семенівна Вірська народна артистка України; Аніко Юріївна Рехвіашвілі - народна артистка України,
професор; Олександр Сафонов - народний артист України; Тетяна Миколаївна Путіліна доцент, заслужений діяч мистецтв України; Дмитро Володимирович Єфанов - доцент,
заслужений артист України; Світлана Ігорівна Коломієць - старший викладач, на даний
час викладає в Канаді; Тетяна Сергіївна Павлюк - доцент, кандидат мистецтвознавства;
Наталія Анатоліївна Ходаківська - старший викладач; Валерій Пацунов - заслужений
діяч мистецтв України; Валерій Магітов та Микола Назаренко - заслужені артисти
України; Людмила Піменова та Людмила Пацунова - заслужені працівники культури
України; Валентина Володимирівна Федорчук - заслужений тренер України; Надія
Фунт - доцент, кандидат мистецтвознавства; Аліна Миколаївна Підлипська - доцент,
кандидат мистецтвознавства; Людмила Францівна Хоцяновська - заслужена артистка
України; Зоя Михайлівна Макарова - заслужена артистка України; Сергій Миколайович
Афанасьєв - заслужений артист України; Анна Олексіївна Коновалова - заслужена
артистка України; Людмила Іванівна Вишотравка - заслужена артистка України; Ольга
Сергіївна Білаш - заслужений працівник культури України; Руслана Іванівна Безугла доцент, кандидат мистецтвознавства; Антоніна Семенівна Шевчук - доцент, кандидат
педагогічних наук; старші викладачі кафедри - Ірина Олександрівна Чубарець, Галина
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Зарицька, Олександр Кулак, Володимир Пекарев, Валерій Захарченко, Сергій Набатов,
Володимир Стадніков, Володимир Марченко, Лала Мельничук, Юлія Нікітенко, Роман
Жовніцький, Олег Капустін, Ольга Пилипівна Кудрявцева.
У 2010 році на посаду завідуючого кафедри бальної хореографії було призначено
доцента, заслуженого артиста України Дмитра Дмитровича Базелу.
Кафедра бальної хореографії готує фахівців за 3-ма освітньо-кваліфікаційними рів
нями: бакалавр; спеціаліст; магістр.
Кафедра бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних
конференціях з проблем розвитку хореографічного мистецтва та мистецької освіти, за
ходах, які проводить КНУКіМ.
На кафедрі активно діють підготовчі курси, йде постійне удосконалення форм та
методів викладацької діяльності з метою підвищення рівня підготовки фахівців, розробка
нових перспективних напрямків розвитку теорії та практики хореографічного мистецтва.
На сьогоднішній день на кафедрі працюють:
Базела Дмитро Дмитрович - завідувач кафедри бальної хореографії, професор,
заслужений артист України. Працює на кафедрі з 1994 року. У 2003 році закінчив
аспірантуру КНУКіМ. Підготував Чемпіонів Світу та Європи, лауреатів Всеукраїнських
та Міжнародних конкурсів зі спортивних бальних танців. Головний суддя всеукраїнських
конкурсів з танцювального спорту, віце-президент Української ради танців, суддя вищої
категорії ВФТС, член журі телевізійного дитячого конкурсу «Крок до зірок». Організатор
міжнародних та всеукраїнських змагань зі спортивних бальних танців «Калейдоскоп»,

«Зоряна Україна»; «Гран Прі Калейдоскоп». Викладає дисципліни: «Теорія та методика
викладання латиноамериканського бального танцю», «Методика організації заходів
в бальній хореографії».
Кеба Мирослав Євгенович - доцент кафедри бальної хореографії, заслужений пра
цівник культури України, відмінник народної освіти України. У 2001 році закінчив ма
гістратуру КНУКіМ. Підготував лауреатів Всеукраїнських та міжнародних конкурсів зі
спортивних бальних танців. Організатор міжнародних та всеукраїнських змагань зі спор
тивних бальних танців «Золоті ворота - 2010»; «Кубок регіонів». Викладає дисципліни:
«Теорія та методика викладання європейського бального танцю», «Поглиблене вивчення
танцювальної техніки в бальній хореографії», «Поглиблене вивчення віртуозних рухів».
Просьолков Олексій Володимирович - доцент кафедри бальної хореографії,
заслужений артист України. На кафедрі працює з 1999 року. У 2003 році закінчив
магістратуру КНУКіМ. Лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів майстрів
мистецтв серед професійних хореографічних колективів. Викладає дисципліни: «Зразки
в бальній хореографії», «Поглиблене вивчення композиції латиноамериканського
бального танцю», «Методика виконання віртуозних рухів у бальній хореографії».
Вакуленко Олеся Михайлівна - доцент кафедри бальної хореографії, заслужена
артистка України. На кафедрі працює з 2002 року. Лауреат всеукраїнських та міжнародних
конкурсів майстрів мистецтв серед професійних хореографічних колективів. У 2005 році
закінчила аспірантуру КНУКіМ зі спеціальності «Теорія та історія культури». Викладає
дисципліни: «Композиція синтезованих сценічних форм бального танцю», «Методика
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виконання композиції європейського бального танцю», «Методика виконання композиції
латиноамериканського бального танцю», «Поглиблене вивчення європейського бального
танцю», «Сценографія та костюм в бальній хореографії» та «Спецкурс».
Викладачі кафедри бальної хореографії:
Крись Андрій Іванович - лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів майстрів
мистецтв серед професійних хореографічних колективів. З 2002 року працює на кафедрі
бальної хореографії. У 2005 році закінчив аспірантуру КНУКіМ зі спеціальності «Теорія
та історія культури». Викладає дисципліни: «Композиція синтезованих сценічних форм
бального танцю», «Ансамбль бального танцю» та «Поглиблене вивчення композиції
європейського бального танцю».
Бевз Максим Вячеславович - лауреат міжнародного конкурсу «Данс-шоу».
Працює на кафедрі з 1999 року. У 2003 році закінчив магістратуру КНУКіМ. Викладає
дисципліни: «Композиція синтезованих сценічних форм бального танцю», «Ансамбль
бального танцю» та «Методика виконання дуетно-сценічного танцю».
Єфанова Світлана Олександрівна - магістр сучасної, класичної хореографії. Працює
на кафедрі з 1997 року. Викладає дисципліни: «Теорія та методика викладання класичного

Чемпіони України з «формейшн» у латиноамериканській програмі, 2013 р.

танцю», «Методика виконання історико-побутового танцю», «Партерний тренаж» та
«Теорія та методика викладання класичного танцю».
Пастрома Аліна Василівна - завідувач лабораторії кафедри бальної хореографії.
Кафедра бальної хореографії бере активну участь у заходах, які проводить КНУКіМ,
а також популяризує хореографічне мистецтво перед широким колом громадськості
Києва, України та за її межами: «Українська пісня року»; «Ми діти твої, Україно»; «Наша
пісня»; «Університет зірок»; «Крок до зірок»; «Мамо, вічна і кохана»; Творчий вечір
Мар’яна Годенка; «Я - Українець»; «Приречений на любов»; на Всесвітніх молодіжних
іграх-2013 (Калі, Колумбія) за участі студентів кафедри бальної хореографії (Олексій
Базела та Юлія Катана).
Головний балетмейстер кафедри - Д. Д. Базела. Балетмейстери - репетитори:
О. В. Просьолков; М. В. Бевз; А. І. Крись; О. М. Вакуленко.
Серед випускників кафедри, удостоєних наукових ступенів і почесних звань:
4 кандидати наук, 2 заслужених артистів України, 2 заслужених працівників культури
України, 3 заслужених артистів Автономної Республіки Крим, призери Світових та
Європейських першостей із спортивних бальних танців у різних номінаціях, лауреати та
володарі гран-прі міжнародних конкурсів хореографічного мистецтва серед професійних
колективів та всеукраїнських конкурсів молодих артистів естради.
Випускники кафедри працюють викладачами вищих навчальних закладів,
балетмейстерами, педагогами-репетиторами, солістами професійних колективів,
керівниками провідних хореографічних колективів та об’єднань України та світу (США,
Канада, Аргентина, Італія, Іспанія, Японія, Південна Корея, Сингапур, Китай та ін.).
Література:
1. Кафедра бальної хореографії // Київський нац. ун-т культури і мистецтв / М. М. Поплавський,
В. М. Медведєва, О. І. Скнарь, А. І. Гурбанська, І. О. Костиря, В. М. Мамедова, О. О. Кравцова. - К.,
2013. - С. 122-127.
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Л. П. Дихнич,
зав. кафедри індустрії моди,
канд. історичних наук, доц.

Що- таке-fa&hІ£tn-проекmи- іде- наВчаютьїх ст&орюйатиУ 1999 році наказом ректора М. М. Поплавського було створено кафедру менедж
менту модельного бізнесу з метою забезпечення підготовки студентів за кваліфікацією
«Менеджер модельного бізнесу». «Хрещеним батьком» та почесним професором кафе
дри став всесвітньо відомий кутюр’є В’ячеслав Зайцев: «Мода завжди першою відо
бражає всі зміни, що відбуваються в нашому суспільстві, вона дивиться в майбутнє і
знаходиться в постійному пошуку нового».
Кваліфікації:
Менеджер індустрії моди. Професія менеджера
індустрії моди включає в себе всі необхідні знання та
практичні навички для роботи в сфері індустрії моди від добору тканин і аксесуарів до вистави на подіумі; від
тонкощів організації роботи будинку моди та модельно
го агентства до просування їх на ринках України та світу.
Дизайнер зачіски. Великий попит на послуги спе
ціалістів з перукарської майстерності спонукав нас
на створення цього освітнього напрямку. Майбутні
фахівці набувають не лише досконалої практичної
майстерності, а й глибокого розуміння теорії моделю
вання зачіски. Кожне заняття на факультеті проходить
у творчій атмосфері з використанням унікальних на
вчальних матеріалів та найсучасніших технічних за
собів. Якісна матеріальна база робить процес навчан
ня максимально комфортним і приємним.
Дизайнер стилю. Гарна зовнішність - об’єкт бажань практично всіх жінок. Сьогодні
не секрет, що стильність та індивідуальність - багато в чому заслуга стилістів-візажистів.
За короткий час справжні професіонали можуть підкреслити позитивне, приховати
недоліки та навіть повністю змінити зовнішність людини. При роботі в шоу-бізнесі, на
телебаченні, у модельних агентствах, фото- і кіностудіях актуальними стають знання
професійних засобів, історії моди, а також усіх сучасних тенденцій.

Презентація моделей

Студенти та викладачі є постійними учасниками професійних конкурсів, фестивалів
та майстер-класів.
Факультет здійснює підготовку фахівців у сфері індустрії моди та краси за освітньокваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» на державній та
комерційній основі. Це популярні, цікаві спеціальності, що мають попит на ринку; це
найсучасніша матеріальна база та якісні навчальні матеріали; це заняття, які хочеться
відвідувати. Кожен студент має можливість обрати денну чи заочну форму, а також
термін навчання і відповідно до цього рівень кваліфікації: 4 роки навчання - диплом
бакалавра; 5 років навчання - диплом спеціаліста, магістра.
Викладацький склад факультету - провідні спеціалісти національного fashionбізнесу; фахівці з історії мистецтв, провідні психологи, митці.
З першого курсу студентам забезпечується ознайомча практика, а на старших курсах навчальна, виробнича та переддипломна. Базами практик факультету індустрії моди є мо
дельні агентства України, мистецькі та фешн проекти, будинки моди, концертні програми,
салони краси, авторські студії.
Студенти проходять стажування в якості менеджерів індустрії моди, дизайнерів зачіски та
дизайнерів стилю. Після закінчення навчання, багато студентів повертаються на вищевказані
підприємства як дипломовані фахівці. Факультет має багато позитивних відгуків про їх роботу.
Під час навчання студенти мають змогу брати участь у профілюючих конкурсах, прохо
дити практику в салонах краси, дизайн-студіях, на телебаченні, концертах, модних показах,
фотомайстернях. Проявляють себе як консультанти зі створення стилю та образу артистів,
ведучих ТУ-програм, політиків.

Сьогодні студенти отримують фахо
ву підготовку, опановуючи такі навчальні
дисципліни: дефіле; організація та режи
сура показу мод; історія та теорія моди;
історія костюма та зачіски; історія та те
орія дизайну; історія театру і кіно; кольорознавство та спецмалюнок; основи ком
позиції та художнє моделювання; сти
лістика; матеріалознавство перукарської
справи та декоративної косметики; мате
ріалознавство та конфекціювання мате
Презентація факультету індустрії моди на виставці
ріалів для одягу; фотомистецтво в інду
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стрії моди; кольорометрія; декоративна
косметика; професійна етика; індустрія моди; організація модельних агенцій; правове забез
печення в індустрії моди; економіка підприємств індустрії моди; організація виставкової ді
яльності; організація діяльності салонів краси; комплексний тренінг фахівця індустрії моди;
менеджмент підприємств індустрії моди; бізнес-планування мистецьких проектів; марке
тинг у модельному бізнесі; реклама в модельному бізнесі; проектування у fashion-бізнесі.
Випускники - справжні професіонали індустрії моди - працюють: менеджерами
та керівниками дизайн-студій, салонів краси, модельних агенцій та модельних шкіл,
fashion-студій, менеджерами у сфері виставкової діяльності.

Єдиний в Україні факультет здійснює підготовку фахівців - менеджерів індустрії
моди: керівників модельних агенцій, салонів краси, директорів будинків моди, органі
заторів fashiоn-проектів, конкурсів та виставок, дизайнерів стилю та дизайнерів зачіски.
Від започаткування та до сьогодні очолює факультет Людмила Петрівна Дихнич, кан
дидат історичних наук, доцент. Навчальний процес побудований таким чином, щоб мак
симально наблизити теоретичні знання до практичної діяльності в сфері індустрії моди.
Факультет підтримує зв’язок з провідними підприємствами і установами України.
Круглі столи, конференції, тренінги, семінари, які проводяться на факультеті, навча
ють та розширюють світогляд студентів.
Факультет започаткував «ярмарок вакансій», на якому зацікавлені підприємства
індустрії моди мають змогу безпосередньо поспілкуватися зі студентами та випускниками.
Література:
1.
Кафедра індустрії моди // Київський нац. ун-т культури і мистецтв / М. М. Поплавський,
В. М. Медведєва, О. І. Скнарь, А. І. Гурбанська, І. О. Костиря, В. М. Мамедова, О. О. Кравцова. - К.,
2013. - С. 224-229.

і

магістралями продукуВання стратегій
У 2014 році унікальній і єдиній в українській вищ ій освіті кафедрі ш оу-бізнесу КН УКіМ
виповнюється 15 років. Є чим пишатися. Є для кого і для чого працювати. Є куди рухатися.

Наприкінці минулого століття Україна стрімко перебудовувала економіку, змінюва
ла вектори розвитку, докорінно міняла логіку побудови економічних стосунків. У гу
манітарній сфері вимальовувалися серйозні перспективи для розвитку і формування
новітніх підходів. Саме тому ректором КНУКіМ, завідувачем кафедри менеджменту і
бізнесу, професором М. М. Поплавським було прийнято рішення докорінно змінити сис
тему підготовки кадрів для сфери культури і мистецтва. Вже тоді, у далекому 1999 році,
в освітньому просторі Східної Європи з’явився новий навчальний напрям, призначений
для підготовки фахівців з менеджменту шоу-бізнесу. У КНУКіМі було ухвалено запо
чаткувати «Секцію шоу-бізнесу» (СШБ) як структурного підрозділу «Кафедри менедж
менту та економіки». Цей напрям став окремою професійною спеціалізацією у сфері
менеджменту соціокультурної діяльності.
Провести первинну роботу, розробити навчально-організаційну концепцію секції
шоу-бізнесу, запропонувати кандидатури її викладачів було доручено скрипалеві,
композитору, продюсеру різних музичних, телевізійних і громадських проектів,
заслуженому артистові України Кирилові Стеценку.
У вересні 1999 р. Кирило Стеценко, якого було призначено завідувачем СШБ,
розпочав викладати навчальні дисципліни «Основи шоу-бізнесу», «Організація
концертно-гастрольної діяльності», «Організація заходів шоу-бізнесу» та «Стилістика
сучасної популярної музики».
З другого семестру цього ж навчального року, а саме у лютому 2000 р., для викладання
нової дисципліни «Індустрія розваг» було запрошено відомого менеджера і продюсера
Олександра Литовку.
Формування змісту навчальних програм дисциплін завжди було прямим обов’язком
викладачів СШБ, які були не лише упорядниками, а й авторами своїх навчальних курсів.
Цей особливий стан пояснюється об’єктивністю лідерських позицій СШБ на пострадян
ському просторі. Необхідно також враховувати, що відомостей про існування професійних
методичних розробок, придатних для використання в українських ВНЗ, тоді ще просто не
було. Саме тому вирішальним чинником, який сприяв кристалізації концепцій навчальних
дисциплін, був особистий практичний досвід викладачів СШБ, а також їх здатність уза
гальнювати та виявляти закономірності управлінської діяльності у шоу-бізнесі.

2000 року. У штаті секції, з повним навантаженням, почали працювати чотири викладачі,
які значно збагатили спектр фахових дисциплін. Кирило Стеценко розробив новий курс
«Рекордингова індустрія». Олександр Литовка адаптував і розширив зміст дисциплін
«Організація концертно-гастрольної діяльності» та «Організація заходів шоу-бізнесу».
Новим викладачем секції став філолог Віктор Стародуб, який, використавши досвід
роботи у політичному маркетингу та педагогіці, започаткував ряд спеціалізованих
навчальних курсів: «Маркетинг шоу-бізнесу», «Реклама у шоу-бізнесі» та «PR у шоубізнесі». Цікаві програми запропонував студентам викладач Юрій Товстоган: «Технічне
забезпечення шоу-бізнесу», «Комп’ютерні технології у шоу-бізнесі» та «Міжнародні
проекти шоу-бізнесу».

Викладачі кафедри. У 1 ряду: Л. В. Малоока, Д. О. Сливінська, М. О. Проскуріна, К. О. Горська.
У 2 ряду: К. В. Стеценко, О. В. Литовка, Т. В. Григорчук, Ю. Г Товстоган.

Сектором аудіовізуального бізнесу було доручено опікуватися знаному телевізій
ному режисеру-постановнику, журналісту та продюсеру Олександру Зиріну. Студентам
були запропоновані для вивчення дисципліни: «Основи продюсування аудіовізуальних
проектів», «Структура медіа-простору», «Творчі медіатехнології», «Технології телеба
чення». Активно долучилася до роботи і кандидат історичних наук Л. В. Малоока, яка
опікується дисциплінами із царини режисури та створення видовищ.

Вагомим внеском у забезпечення якісної підготовки молодих кадрів вітчизняного
шоу-бізнесу стало відкриття Лабораторії шоу-бізнесу. Підтримка М. М. Поплавського
забезпечила створення першокласної саунд-лабораторії, комфортної міні-зали для кон
ференцій з можливостями відео-презентацій та змінною конфігурацією інтер’єру під ла
бораторну, кіно-концертну або рекреаційну діяльність.
Студенство активно долучалося до створення мистецьких проектів викладачів
кафедри та власних шоу-бізнесових проектів. Вагомим внеском у поліпшення ситуації
в гуманітарному просторі України стали системні дослідження, які проводилися у сфері
концертно-гастрольної діяльності та аудіовізуального простору (радіо та телебачення).
СШБ зіграла основну роль в організації та проведенні загальнодержавного проекту
підтримки української музики в ефірі радіостанцій та телеканалів, було зініційовано
потужні національні круглі столи та обговорення, проведено відповідні слухання
у Верховній Раді України. Викладачі активно виступали зі сторінок спеціалізованих
музичних ЗМІ, брали участь в багатогодинних ефірах на загальнонаціональних
телевізійних та радіоканалах. Результатом такої активності стало збільшення частки
української музики в ефірі в 3-4 рази.
Наступним кроком до повноцінної освітянської діяльності у сфері підготовки
фахівців української культури і мистецтв став перший випуск спеціалістів з менеджменту
шоу-бізнесу в 2003 році. СШБ завершила роботу по створенню цілісного і якісного
лекційного забезпечення п’ятирічного циклу навчання. Було розроблено наскрізний
навчальний план з трьох десятків спеціалізованих дисциплін, які утворили завершену
і коректну систему. Така абсолютна новітня та інноваційна система підготовки кадрів
у сфері культури пройшла жорсткий та прискіпливий аналіз держави і отримала
державне ліцензування.
Потреби зростання і розвитку вимагали чергового викладацького набору. У КНУКіМ
запрошувалися дипломовані фахівці з менеджменту та юриспруденції, спеціалісти з режи
серських та мас-медійних технологій. Відомий музичний оглядач та дослідник молодіж
ної культури Олександр Євтушенко розпочав викладання «Історії шоу-бізнесу». Режисер
оперних вистав і постановник масових суспільно-мистецьких акцій Сергій Архипчук до
лучив до навчального процесу «Мистецькі технології шоу-програм» та «Основи майстер
ності артиста шоу-програм». Молодий бізнес-експерт, випускниця Міжнародного інститу
ту менеджменту Ліна Артемишин додала предмет «Менеджмент шоу-бізнесу». Кандидат
педагогічних наук Тарас Григорчук викладає низку дисциплін із сфери маркетингу «Мар
кетинг», «Маркетинг в соціокультурній діяльності», «Інтерактивна культура віртуальних
мереж», «Основи наукових досліджень». А один з провідних розробників українського
законодавства про інтелектуальну власність Сергій Ступак започаткував дисципліну «Ав
торське право у шоу-бізнесі». Подальший імпульс для розвитку дисциплін «Проектний
менеджмент», «Стратегічний менеджмент» та «Державне регулювання в соціокультурній
діяльності» додала кандидат економічних наук Марія Проскуріна.

та навчальних посібників. У сфері інтелектуальної власності кандидат філологічних
наук Катерина Афанасьєва-Горська підготувала підручники «Захист інтелектуальної
власності в шоу-бізнесі» та «Право видавця та редактора: навчальний посібник»,
Олександр Литовка приділив увагу організації концертно-гастрольної діяльності, роботі
над альбомами та з артистами в навчальному посібнику «Створення та організація
спеціалізованого музичного проекту в жанрі рок-музики». Реаліям аудіовізуального
простору присвятив свою книгу «Бачення Євро: хроніки українського Євробачення»
Олександр Зирін.
Спокійно і впевнено викладачі секції шоу-бізнесу пройшли процес входження
КНУКіМу та всієї України у Болонський процес. Початок цього періоду можна умовно
датувати 2007 роком. Поетапність введення в Україні та поступовість кристалізації
основних принципів модульної системи надали можливість адаптувати ці принципи
до особливостей формування майбутніх менеджерів шоу-бізнесу.
У 2009 р. студенти та викладачі стали на шлях рішучого та концептуального
введення інтерактивності у навчальний процес. Цьому сприяло залучення студентів
у творчі проекти викладачів секції, в організацію культурних заходів факультету
та всього університету. У друге десятиліття ХХІ століття КНУКіМ прийшов із
повноцінною кафедрою шоу-бізнесу. До колективу долучилися знані в Україні
спеціалісти Анатолій Матвійчук, Віктор Павлік, Олена Диба, Андрій Бурлуцький,
Леся Башняк, Петро Качанов.

Науково-практичний семінар «Теоретична база менеджменту шоу-бізнесу і культурних індустрій»,
2013 р.

і

Випускники кафедри (бакалаври, спеціалісти, магістри) стають керівниками
продюсерських агенцій, рекордингових та кліпмейкерських організацій, студій
звукозапису та фірм цифрового маркетингу. Навчаючись на кафедрі, вони створюють
власні мистецькі та комерційні проекти, засновують івент-компанії, реалізують себе
у концертному, фестивальному, клубному, рекламному та мас-медійному бізнесі,
просуваються в індустріях популярності, краси та комп’ютерних ігор.
«Як розкрутити зірку?» і «Де взяти гроші?» - відповіді на принципові питання шоубізнесу майбутні продюсери знаходять саме на нашій кафедрі. Система професійної
підготовки передбачає майстер-класи від зірок сцени та відомих менеджерів.
У навчальному процесі використовуються мультимедійні, ігрові та дистанційні тех
нології. Студенти проходять індивідуальну практику на діючих підприємствах, здійсню
ють наукові та бізнесові дослідження. Вдало зарекомендували себе дисципліни «Тео
рія та історія шоу-бізнесу», «Організація подій та видовищ», «Рекордингова індустрія»,
«Маркетинг мистецтв і культурних індустрій», «Персональний бренд-менеджмент»,
«Фандрейзинг проектів шоу-бізнесу», «Мистецькі технології шоу-програм», «Право
ве забезпечення соціокультурної діяльності», «Технічна інфраструктура шоу-бізнесу»,
«Продакт-менеджмент в сфері культури», «Національні культурні індустрії», «Стратегія
культурної політики в Україні».
Поєднуючи навчання і дозвілля, студенти кафедри організовують тематичні
вечірки, концерти, конкурси, фестивалі, спортивні змагання та корпоративні свята.
Створюючи мобільні бізнес-команди, вони реалізують унікальні групові, кафедральні та
університетські заходи. Ось лише деякі проекти кафедри, здійснені за участю студентів та
викладачів: МУЗИЧНИЙ ЯРМАРОК (Всеукраїнська виставка музичних інструментів),
UA-ROCK (Всеукраїнський фестиваль «Рок у твоєму місті»), GLOBAL BATTLE OF THE
BAND (міжнародний рок-фестиваль), УКРАЇНСЬКЕ РІЗДВО (Всеукраїнський фестиваль
мистецтв і духовної культури), ДЕНЬ КОХАННЯ В УНІКУЛЬТІ (університетське свято),
HEINEKEN OPEN AIR (тур на концерт MUSE, BJORK i SONIC у Польщі), КВЕСТИ
БУДУТЬ (краєзнавчі турніри у Львові й Києві), СЕСІЇ У СЕСІЇ (мистецькі конкурси).
Серед вихованців кафедри артисти Світлана ЛОБОДА і брати БОРИСЕНКИ, фі
наліст конкурсу Х-ФАКТОР Давид КАДИМЯН, переможець телешоу BIG BROTHER
Христина КОТВИЦЬКА, ведуча М1 Вікторія БАТУЇ, продюсер каналу К1 Мирослав
ЛОБАНОВ, музичний продюсер НТКУ Владислав БАГІНСЬКИЙ, директор продюсерського центру VINS Олег ГОНЧАРУК, продюсер FALYOSA FAMILY FACTORY Артем
ФАЛЬОСА, президент фестивалю ШТУРМ Валентин БОРОДІЙ, директор продюсерського центру «D.K.Music» ІВАН БОЖЕНКО, менеджер ексклюзивних міжнародних
проектів Вадим ВНУКОВ, керівник концертної агенції АСА Антон АБДУЛАЄВ, відо
мий український промоутер Марина ЄГОНСЬКА та інші.
ХХІ століття диктує нові вимоги і ставить нові завдання. Майбутнє кафедри можна
сформулювати так: «Підготовка ефективного продюсера шоу-бізнесу, здатного ефективно

та якісно захищати і просувати культурні цінності та економічні інтереси України у
національному й міжнародному конкурентному середовищі». Така мета націлює наших
викладачів і студентів на пошук нових форм навчання, праці й дозвілля. Робота триває.
(Інформація надана кафедрою шоу-бізнесу)
Література:
1. Кафедра менеджменту шоу-бізнесу // Київський нац. ун-т культури і мистецтв / М. М. Поплавський,
В. М. Медведєва, О. І. Скнарь, А. І. Гурбанська, І. О. Костиря, В. М. Мамедова, О. О. Кравцова. - К.,
2013. - С. 218-223.
2. Кафедра менеджменту шоу-бізнесу - партнер Українського студентського фестивалю реклами
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О. О. Бігус,
зав. кафедри сучасної хореографії,
канд. мистецтвознавства, доц. з/н.
І.
І. Герц,
доц. кафедри сучасної хореографії,
заслужений працівник культури України.

15 рокШ кафедрі сучасної хореографії:
пащі-досягнення і перемоги
Кафедра сучасної хореографії була заснована у 1999 році при факультеті режисури
і хореографії КНУКіМ. З 1999 до 2003 року кафедру очолював Олег Олегович Чорний,
керівник відомого на той час шоу-балету «Дельсарт», який одним із перших в Україні
розвивав і пропагував сучасну хореографію.
3 2003 по 2008 рік завідувачем кафедри була кандидат історичних наук, заслужений
працівник культури АР Крим, доцент Світлана Андріївна Легка. Протягом п’яти років
своєї роботи кафедра залучала до педагогічної діяльності професійних виконавців кла
сичного, народного та сучасного танців. На кафедрі викладали: доктор мистецтвознав
ства, професор Юрій Станішевський, кандидат мистецтвознавства Дарина Бернадська,
заслужений діяч мистецтв України Галина Подкопай, заслужений артист України Воло
димир Шмагун, майстер спорту Андрій Лісничий, Тетяна Островерх, Володимир Бучко,
Ольга Верховенко, Ольга Кебас, Влад Яма, Дмитро Єфанов, Марина Малич та ін. Пе
дагоги кафедри завдяки своїм професійним якостям отримали визнання і популярність
серед студентів не тільки у стінах університету та регіонах України, а й за її межами.
Були закладені основи вузівської освіти в області сучасної хореографії, розроблені
навчальні плани і програми з підготовки артистів балету, викладачів фахових дисциплін
та балетмейстерів. З перших же кроків навчальний процес був орієнтований на широкий
спектр дисциплін - як загальноосвітніх, так і спеціальних. Обсяг спеціальних дисциплін
створював професійну основу, забезпечуючи випуск освічених, кваліфікованих викладачів
та балетмейстерів-постановників. Серед предметів були такі профілюючі дисципліни
як: «Мистецтво балетмейстера», «Методика викладання класичного танцю», «Дуетносценічний танець», «Історико-побутовий танець», «Режисура та акторська майстерність».
На кафедрі вперше в Україні з’явились предмети: «Модерн танець», «Джаз танець»,
«Модерн-джаз танець», «Фольк-джаз танець», «Композиція сучасних танцювальних
технік», «Сучасна танцювальна молодіжна субкультура», «Гімнастика», «Акробатика»,
«Пластична анатомія», «Контактна імпровізація».

який з великим успіхом гастролював містами України, був постійним учасником
міжнародних та всеукраїнських фестивалів і конкурсів.
Для удосконалення професійної майстерності кафедрою проводились практичні
семінари із запрошенням вітчизняних і зарубіжних майстрів сучасного хореографічного
мистецтва.
З відкриттям кафедри з’явилась можливість зменшити дефіцит кваліфікованих спеціалістів-викладачів у галузі сучасної хореографії, художніх керівників хореографічних
колективів. Вирішити проблему підготовки кадрів важливе, але не єдине завдання кафе
дри. На теоретичному і практичному рівнях робляться спроби створення моделі спеціа
ліста нового рівня - педагога-просвітянина у галузі сучасної хореографії.
З 2011 року кафедру очолює випускниця КНУКіМ, кандидат мистецтвознавства,
магістр державного управління, доцент, член Національної спілки хореографів України
Ольга Олегівна Бігус, яка, до слова, стала наймолодшим завідувачем кафедри в Україні.

Кафедра сучасної хореографії стає однією з провідних у КНУКіМ. До її складу були
запрошені нові досвідчені педагоги-хореографи, які мають фундаментальну професійну
освіту, досвід роботи у відомих хореографічних колективах України, вчені звання,
наукові ступені, дипломи і грамоти міжнародних конкурсів артистів.
Сьогодні на кафедрі працюють знамениті не лише в Україні, а й за кордоном, фахівці
з усіх видів та творчих спрямувань сучасного хореографічного мистецтва:
Поклітару Раду Віталійович - викладач кафедри з 2011 року, художній керівник театру
«Київ модерн-балет». Відомий європейський хореограф, автор величезної кількості хорео-

графічних мініатюр та кількох десятків вистав, прем’єри яких відбулися на сценах Большого
театру (Росія, Москва), Большого театру (Білорусь, Мінськ), Національного театру опери та
балету (Латвія, Рига), Національної опери України (м. Київ). Вистави Р. Поклітару були по
казані на Міжнародних музичних фестивалях та гастролях у Великобританії, Франції, США,
Нідерландах. Переможець численних міжнародних конкурсів у номінації «Хореограф». На
кафедрі сучасної хореографії КНУКіМ викладає дисципліну «Мистецтво балетмейстера».
Рубіна Алла Давидівна - заслужена артистка України, доцент кафедри сучасної хоре
ографії. Балетмейстер Національного російського драматичного театру ім. Лесі Українки.
Провідний український хореограф. Автор хореографії багатьох драматичних вистав, по
становник хореографічних мініатюр. Лауреат міжнародних конкурсів у номінації «Хоре
ограф», володар призу «Звезда Голливуда» (Лос-Анжелес, США). Володар понад 30 наго
род міжнародних, всеукраїнських фестивалів та конкурсів. На кафедрі працює з 2011 року.
Мова Людмила Вікторівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри.
Займає провідне місце серед фахівців з contemporary в Україні і за її межами. Викладач
contemporary на проекті «Танцюють всі. Другий сезон». Керівник Центру «Maluma &
Takete», психології руху. Автор 40 наукових статей та методичних рекомендацій. На
кафедрі працює з 2011 року.
Герц Ірина Іванівна - заслужений працівник культури України, доцент кафедри
сучасної хореографії. Працює на кафедрі з 2003 року. Заступник завідувача кафедри
сучасної хореографії з наукової роботи.
Пацунова Людмила Кузьмівна - заслужений працівник культури України, відмінник
освіти України, доцент. Працює на кафедрі з 2005 року. Упродовж 1976-2005 рр. режисер-постановник Українського гастрольно-концертного об’єднання Міністерства куль
тури України.
Бойко Ольга Степанівна - кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри сучасної
хореографії. Працює на кафедрі з 2003 року.
Савченко Ростислав Володимирович - старший викладач кафедри сучасної
хореографії, магістр сучасної хореографії. Заступник завідувача кафедри з концертнотворчої роботи. Працює на кафедрі з 2003 року.
Журавльова Анастасія Володимирівна - старший викладач кафедри сучасної хорео
графії, магістр сучасної хореографії. Заступник завідувача кафедри з навчально-виховної
роботи. Працює на кафедрі з 2005 року. Працює над дисертаційним дослідженням «Но
вітні сценічні форми у мистецтві сучасного танцю кінця ХХ - початок ХХІ століття».
Винокурова Тетяна Анатоліївна - викладач кафедри. Художній керівник приватної
хореографічної студії «FORS». Її учні неодноразово ставали лауреатами, а її робота
була відзначена дипломами за кращу балетмейстерську роботу на міжнародних та
всеукраїнських конкурсах. Вивчала різні напрямки сучасного танцю у педагогів з
Франції, Англії, Швейцарії, Італії, США, Іспанії, Польщі та ін. На кафедрі викладає
дисципліну: «Теорія і методика викладання модерн-джаз танцю».

Баранов Руслан Валерійович- випускник КНУКіМ, магістр хореографії. Започаткував
контактну імпровізацію в Україні. Відомий спеціаліст в Україні і за кордоном. Керівник
«Santah dance studio». У минулому - соліст театру «Київ-модерн-балет» під керівництвом
Раду Поклітару. На кафедрі працює з 2012 року. Викладає дисципліну: «Контактна
імпровізація».
Маншилін Олександр Олександрович - викладач кафедри з 2011 року. Професійну
освіту здобув у Донецькій хореографічній школі, КНУКіМ, КНУ театру, кіно і телебачення
ім. І. Карпенка-Карого. Стажувався у Міжнародній академії танцю (Франція). Працював
артистом театрів «Сузір’я Аніко» та «Київ модерн-балет». На кафедрі викладає
дисципліни: «Контактна імпровізація», «Методика класичного танцю», «Дуетносценічний танець».
Гуцал Андрій Станіславович - випускник КНУКіМ. Фіналіст танцювального теле
проекту «Танцюють всі - 2». Головний хореограф-постановник телепроекту «Фабрика
зірок - 4». Хореограф команди на телепроекті «Майданс - 3». Художній керівник шоу-ба
лету «Déjà vu». Брав участь у постановках і зйомках шоу, мюзиклів. Лауреат першої пре
мії конкурсу ім. П. Вірського, у складі народного колективу. Учасник «Eurovision 2012»
у складі команди України. На кафедрі працює з 2012 року. Викладає дисципліну: «Теорія
та методика викладання популярних танцювальних стилів».
Шишкарьова Крістіна Володимирівна - викладач кафедри з 2011 року. Випускниця
Київської Академії танцю при Національній опері України та КНУКіМ. Художній
керівник «Тотем денс груп», художній керівник школи сучасного танцю Soul B. Викладач
джаз-модерн танцю в театрі «Київ модерн-балет». Дипломант міжнародного конкурсу
ім. Сержа Лифаря. Хореограф проектів «Танцюють всі» (першого та другого сезону).
Балетмейстер-постановник Київського муніципального академічного театру опери та
балету для дітей та юнацтва.
Овчінніков Антон Валерійович - випускник КНУКіМ. Засновник та хореограф-постановник театру танцю «Black O! Range». Директор фестивалю сучасних танцюваль
них театрів «ZELYONKA-FEST». Викладач сучасних танцювальних технік модерн-джаз
танцю, contemporary, мистецтва балетмейстера.
Демиденко Анна Вікторівна - викладач кафедри з 2012 року. Двократна чемпіонка
світу, чемпіонка Європи, багатократна чемпіонка України зі спортивної акробатики,
заслужений майстер спорту України. На кафедрі викладає дисципліну «Акробатика».
Кондратюк Дмитро Олександрович - випускник КНУКіМ, артист театру танцю
«Київ-модерн-балет» під керівництвом Р. Поклітару. З 1994 року займається технікою
модерн-джазу та степом. На кафедрі працює з 2011 року. Викладає дисципліну «Теорія
та методика викладання модерн-джаз танцю».
Ільїна Галина Анатоліївна - провідний концертмейстер кафедри сучасної хореографії.
У 1984 році закінчила Національну музичну академію України ім. П. І. Чайковського.
В університеті працює з 1984 року.
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Біткіне Валентина Анатоліївна - завідувач лабораторії кафедри сучасної хореографії.
Відмінник освіти України. В університеті працює 38 років.
Викладачі кафедри сучасної хореографії ведуть постійний пошук нових методів на
вчання, з року в рік переглядаються навчальні програми і плани, вводяться нові дисци
пліни. Програми дисциплін професійного блоку щорічно актуалізуються з урахуванням
появи нових, сучасних тенденцій і напрямів у хореографії.
Кафедра регулярно проводить науково-практичні конференції з питань теорії і
практики сучасної хореографії і методики викладання хореографічних дисциплін.
Викладачі беруть активну участь у різноманітних наукових семінарах, конференціях,
майстер-класах; є авторами близько 100 публікацій, укладачами 50 навчальних програм,
10 навчально-методичних рекомендацій, 1 навчального посібника, 2 монографій.
Залучення студентів до нау
ково-дослідної роботи сприяє їх
професійному зростанню, фор
муванню творчої особистості.
Кафедрою сучасної хореографії
ведеться велика наукова робота.
Вона є базовим науково-мето
дичним центром нашої країни в
області теорії сучасного хорео
графічного мистецтва.
Кафедра сучасної хорео
графії характеризується творчою направленістю. Концертно-творча діяльність викла
дачів і студентів займає важливе місце поряд з навчальною і науковою роботою. Вона
охоплює різні напрямки: звітні концерти, клас-концерти курсів з навчальних дисциплін,
концертно-просвітницька діяльність, участь у різних фестивалях і конкурсах, святкові
заходи і тематичні концерти.
Сучасна концертно-творча робота вимагає від викладачів і студентів кафедри мобіль
ності, вміння проводити даний вид діяльності в рамках навчального процесу і відповідати
сучасним тенденціям розвитку хореографічного мистецтва. Для студентів концертна ді
яльність має велике значення для набуття сценічного організаційного досвіду, є потужним
стимулом в активізації творчої роботи студентів, допомогою у виховному процесі.
Завідувач кафедри Ольга Бігус, разом з педагогічним колективом кафедри, постійно
вивчають світовий і європейський досвід, застосовують його у підготовці спеціалістів. Та
кож, для проведення семінарів, майстер-класів та творчих зустрічей постійно запрошують
закордонних спеціалістів.
Зокрема, 4-5 жовтня 2012 року відбувся спільний семінар кафедр сучасної хореографії
КНУКіМ та Ризької академії культури (Латвія). У рамках семінару були проведені:
~ майстер-клас від О. Жетлухіної (Рига);

~ майстер-клас із контактної імпровізації від Р. Баранова (КНУКіМ);
~ майстер-клас із джаз-модерну від А.Овчіннікова за участі студентів ІІІ курсу
кафедри сучасної хореографії (КНУКіМ);
~ майстер-клас з дисципліни «Зразки сучасної хореографії» від О. Маншиліна за
участі ІІ курсу кафедри сучасної хореографії (КНУКіМ);
~ майстер-клас із contemporary та мистецтва балетмейстера (доц. кафедри сучасної
хореографії КНУКіМ Л. Мова);
~ імпровізація (учасники - студенти КНУКіМ та Ризької академії культури);
~ майстер-клас із модерн-джаз танцю від Т. Винокурової (КНУКіМ).
Відповідальна за підготовку та проведення семінару - завідувач кафедри, доц. О. О. Бігус.
У листопаді 2012 р., а також, у листопаді 2013 р., семінари про взаємодію музики і хоре
ографії для студентів кафедри
сучасної хореографії КНУКіМ провів композитор із
США Ричард Кемерон-Вулф.
28 листопада 2013 року
студенти кафедри отримали
клас «Лабан-Аналіз і техніка
соШетрогагу для танцівни
ків» від Хіларі Брайен (США).
На кафедрі постійно орга
нізовують майстер-класи від
знаменитих викладачів кафе
дри: Р. Поклітару, Р. Баранова, А. Гуцала та ін. Також, через регулярне проведення майстеркласів, своїм досвідом і новітнім баченням сучасного танцювального мистецтва ділиться зі
студентами відомий молодий хореограф О. Лещенко, який тісно співпрацює з кафедрою.
Слід наголосити, що студенти кафедри сучасної хореографії КНУКіМ є постійними
учасниками та переможцями
міжнародних, всеукраїнських
і регіональних конкурсів ви
конавців і балетмейстерів.
Лише за 2012-2013 рр. сту
денти кафедри здобули 5
перемог на міжнародних та
всеукраїнських фестивалях
і конкурсах, які відбулися за
кордоном та в Україні.
Так, 22-24 листопада
2012 року у м. Луганську від

бувся VII Міжнародний конкурс сучасного танцю «Золото осені-2012», де студенти кафе
дри сучасної хореографії КНУКіМ у змаганні між профільними навчальними закладами
отримали Гран-прі конкурсу, а також посіли І місце у номінації «Contemporary Dance», І
місце у номінації «Вільна танцювальна категорія». Виправдала надії і магістрантка КНУ
КіМ Антоніна Єгорова, яка в номінації «Modern jazz. Соло» зайняла І місце.
29-31 березня 2013 року сту
денти кафедри здобули чотири пер
ших місця у номінаціях: «Вільна
танцювальна категорія», «Народ
на стилізація», «Contemporary»,
«Соло» на ХІІ Всеукраїнському
відкритому фестивалі хореогра
фічного мистецтва «Білий лелека»
в м. Дніпропетровську. Підготува
ла студентів до обох конкурсів ви
кладач кафедри Т. Винокурова.
Справжній фурор викликав виступ студентів кафедри на Міжнародному фестивалі в
м. Калейя (Барселона, Іспанія), який відбувся 23-29 червня 2013 року, і на якому вони заслу
жено отримали Гран-прі. Організатори фестивалю відзначили високий виконавський рівень,
оригінальність постановок і, натхненні виступом українців оголосили, що вже з 2014 року
створять окрему номінацію фестивалю - «Сучасна хореографія».
Тим часом студенти кафедри, разом зі своїми викладачами, не зупинялися на до
сягнутому, і вже 1-3 листопада 2013 року здобули чотири перших місця в категоріях:
«Folk Dance», «Contemporary», «Dance Show» на Чемпіонаті України з танцювального
шоу і міжнародному танцювальному фестивалі «Grand prix of Ukraine», що проходив
у Одесі. 10 листопада 2013 року на Міжнародному танцювальному фестивалі «Totem
dance solo festival» у м. Києві, студентки ІІІ курсу здобули два перших місця в номінації
«Соло» та «Квартет».
Вихованці кафедри постійно
беруть участь в університетських
проектах, концертах, без їхньої
участі не відбувається, зокрема,
і фестиваль «Українська пісня».
Студенти є учасниками і пере
можцями телевізійних шоу: «Тан
цюють всі», «Танці з зірками»,
«Майдані» та ін., а викладачі ка
федри беруть участь у цих проек
тах як хореографи-постановники.

Вже з першого курсу викладачі залучають студентів до участі в різноманітних заходах
сучасного мистецтва. Це Вечори сучасного танцю, які організовує Центр психології
руху «Маїита & Takete» (керівник - доцент кафедри сучасної хореографії КНУКіМ
Л. В. Мова), виставах Київської муніципальної академії танцю ім. С. Лифаря (зав.
сучасного відділення - О. Б. Кебас). Студенти брали участь у відкритті Міжнародного
фестивалю сучасного мистецтва «Гоголь-Fest» 2012 та 2013 років, у різноманітних
вечорах сучасної хореографії, перфомансах та науково-практичних семінарах у різних
куточках України. Так, з власними постановками студенти кафедри відмінно виступили
на Відкритому фестивалі хореографічного мистецтва «Зірки Коктебелю» (м. Коктебель,
червень 2013 року).
Останнім часом професорсько-викладацький склад кафедри поповнився молодими
фахівцями, які мають нове бачення розвитку сучасного хореографічного мистецтва в
Україні, але разом з тим, на кафедрі дбайливо зберігають і розвивають кращі традиції
сучасного танцю і шанують педагогічний досвід відомих майстрів, які заклали основи
виховання балетмейстерів-постановників, викладачів та артистів.
За всю історію кафедри більше 500 осіб отримали вищу хореографічну освіту, біль
шість з них працюють керівниками і хореографами сучасних хореографічних колекти
вів, викладачами шкіл мистецтв, коледжів, вишів. Частина з них стали професійними
виконавцями, балетмейстерами і художніми керівниками професійних колективів.
Показником високого рівня підготовки спеціалістів є їхня післяуніверситетська
діяльність в Україні та за кордоном. Випускники кафедри працюють в Італії, Польщі,
Іспанії, Німеччині, Росії, Литві, Латвії, Естонії та багатьох інших країнах світу.
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І. М. Гутник,
зав. кафедри народної хореографії,
кандидат педагогічних наук, проф.

Жодного-’року’- без ноВого кроку
У 2014 році ансамбль народного танцю
«КИЇВ» кафедри народної хореографі
КНУКіМ відзначатиме 15-річний ювілей.
Ансамбль «Київ» розпочав свою діяль
ність у 1999 році з ініціативи завідувача ка
федри народної хореографії (1999-2012 рр.),
професора Сергія Лук’яновича Зубатова,
який понад 10 років був його художнім керів
ником і головним балетмейстером.
Ректор університету професор М.М. Поплавський активно підтримав ідею створення
ансамблю танцю, головною метою якого була
популяризація народного мистецтва, зокрема
українського танцю. Відразу було виділено
кошти на створення костюмерної ансамблю,
яка б містила народне вбрання різних регіо
нів України, до складу колективу відібрано
найкращих студентів кафедри. Розпочалася плідна репетиційна робота над створенням
репертуару ансамблю.
До роботи з ансамблем було залучено викладачів кафедри. Так, значний внесок у
формування репертуару та становлення колективу зробили доценти В. О. Шкоріненко та
B. С. Вірська, ст. викладач В. А. Литвиненко. З часом до роботи з ансамблем приєднали
ся молоді викладачі, випускники кафедри Р. В. Фондера та І. М. Гутник.
Ансамбль народного танцю «Київ» вже у 2000-му році дав свій перший сольний
концерт з нагоди святкування 30-річчя кафедри народної хореографії КНУКіМ, чим
засвідчив високий професійний рівень підготовки студентів.
Яскравою мистецькою подією стала спільна поїздка всього викладаць
кого складу кафедри та учасників ансамблю «Київ» до Львова, організована
C. Л. Зубатовим за підтримки ректора. Під час концерту глядачі гарячими оплесками
зустрічали кожен номер ансамблю і стоячи аплодували викладачам кафедри народної

ня справили екскурсії містом та перегляд вистав у місцевих театрах. Відтоді під час
будь-яких гастрольних поїздок колектив завжди знаходив час між концертними ви
ступами та майстер-класами для ознайомлення з містами, де проходили гастролі, та їх
культурним життям.
За час свого існування ансамбль ставав лауреатом і дипломантом міжнародних і
всеукраїнських фестивалів-конкурсів народної хореографії.
Незабутні враження у студентів - учасників ансамблю - залишилися після участі у
міжнародних фестивалях в Італії та Нідерландах, де на чолі з доцентом кафедри Валерієм
Олександровичем Шкоріненком ансамбль побував тричі.
Під час перебування ансамблю на фестивалі в Естонії під керівництвом старших
викладачів кафедри Руслана Вікторовича Фондери та Ірини Миколаївни Гутник
ансамблю була здійснена прогулянка мальовничими вулицями міста Таллінн.
А солісти ансамблю «Київ» з І. М. Гутник мали змогу побувати на міжнародному
фестивалі Balaton -Youth -Art в Угорщині, де не лише здобули перше місце, а й відпочили
на березі знаного на весь світ озера Балатон.

Завдяки активній концертній діяльності учасники колективу мають змогу побачити
різні країни світу, а також подарувати своє мистецтво і українському глядачеві, який так
щиро зустрічає ансамбль «Київ», особливо на мистецьких проектах КНУКіМ.
Нині ансамбль очолює завідувач кафедри народної хореографії, кандидат педагогіч
них наук, професор Ірина Миколаївна Гутник. Як і раніше, головна мета ансамблю - по
становка нових і збереження найкращих зразків народно-сценічної хореографії.
Слід зазначити, що високий професійний рівень виконавської майстерності учасників
ансамблю - це результат спільної плідної праці викладачів кафедри народної хореографії:
український народно-сценічний танець та історію його розвитку студенти пізнають під
керівництвом доцента Сергія Лук’яновича Зубатова; ґрунтовну підготовку з класичного

танцю виконавцям забезпечують професор
Лариса Юріївна Цвєткова та заслужена артистка
України, доцент Віра Павлівна Поклад; з
хореографічною культурою різних народів
світу знайомить студентів заслужена артистка
України, доцент Ольга Леонідівна Яценко.
Без сумніву, взірцем української народної
хореографії для всіх є творчість видатного ба
летмейстера П. П. Вірського, кілька постановок
якого входять до репертуару ансамблю «Київ».
Про принципи творчості та найдрібніші ню
анси виконання хореографічних творів митця
учасники ансамблю мають змогу дізнатися за
вдяки доценту кафедри Віктору Андрійови
чу Литвиненку, який понад 15 років працював
артистом балету в ансамблі під керівництвом
Павла Вірського, та заслуженій артистці Укра
їни Вірі Павлівні Поклад, в минулому солістці
вже Національного заслуженого академічного
ансамблю танцю України ім. П. Вірського.
Ось уже 35 років плідно й невтомно працює на кафедрі провідний концертмейстер
Микола Дмитрович Буяло, заслугою якого є, зокрема, й забезпечення якісного музичного
супроводу номерів ансамблю.
Значну допомогу в підготовці та проведенні мистецьких заходів і гастрольних
поїздок ансамблю надає завідувач лабораторії кафедри народної хореографії Римма
Сергіївна Гідалевич, яка займається вирішенням усіх організаційних питань.
На особливу увагу заслуговує діяльність костюмера кафедри Марії Григорівни
Микитенко. Понад 30 років Марія Григорівна не лише зберігає костюми артистів у
належному стані, але й сама їх вправно шиє та лагодить.

Репертуар ансамблю постійно поповню
ється новими цікавими хореографічними
творами. Особливо приваблюють як гляда
чів, так і учасників ансамблю стилізовані
народні танці. Останнім часом улюбленим
у танцюристів став хореографічний номер
«Слов’янські мотиви», який поряд із запаль
ним «Гопаком» у виконанні ансамблю «Київ»
завжди викликає шалену хвилю позитивних
емоцій у глядачів різних країн світу.
Також до репертуару ансамблю входять
найкращі постановки студентів кафедри народної хореографії, створені під керівництвом
І. М. Гутник, деякі з них були представлені на хореографічних конкурсах і фестивалях,
де займали призові місця.
Ансамбль народного танцю «Київ» бере
активну участь у мистецьких заходах і теле
візійних проектах КНУКіМ, завдяки яким
учасники ансамблю отримують величезний
досвід виконавської майстерності на голо
вній сцені нашої держави - в Палаці мис
тецтв «Україна» та на знімальних майдан
чиках телевізійних каналів.
Традиційними стали спільні кон
цертні номери ансамблю «Київ» з відо
мими зірками та легендами української естради. Серед них народні артисти України
І. Попович, М. Гнатюк, Н. Матвієнко, П. Зібров, О. Білозір, А. Кудлай, А. Матвійчук,
Н. Бучинська, А. Попова, квартет «Геть
ман»; заслужені артисти України: Інеш,
А. Князь і, звичайно, народний артист
України М. Поплавський.
Ансамбль народного танцю «Київ»
на чолі з художнім керівником та балет
мейстером І.М. Гутник проводить насиче
ну концертну діяльність в Україні та за її
межами. Колектив став лауреатом II Все
українського фестивалю-конкурсу народ
ної хореографії імені Павла Вірського,
перемагав на міжнародних фестивалях-конкурсах у Словаччині, Естонії, Угорщині,
Польщі, Росії, Білорусі.

Зокрема, в 2012 році ансамбль здобув Гран-прі у Словаччині на Міжнародному
фестивалі-конкурсі «Гірське сузір’я»; завоював перше місце на міжнародному фестивалі
«Містерія танцю» в Україні; в Росії на Міжнародному фестивалі-конкурсі «Овации
Петербурга» здобув не лише Гран-прі, а й приз глядацьких симпатій «Признание».
Навесні 2013 року ансамбль «Київ» став переможцем Міжнародного фестивалюконкурсу танцю народів світу «Веселкова Терпсихора» у номінації «Хореографічні
колективи спеціалізованих вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації».
Червень цього ж року став досить плідним на закордонні фестивальні подорожі для
ансамблю, які відбувалися під патронатом ректора КНУКіМ проф. М. М. Поплавського.
Спочатку колектив брав участь у Міжнародному фестивалі народного танцю
Reinbow, що проходив у польському місті Елк, а відразу після повернення з Польщі його
танцюристи знову зібрали валізи й вирушили в дорогу - тепер уже в білоруське місто
Бобруйськ на Міжнародний фестиваль народної творчості «Вінок дружби». Отримані
на фестивалях нагороди, подяки та подарунки вкотре засвідчили про високий рівень
професійної підготовки учасників ансамблю.
Без сумніву, ансамбль народного танцю «Київ» став візитною карткою кафедри
народної хореографії, яка першою в Україні розпочала підготовку висококваліфікованих
фахівців із народного танцю і продовжує цю плідну діяльність упродовж уже 44-х років.
«Жодного року - без нового кроку!» - таким є життєве кредо учасників ансамблю та
його керівника Ірини Миколаївни Гутник. І можна впевнено стверджувати, що попереду
на цей творчий колектив неодмінно чекають нові звершення та перемоги.
Література:
1. Кафедра народної хореографії // Київський нац. ун-т культури і мистецтв / М. М. Поплавський,
В. М. Медведєва, О. І. Скнарь, А. І. Гурбанська, І. О. Костиря, В. М. Мамедова, О. О. Кравцова. - К.,
2013. - С. 115-121.
2. Ансамбль народного танцю «Київ» КНУКіМ здобув «Овации Петербурга!» [Електронний
ресурс]. - Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/ansambl-narodnogo-tantsyu-kiyiv-knukim-zdobuvovatsii-peterburga/. - Назва з екрана.
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В. В. Соломатова,
д-р Інституту дизайну і реклами,
канд. історичних наук, доц.

Інститут'дизайну ' і реклами
Дизайн та дизайнерську творчість вважають феноменом проектної культури ХХІ сто
ліття. Поширення і розвиток дизайну як виду проектно-творчої діяльності, що охоплює най
різноманітніші сфери життя, надає дизайну статусу модної, перспективної бізнес-професії.
Проект дизайнерської освіти у КНУКіМ було запропоновано Михайлом Михайло
вичем Поплавським, доктором педагогічних наук, професором з метою забезпечення но
вого рівня освіти в галузі прикладного мистецтва, дизайну та художнього моделювання.
Історія Інституту дизайну і реклами розпочалась із вересня 2006 року, коли Фа
культет дизайну і індустрії моди у складі Інституту менеджменту і бізнесу очолив рек
тор М. М. Поплавський. Посаду заступника декана обійняла Т. Ф. Кротова, кандидат
педагогічних наук, доцент КНУКіМ. У цей період викладачами факультету дизайну
були розроблені робочі програми, методичні рекомендації до дисциплін згідно з по
ложенням Болонського процесу, створені учбово-творчі майстерні під керівництвом
досвідчених спеціалістів, де студенти змогли виконувати як академічні проекти, так і
реальні. У 2007 році кафедра дизайну, яка входила до складу Інституту менеджменту
і бізнесу, була розділена на три окремі кафедри: дизайн одягу, дизайн середовища та
графічний дизайн і реклама.
У січні 2009 року створено Інститут дизайну та реклами. Директором інституту
призначено Вадима Адильйовича Абизова, доктора архітектури, професора. Навчальновиховну, методичну, науково-творчу роботу в інституті здійснюють висококваліфіковані
фахівці, серед яких доктори і кандидати наук, професори і доценти, які входять до складу
Комітету художніх і мистецьких національних спілок, мають почесні звання, національні
та міжнародні нагороди.
Дизайн у КНУКіМ продовжує розвиватися та вдосконалюватися. Будуються нові
навчальні корпуси, гуртожитки для студентів, викладачів та аспірантів. Зокрема Інститут
дизайну і реклами отримав два поверхи у новому корпусі університету.
У другій половині 2009 року директором Інституту дизайну і реклами призначено
Ларису В’ячеславівну Преварську, кандидата історичних наук, проректора КНУКіМ
з економічних питань.
З вересня 2010 року директором інституту призначено Ігоря Савича Бондаря,
заслуженого працівника культури України, першого проректора КНУКіМ.

У ці роки оснащуються на
вчально-творчі лабораторії: з дизайн-проектування, комп’ютерних
дисциплін, прогнозування моди,
дизайн-технологій одягу, з малюн
ку та живопису, мультимедійна
лекційна лабораторія, майстерня
скульптури та декоративної плас
тики; практика студентів прохо
дить на оснащених базах, якими є
підприємства, фірми, дизайн-стуПрес-конференція з нагоди
дії та культурно-мистецькі закла
І Всеукраїнського фестивалю молодих дизайнерів, 2008 р.
ди Києва.
У 2008, 2011 роках Інститут дизайну і реклами очолювала Тетяна Федорівна Кротова,
кандидат педагогічних наук, доцент. У травні 2008 року започатковано Міжнародний
фестиваль молодих дизайнерів «DESIGN KNUKIM». Цей фестиваль-конкурс об’єднує
творчі здобутки студентів, надаючи можливість створювати свої неповторні образи і
втілювати їх разом з відомими дизайнерами та художниками України і світу: Віктором
Анісімовим, Олегом Пінчуком, Сергієм Поярковим, Оксаною Караванською, Анатолієм
Жирновим, Крестофором Лебо.
Інститут дизайну і реклами сьогодні - це справжній мистецький, науковий та
освітній центр для нового покоління українських дизайнерів одягу, інтер’єру, ландшафту,
графічного дизайну та реклами, орієнтований на досвід кращих європейських шкіл та
національні традиції. Інститут дизайну і реклами пропонує освіту зі всього спектра
дизайнерських професій. Діяльність інституту забезпечують чотири спеціалізовані
кафедри.
Кафедру дизайну одягу очолює Катерина Миколаївна Гамалія, кандидат історичних
наук, доцент, мистецтвознавець. Завдяки плідній діяльності творчого колективу
професіоналів кафедра стала провідною базою в системі вищих навчальних закладів, що
готує спеціалістів у галузі дизайну одягу. Кафедра готує дизайнерів вищої кваліфікації,
конкурентоздатних на міжнародному рівні.
На кафедрі працюють відомі дизайнери одягу, проектувальники-практики, мисте
цтвознавці, фахівці fashion-бізнесу: Гардабхадзе І. А. - член спілки дизайнерів, про
фесор; Бухкалова А. О. - засновник і власник бренду «AnnaBublik», дійсний член між
народної громадської організації «Українська Рада Моди», доцент; Білякович Л. М. кандидат технічних наук, професор, координатор та розробник проекту створення Га
лереї української моди «FASHION LAB»; Костельна М. В. - засновник торгової марки
«KOSTELNI», заст. завідувача кафедри дизайну одягу, доцент; Шандренко О. М. - кан
дидат мистецтвознавства, доцент; Островецька М. О. - кандидат технічних наук, доцент.

розробку власних колекцій одягу: прет-а-порте, прет-а-порте-де-люкс, авангардних та
арт-колекцій, театральних та видовищних костюмів, допомагає студентам розкритись
як творчим особистостям і ще бути в курсі нових модних тенденцій.

Майстер-клас Марії Костельної

Університетську підготовку фахівців дизайну середовища було розпочато у
2001 році. Завідувач кафедри дизайну середовища Вадим Адільєвич Абизов - доктор
архітектури, професор, академік Української Академії Архітектури, заслужений
архітектор України, член правління Національної спілки архітекторів України, дійсний
член Національного комітету Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних поселень
(ІКОМОС/ЮНЕСКО), член Міжнародної федерації житла та містобудування (№НР),
очолює Спеціалізовану вчену раду КНУКіМ за спеціальністю «Дизайн».
На кафедрі працюють видатні архітектори, мистецтвознавці, будівельники, знані
спеціалісти в галузі дизайну. Формування майбутніх спеціалістів на кафедрі середовища
засноване на впровадженні інноваційних розробок, проектуванні різноманітних об’єктів
середовища: житлових та громадських приміщень, службових, адміністративних, об‘єктів
соціально-культурної сфери, готельно-ресторанного господарства, торговельних,
виставкових залів, елементів фірмової символіки, об‘єктів ландшафту.
Оволодіти сучасним проектуванням у галузі середовища, ландшафтного дизайну
студентам допомагають видатні архітектори: Репін Ю. Г. - доктор архітектури, професор,
академік Української Академії Архітектури; Лазарєв О. І. - заступник завідувача
кафедри, кандидат архітектури, професор; Жук М. Й. - кандидат архітектури, доцент,
ст. науковий співробітник інституту «Київ НДПІ містобудування»; Зенькович Н. Г. кандидат архітектури, доцент, начальник відділу маркетингу та реклами в інституті

«Київпроект»; Дударець В. М. - кандидат архітектури, доцент; дизайнери практики:
Кулик А. В. - провідний дизайнер компанії «Nimfea», співзасновник студії дизайну
«Arts LonGa», викладач кафедри; Стрілець В. Ф. - член Спілки дизайнерів України,
ст. викладач кафедри; Яремчук О. М. - ст. викладач.

Майстер-клас Юлії Поліщук

Молода і креативна кафедра графічного дизайну і реклами створена у 2006 році,
для підготовки фахівців до вільного і варіативного володіння всіма видами проектнографічної мови: від класичних лінійно-тональних зображень до образних візій, що
влучно відображують емоції, настрої, відтінки почуттів тощо. Професійне опанування
системами сучасних засобів та художніх прийомів допомагає майбутнім фахівцям
створювати графічні об’єкти, які потім використовуються в рекламній діяльності
(корпоративна реклама, реклама в друкованих та електронних засобах), а також у
художньому оформленні споживчої упаковки, фірмових знаків та фірмових стилів.
Очолює кафедру графічного дизайну і реклами Ольга Андріївна Лагутенко - доктор
мистецтвознавства, професор, віце-президент Української секції Міжнародної асоціації
арт-критиків АІСА (ЮНЕСКО), член Національної спілки художників України, віцепрезидент Всеукраїнської громадської організації «Ліга культури».
Навчально-творчий процес забезпечують знані фахівці графічного дизайну і реклами:
Божко Т. О. - кандидат мистецтвознавства, доцент, заст. завідувача кафедри графічного
дизайну і реклами; Стрельченко О. О. - кандидат технічних наук, доцент; Бородаєв Д. В. член Спілки художників і дизайнерів України, кандидат мистецтвознавства, доцент; Буднік А. В. - член Національної спілки художників України; Удріс Н. С. - член Спілки ди
зайнерів України, кандидат соціологічних наук, доцент; Канєвський М. Є. - член Наці
ональної Спілки художників України, ст. викладач кафедри; Чуєва О. В. - член спілки
дизайнерів України, старший викладач кафедри.

відомі художники: Бражнік О. В. - заслужений художник України; Лопухова С. О. заслужений художник України, член Національної спілки художників України,
доцент; Овчаренко О. І. - член Національної спілки художників України, кандидат
мистецтвознавства, доцент.
Творчий колектив кафедри спрямовує свої зусилля на формування і розвиток творчоособистісних здібностей студентів. На кафедрі працюють відомі художники, скульптори,
архітектори, мистецтвознавці: Худяков Ю. Ф. - народний архітектор України, член
Національної спілки архітекторів України, доцент; Сотник Л. І. - заслужений діяч
мистецтв України, перший заступник голови Національної спілки художників України,
голова Київської спілки художників України, доцент; Сковронський Б. В. - член спілки
дизайнерів України, викладач кафедри.
З вересня 2012 року Інститут дизайну і реклами очолює кандидат історичних наук,
доцент Вікторія Василівна Соломатова.
Місією інституту є забезпечення і функціонування культурно-мистецького серед
овища, спрямованого на особистісно-орієнтовану підготовку, створення умов для інди
відуальної самореалізації студентів.
Науково-педагогічний колектив Інституту дизайну і реклами, застосовуючи іннова
ційні навчальні методики, розробив та впровадив нову модель підготовки бакалаврів,
спеціалістів, магістрів з напряму «Дизайн». Така модель дозволяє розширити спектр
форм і видів навчально-виховного, науково-творчого процесу, наповнити їх змістом від
повідно до потреб і запитів сучасної індустрії дизайну.

Майстер-клас Анни Бублік

Сучасний Інститут дизайну і реклами КНУКіМ - це реальна можливість освоїти
престижну бізнес-професію. Дизайн є для нас головним і єдиним напрямком роботи.
Інститут дизайну залучає до роботи зі студентами діючих професіоналів з кращих
українських та міжнародних дизайн-студій. В інституті діють високопрофесійні,
самобутні творчі школи (рисунку, живопису, одягу, середовища, графіки). Умови навчання
в Інституті дизайну і реклами дозволяють реалізовувати різні творчі здібності. Протягом
навчання студенти невпинно підіймаються сходами творчої майстерності, опановують
фундації обраної професії. Крім лекційних та практичних занять на них чекає безліч
цікавих майстер-класів, несподіваних відкриттів, незабутні студентські роки.
Література:
1. Інститут дизайну і реклами // Київський нац. ун-т культури і мистецтв / М. М. Поплавський,
В. М. Медведєва, О. І. Скнарь, А. І. Гурбанська, І. О. Костиря, В. М. Мамедова, О. О. Кравцова. - К.,
2013. - С. 286-305.
2. Діалог із мистецтвом [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://design.knukim.edu.ua/masterclasses/dialog-iz-my-stetstvom. - Назва з екрана.
3. Ексклюзивний майстер-клас від лондонської гості [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://
design.knukim.edu.ua/master-classes/eksklyuzy-vny-j-majster-klas-vid-londons-koyi-gosti. - Назва з екрана.
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М. С. Тимошик,
зав. кафедри видавничої справи та мережевих видань
Інституту журналістики і міжнародних відносин КНУКіМ,
д-р філологічних наук, проф.

Кафедрі видавничої- справи
та-мережевих видань- - п ’ять років
П’ять років тому, 1 вересня 2008 року було створено нову кафедру - «Видавничої
справи та редагування». А з 1 вересня 2012 року, за ініціативи колективу кафедри та на
подання дирекції Інституту журналісти і міжнародних відносин, ректорат університету
прийняв рішення про перейменування кафедри. Вона отримала нову назву - «Видавничої
справи та мережевих видань».
Передумови створення
Тривалий час спеціальність «Видавнича справа та редагування» в Україні не
відносилася ні до престижних, ні до масових, ні до самостійних. За радянських
часів вивчитися «на редактора» можна лише у Львові, де з повоєнних років існував
спеціальний виш - Український поліграфічний інститут ім. І. Федорова (другий після
такого ж Московського).
Від початку 90-х років минулого століття, у зв’язку з переходом видавничополіграфічної галузі на ринкові засади розвитку, стрімким зростанням попиту населення
на різні види друкованої продукції і значним підвищенням довіри мільйонів людей до
звільненого від багатолітнього ідеологічного диктату друкованого слова, в державі
виникла потреба кардинального реформування існуючої доти системи підготовки
редакторського корпусу для всієї видавничої сфери. Спеціальність «Видавнича
справа та редагування» переведено з напрямку підготовки спеціалістів «Філологія» до
«Журналістики». А кількість вишів, де можна було набути цієї спеціальності, збільшилася
до трьох. До перейменованого у Львові поліграфічного інституту в Українську академію
друкарства додалися ще два: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
та Національній технічний університет «КПІ».
Однак, сталося так, що під новим, журналістським крилом, випускники цієї спе
ціальності мали можливість набути лише перший рівень підготовки - «Бакалавр». А
наступний - «Магістр» - вони змушені були освоювати на нібито спорідненій спеціаль
ності - «Журналістика». Цю очевидну несправедливість було усунуто 2008 року, коли
рішенням Кабінету Міністрів престижний напрямок підготовки спеціалістів «Видавни
ча справа та редагування» було виведено з тіні журналістики і затверджено як само-

стійний, отож, із завершеним циклом підготовки - «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».
В новоутвореній науковій галузі «Соціальні комунікації» створена була й нова наукова
спеціальність - «Теорія та історія видавничої справи і редагування» з окремим шиф
ром - 27.00.05 та відкрито аспірантуру.
Надання цій спеціальності статусу самостійної відразу вивело її до числа
престижних. Одна за одною кафедри видавничої справи та редагування відкриваються
в національних університетах низки областей України - у Черкасах, Луганську,
Дніпропетровську, Тернополі, Чернівцях, Одесі. Наприкінці 10-х років ідея відкриття
цієї спеціальності, що стрімко стала розвиватися, народилася в стінах Київського
національного університету культури і мистецтв.
Концепція нової кафедри
Сталося так, що авторові цих рядків випало стати біля витоків ствердження
в Київському національному університеті культури і мистецтв і спеціальності «Видавнича
справа та редагування», і нової кафедри.
Як Голові експертної комісії Міністерства освіти та науки, мені довелося проводити
експертизу поданих університетом документів та підписувати рекомендаційний
висновок щодо можливості відкриття цієї спеціальності в КНУКіМі. На прохання
ректора професора М. М. Поплавського, який особисто був зацікавлений у відкритті
нової престижної спеціальності в університеті, мені випало також підготувати концепцію
кафедри, комплекс навчально-методичних матеріалів та підібрати перший склад
викладачів.
Обґрунтувати концепцію нової кафедри, вивести своєрідну формулу спеціальності
саме для КНУКіМу, довкола якої й вибудовувати надалі навчальний і науковий процес,
слід було оперативно зробити з кількох причин.
По-перше, з необхідності ствердження цієї спеціальності в її класичному розумінні.
На початку, коли видавнича справа була переведена в напрям «Журналістика»,
у нашому середовищі (викладачів, журналістів, батьків абітурієнтів факультетів
журналістики) склалося хибне уявлення про цей фах як такий, де основні професійні
зусилля зосереджуються довкола «виловлювання» помилок у текстах правильного їх
стилістичного оформлення та розставляння крапок і ком. Отож, нібито - ніякої творчості,
а лише всежиттєве «копирсання» в чужих помилках. Таке представлення фаху безумовно
ніколи й ніде не буде привабливим для абітурієнта чи першокурсника, який за звичкою
ішов на журналістику.
По-друге, з необхідності врахування змін, що відбулися з переходом української
видавничо-поліграфічної галузі на ринкові засади розвитку. На руїнах всуціль
заідеологізованої системи радянського держкомвидаву активно формувалася широка
мережа нового типу видавництв та видавничих підрозділів. Це, крім державних,
видавництва різних форм власності, а також потужний блок різноманітних видавничих
організацій - навчальних, наукових, науково-дослідних, просвітніх, громадських,
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політичних, релігійних організацій, фірм, асоціацій, агентств, спільних підприємств,
приватних підприємців тощо.
По-третє, з необхідності проектування діяльності до реальної ситуації в організації
редакційно-видавничого процесу, викликаної суцільною комп’ютеризацією цього спе
цифічного виробництва. Освоєння нових комп’ютерних технологій та постійно оновлювальних редакторських програм у редакційно-видавничій справі, яке на Заході здійсню
валося поступово, в українських реаліях мало відбуватися динамічно й результативно.
І,
по-четверте, напевне, найголовніше. В Україні на початок нового тисячоліття
стала активно формуватися кардинально відмінна від пострадянської типологія видань,
у якій помітне місце посів новий її сегмент. Це передусім видання у мережі Інтернет,
електронні варіанти друкованих видань, самостійні електронні періодичні видання,
самостійні електронні книжкові видання, інтерактивні видання, портали, блоги, сайти.
Поява такого потужного і перспективного сегменту стало потребою часу, на яку не
завжди встигають своєчасно реагувати навчальні заклади.
Концепція нової кафедри, в якій було враховані вище перелічені чотири чинники,
передбачала підготовку фахівця, який поєднуватиме в собі відповідні навички і вміння
за чотирма взаємопов’язаними напрямками:
~ редактора як творчого працівника сегменту видавництв друкованих видань;
~ редактора як творчого працівника сегменту мережевих видань;
~ редактора як керівника редакційного колективу;
~ редактора як організатора і модератора динамічного і статичного інтерактивного
видання (порталу, сайту, блогу), а також електронної версії періодичного чи книжкового
видання.
Таким чином, ідеться тепер про фахівця, який здатний не лише писати, майстерно
редагувати, верстати, видавати й «просувати» на ринку той чи інший вид видавничої
продукції, зокрема найскладніший та найбільш розповсюджений - книгу, керувати
редакційним чи видавничим підрозділом, а й забезпечувати текстову та ілюстративну
частини нового сегменту українського інформаційного простору - мережевих видань.
З вищевикладеного обґрунтування випливала своєрідна формула узагальнених
кваліфікаційних вимог до сучасного редактора та видавця в нинішніх умовах суспільного
поступу. Це - його професіоналізм, порядність, патріотизм.
Практично втілити такі концептуальні засади можна за трьох головних умов: відповід
ної матеріальної бази, підбір викладацького складу, організації навчального процесу.
Створення матеріальної бази
Сповна розуміючи специфіку нової спеціальності, керівництво університету свідомо
пішло на значні фінансові витрати для створення належної матеріальної бази. Передусім,
було обладнано дві знакові для спеціальності лабораторії - «Лабораторію з підготовки
мережевих видань» та «Лабораторію з підготовки друкованих видань». Сучасне
технічне обладнання (а це 34 комп’ютери, «начинені» найсучаснішими редакторськими
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та дизайнерськими програмами) замовлялося з урахуванням його оперативного
пристосування до динамічних змін щодо програмного забезпечення.
Враховуючи, що викладання лекційних курсів головних фахових дисциплін мало
здійснюватися в мультимедійному варіанті, окремо було обладнано спеціальну аудиторію
мультимедійної лектури.
Для наукової бібліотеки було закуплено наявну на той час в Україні навчальну фахову
літературу, якої досі в КНУКіМі не було.
Нині кафедра все більше використовує для навчального процесу наявну в універси
теті видавничо-поліграфічну базу, мріючи, про власну поліграфічну лабораторію.
Підбір викладацького складу
Викладати фахові дисципліни з видавничої справи та редагування непросто.
Тут оволодіння навіть найвищим рівнем знань мови, літератури, історії недостатньо.
Надзвичайно складну й відповідальну кухню творення широкого розмаїття друкованих
і електронних видань кожному викладачеві слід знати зсередини, самому пройти, і то не
один раз, усі етапи такого творення.
Кадровий склад кафедри оптимізований за віком і житейським досвідом, освітою і
науковою спеціалізацією. І що найголовніше - за вірністю і відданістю обраному ремеслу.
Одне слово, цілковито відповідає проголошеній кафедрою на початку принципу трьох
«П» - порядності, професіоналізму, патріотизму.
З великим викладацьким досвідом, поважним науково-педагогічним доробком і
вродженим редакторським чуттям прийшла на кафедру кандидат філологічних наук,
доцент Оксана Олександрівна Гарачковська. Нині вона - заступник завідувача кафедри.
Співавтор найновішого модернового підручника з української літератури для студентів
гуманітарних спеціальностей, одна з активних розробників мультимедійних лекцій,
знаний організатор навчального процесу.

Викладачі кафедри: С. В. Котляренко, С. А. Шашенко, О. В. Романько, Д. А. Горлач, О. О. Гарачковська,
М. С. Тимошик, Г Я. Полєщук, А. Д. Онкович

Доцентом на кафедрі працює знакова постать українського інформаційного простору,
відома журналістка й письменниця, авторка численних публікацій, колишній заступник
редактора однієї з найповажніших газет - «Літературної України» - Олена Михайлівна
Логвиненко. Вона - кандидат філологічних наук, доцент.
Серед викладачів - перспективна молода зміна. Першим із цієї когорти слід виділи
ти журналіста за освітою і дією, кандидата педагогічних наук Артема Дмитровича Онковича. Захистивши кандидатську дисертацію з проблем особливостей функціонування
багаторічного українського часопису в Америці «Рідна школа» й системно підтримуючи
робочі контакти із редакціями ЗМІ та видавництв, він на сьогодні став одним із провід
них викладачів так званого редакторського блоку дисциплін.
Мовно-стилістичний та літературно-творчий аспекти засвоєння майбутнього
фаху забезпечує молодий кандидат філологічних наук Ганна Ярославівна Полєщук.
Великі надії кафедра покладає на новачка кафедри Дмитра Анатолійовича Горлача.
Йому доручено викладати найскладніші предмети з так званого комп’ютерного блоку.
Популярність фаху редактора-видавця серед абітурієнтів нашої кафедри значною
мірою забезпечили в останні роки два молоді викладачі-сумісники Павло Георгійович
Салига та Олексій Валерійович Ситник. Не буде перебільшення ствердити, що кращих
наставників мережевих видань, у Києві не знайти. Тому на практичних заняттях
«Макетування і верстка», «Веб-Дизайн», «Статичні сайти», «Динамічні сайти» в них
завжди аншлаг. Ще один викладач-сумісник, що має вискокий рейтинг серед студентів кандидат філологічних наук Світлана Василівна Котляренко.
Не можна уявити нашої кафедри без двох молодих і добре знаючих справу завідувачів
лабораторіями - Оксани Вікторівни Романько та Сергія Анатолійовича Шашенка, які
вміють знаходити вдалий і щирий підхід до кожного студента.
Організація навчального процесу
З-поміж головних завдань початкового етапу постали перегляд і вдосконалення
змісту професійно зорієнтованих нормативних дисциплін і спецкурсів, які забезпечує
кафедра. Визначальною рисою для викладачів кафедри стало засвоєння і впровадження
західної методики викладання. Суть її - в максимальному наближенні викладу та
засвоєння матеріалу до практики діяльності редактора-видавця, моделювання на кожному
практичному занятті конкретних виробничих ситуацій, у які щодня потраплятиме
майбутній фахівець.
Впровадження цієї методики вже за короткий час дало можливість кафедрі з’ясувати
і обґрунтувати 10 причин, за якими вже стало модно в середовищі абітурієнтів обирати
спеціальність «Видавнича справа та редагування» саме в КНУКіМі.
Ось ці причини.
Перша. Тут створено першу в Україні кафедру - видавничої справи та мережевих ви
дань, - в назві якої влучно і з прицілом на завтрашній день відображено нове змістове на
повнення популярної нині серед молоді спеціальності «Видавнича справа таредагування».

Суть цього нового наповнення - підготовка кваліфікованих фахівців, поряд із
традиційними друкованими носіями інформації, для нового сегменту видань, який
стрімко розвивається, - е л е к т р о н н о г о: видання в мережі Інтернет, електронні
варіанти друкованих видань, самостійні електронні періодичні та книжкові видання,
інтерактивні видання, портали, блоги, сайти.
Друга. Викладання фахових дисциплін здійснюється за західною методикою: менше
схоластичної теорії, більше практичних навичок; щодня студент працює над реалізацією
конкретного друкованого чи електронного проекту.
Лекційний виклад головних фахових дисциплін здійснюється в мультимедійному
варіанті. Контроль набутих знань за головними фаховими дисциплінами вперше в Україні
відбувається у формі комп’ютерного тестування за пройденими темами. Складання
заліків та екзаменів таким способом унеможливлює суб’єктивність, упередженість
викладача. Об’єктивність і справедливість оцінки гарантована.
Третя. Головні, професійно зорієнтовані курси
ведуть досвідчені і креативні викладачі, які добре
відомі своїми набутками в практичній журналісти
ці, видавничій справі, письменницькій діяльності.
Кафедру очолює професор - автор низки по
пулярних підручників і навчальних посібників, за
якими навчаються цієї спеціальності студенти ін
ших вишів України. Найрейтинговіші серед сту
дентів предмети з мережевих видань викладають
молоді розробники власних проектів електронних
видань. Вони результативно сприяють набуттю на
вичок носіїв професії, яка нині є витребуваною і
однією з найбільш оплачуваних - редактора, веб
дизайнера, графічного дизайнера, творця оригіналмакетів друкованих видань, творця статичних і ди
намічних сайтів.
Четверта. До отримання диплому бакалавра і вибору свого місця роботи майбутній
редактор-видавець встигає сформувати солідне портфоліо, яке з приємністю розглядають
майбутні роботодавці: яскраві й оригінальні власні проекти різноманітних газетножурнальних, книжкових та електронних видань.
На кожного припадає: шість сайтів, дві газети, два журнали, низка макетів
рекламної продукції та статей. Серед обов’язкових робіт: на першому курсі - створене
вручну перше книжкове видання, на другому - власноруч написана і змакетована
власна історія (свого села, міста, класу, школи, родини), на третьому - власний сайт,
на четвертому - реальне друковане чи електронне видання.

студентам знакові постаті - гості недавно створеного при кафедрі популярного клубу
«Віч-на-віч з особистістю».
Ось перелік першого ряду таких знакових постатей, спілкування з якими дали
поштовх для написання цікавих творчих робіт: канадський журналіст і редактор Богдан
Демчук, шеф-редактор 5 каналу Володимир Мжельський, керівник національної Спілки
журналістів України Олег Наливайко, головний редактор «Літературної газети» Сергій
Козак», голова Асоціації видавців України Олександр Афонін, письменник і громадський
діяч Іван Драч, директор парламентського видавництва Юрій Ганжуров.
Шоста. Надзвичайно активне студентське життя в позалекційний час, яке дає
можливість реалізувати кожному свої приховані чи щойно виявлені таланти.
Це не лише традиційні КВНи, олімпіади, прямоефірні записи популярних
телешоу, а й власні редакторсько-видавничі «фішки» кафедри. З-поміж знакових
назвемо дизайн-студію молодих редакторів «Дезайці», створену в стінах КНУКіМу
всеукраїнську газету «Ять». Найголовніша подія року - всеукраїнський Фестиваль
молодих редакторів та видавців «Видавничий нон-стоп». З-поміж іншого різноманіття
цього заходу кожен прагне не пропустити можливості запустити в роботу ... перший
друкарський верстат та надрукувати на ньому власноруч створений видавничий
проект.
Сьома. Розрахована на всі смаки й набуті навички база практики - від університет
ського видавництва і сайту до центральних газет, видавництв та веб-порталів.
Студенти кафедри практикуються, а згодом влаштовуються на роботу не лише в
солідних роботодавців. Вони все активніше створюють власні друкарські проекти та
веб-платформи. В активі кнукімівських редакторів-видавців - «Лабораторія книжкового

Інтернет-маркетингу», «Літературна школа», електронна бібліотека «Фонд рідкісних ви
дань», «Мініатюрна книга», «Українська Кубань».
Восьма. Тут кожен переконаний, що спеціальність «Видавнича справа та редагу
вання» - творча і що вона відповідає формулі «Трьох П» - порядності, професіоналіз
му, патріотизму.
Комфортно тут відчувають і ті, хто сам пише, малює, фотографує, макетує, і хто вміє
вдосконалювати чужі тексти, надавати їм форму «душі і тіла», робити ці тексти такими,
аби їх не лише прочитали, а й захопилися.
Д ев’ята. Тут вперше в Україні започатковано підготовку і захист кваліфікаційних
випускних робіт за рівнем підготовки «Бакалавр» у формі реальних видавничих проектів.
Замість сухої теоретичної розвідки, яку студент нерідко списує з Інтернету,
випускник нашої кафедри засвідчує на захисті всі набуті навички з обґрунтовування
концепції, написання текстів, редакційно-видавничої підготовки, макетування та верстки,
підготовка та поліграфічне відтворення оригінал-макету реального виду видання.
Десята. Своєрідним обличчям кафедри стала постійно діюча виставка кращих твор
чих і кваліфікаційних робіт студентів, яка змінюється щороку і є найкращою формою
промоції престижної спеціальності та свідченням, що саме в нашому виші її набуття є
результативним.
На виставці - десятки зроблених з любов’ю і знанням справи, з використанням вже на
бутих професійних навичок, неповторних за творчою фантазією і пошуком оригінального ви
давничих проектів - від саморобних книг, обкладинки до яких яскраво вишиті чи розмальова
ні у відповідності з концепцією роботи, до віддрукованих поліграфічним способом проектів
конкретних друкованих видань - книг, брошур, буклетів, журналів, газет, альманахів, катало
гів, листівок. А ще - «фішка» кафедри - дискові варіанти різноманітних мережевих видань.
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...На зорі ствердження рукописної редакторської справи, що задовго передувала дру
карству, наші мудрі попередники вславили себе рукописними шедеврами, які довго ди
вували світ своєю майстерністю й витонченою довершеністю. Саме такі риси протягом
століть передавалися один від одного цеховими майстрами-книжниками - редакторами,
коректорами, переписувачами, каліграфами.
Через політичні буревії, що прокотилися над нашою землею протягом останніх де
сятиліть, ці кращі риси представників редакторського фаху стали безповоротно втрачати
сучасні їх послідовники.
Сьогодні, із ствердженням у Київському національну університеті культури
і мистецтв кафедри видавничої справи та мережевих видань, що є випусковою на
спеціальності «Видавнича справа та редагування», є нагода повернутися до формування
саме таких професійних рис і навичок наших нинішніх вихованців. Віриться, що саме
вони, - носії таких важливих чеснот як Порядність, Професіоналізм, Патріотизм, зможуть змінити в недалекому майбутньому на краще наш інформаційний простір,
ствердити у європейському контексті його український за духом і змістом характер.
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зав. кафедри теорії та історії мистецтва,
д-р мистецтвознавства, проф.

Кафедра теорії- та історії-мистецтВ
Кафедра теорії та історії мистецтва, яка належить до загально-університетських, роз
почала роботу в 2009 р. під керівництвом проф. Л. Ю. Цветкової у складі факультету ре
жисури та хореографії Інституту мистецтв. Кафедра забезпечує теоретичну та практичну
підготовку студентів-магістрів, аспірантів та докторантів різних спеціальностей та спеціа
лізацій з метою підвищення їх теоретичного та науково-практичного фахового рівня.
Завідувач кафедри теорії та історії мистецтв - Михайлова Рада Дмитрівна, доктор
мистецтвознавства(теоріятаісторія культури,2010),ст.наук. співробітник (образотворче
мистецтво, 2009), професор. Науковий стаж - понад 25 років, в т. ч. в Національній
Академії наук України, де працювала в Інституті археології (захистила кандидатську
дисертацію за спеціальністю «історичні науки») та ІМФЕ ім. М. Рильського, (пров.
наук. співробітник). Досліджує теоретико-мистецтвознавчі та історичні аспекти
стародавньої та середньовічної художньої культури з метою історичної реконструкції
художніх процесів в Україні, виявлення витоків її мистецьких традицій, значення в
історії національної, а також європейської та світової художньої культури; в системі
міждисциплінарних досліджень вивчає зміст образного навантаження творів
архітектури, образотворчого та прикладного мистецтва; істотну увагу приділяє
питанням систематизації, класифікації, типології мистецтва, аналізу художніх явищ як
частини соціальних та політичних процесів. В оглядах сучасного мистецтва виступає
як критик-експерт.
Має понад 250 наукових праць. Автор одноосібної монографії «Художня культура
Галицько-Волинської Русі» (2007). Науковий редактор І тому «Історії українського
мистецтва» (2008) та Словника художників України (в роботі). Експерт творів мистецтва,
рецензент дисертаційних досліджень, монографій.
Член Спілки художників України (секція «Мистецтвознавство»).
В процесі викладацької роботи розробила курси лекцій з теорії та історії мистецтва
декоративно-прикладного мистецтва, книгознавства та історії книги, історії світової
культури, культури слов’янських народів.
Діяльність кафедри теорії та історії мистецтв спрямована на аналіз та інтеграцію
світових наукових мистецтвознавчих концепцій з метою їх системного застосування
у практичній професійній діяльності у галузі культури та мистецтва.
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Освітньо-кваліфікаційні рівні кафедри:
~ магістр
Навчальним планом кафедри передбачено викладання дисциплін:
~ історія мистецтв, мистецтвознавство, методика викладання фахових дисциплін,
концептуальні засади професійного навчання;
~ історія образотворчого мистецтва, історія костюму;
~ історія і теорія театру; технічні засоби і новітні сценічні технології, театральний
менеджмент, історія масових свят;
~ історія кіно і ТБ, менеджмент і продюсерство;
~ історія музики, аналіз музичних творів, основи музичної психології та педагогіки;
~ історія хореографічного мистецтва, новітні тенденції в хореографії, менеджмент
в сфері хореографічної культури.
Викладачі кафедри здійснюють керівництво практикою студентів-магістрів у ви
гляді стажування за фахом та переддипломної практики. Кафедра підтримує контак
ти з закладами та установами фахових галузей з метою організації та вдосконалення
професійної підготовки майбутніх фахівців, бере участь у наукових та культурнопросвітницьких заходах й акціях, здійснює керівництво науковими працями студентів-магістрів.
Тематика спецкурсів та спецсемінарів, які впроваджені на кафедрі, охоплює актуальні
проблеми різних галузей та напрямків сучасного мистецтвознавства, актуальну наукову
проблематику, в тому числі з мистецтвознавчої теорії, історії та критики.
Викладачі кафедри плідно займаються наукової роботою, підготовкою навчальних
матеріалів, беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних
та науково-теоретичних конференціях.
На кафедрі працюють 14 педагогів-науковців, серед яких - 4 доктори наук,
5 професорів, 8 кандидатів наук, 7 доцентів, 1 зав. лабораторією.
Особистісно-орієнтована парадигма освіти базується на таких засадах:
~ пріоритет цілей та цінностей студентів;
~ акцент на особистий емпіричний науковий досвід викладачів та передача
практичного досвіду студентам;
~ процес освіти як спільна справа викладачів та студентів, спрямований на
індивідуальну самореалізацію, розвиток та вдосконалення особистих якостей.
Науково-педагогічний склад кафедри теорії та історії мистецтва
Афанасьєв Юрій Львович - доктор філософських наук, професор, культуролог, автор
низки монографій, підручників. Керівник дисертаційних та магістерських робіт. Музи
кант, публіцист, лауреат поетичного конкурсу в Дюсельдорфі у Німеччині (2008, 2009).
Владимирова Наталя Вікторівна - доктор мистецтвознавства, професор,
театрознавець. Викладає дисципліну «Історія театру». Автор низки монографій, критик,
експерт. Керівник магістерських робіт.

Деменко Борис Вадимович - доктор мистецтвознавства, професор, музикознавецьтеоретик. Керівник магістерських робіт. Піаніст-виконавець, пропагандист української
музичної культури. Автор альбомів «Український фортепіанний авангард», «Фортепіанні
твори Бориса Лятошинського» (2 компакт-диски, 2006), керівник проекту «Валентин
Сильвестров: метафорична музика» (2012).
Фадеева Катерина Володимирівна - доктор мистецтвознавства, професор, музикоз
навець. Керівник дисертаційних та магістерських робіт. Керівник проектів «Сучасні ком
позити для тромбону» (компакт-диск, 2011), «100-річчя Київської консерваторії» (2012).
Баленко Юлія Сергіївна - кандидат педагогічних наук, доцент, музикознавець.
Викладає дисципліни «Історія музики», «Аналіз музичних творів», «Основи музичної
психології та педагогіки».
Вежбовська Ліліана Романівна - кандидат мистецтвознавства, доцент,
мистецтвознавець. Викладає дисципліну «Історія мистецтв», а також спецкурс «Аналіз
мистецького твору». Керівник магістерських робіт.
Михальов Володимир Якович - кандидат педагогічних наук, доцент, кінознавець.
Викладає дисципліну «Історія кіно і ТБ». Кінокритик, автор, продюсер, ведучий низки
телепроектів (1998, 2000, 2011-2012), сценарист, режисер документальних фільмів
(1996, 1997, 1999, 2002, 2009, 2010).
Неволов Василь Васильович - кандидат мистецтвознавства, професор, театрозна
вець. Викладає дисципліну «Історія образотворчого мистецтва». Режисер, актор, дра
матург, перекладач п’єс, критик, експерт. Заслужений діяч мистецтв України.
Павлюк Тетяна Сергіївна - кандидат мистецтвознавства, доцент, хореограф-постановник. Керівник магістерських робіт. Організатор мистецьких фестивалів (2010, 2011).
Підлипська Аліна Миколаївна - кандидат мистецтвознавства, доцент, хореографпостановник. Викладає дисципліни «Новітні тенденції в хореографії», «Концептуальні
засади професійного навчання», «Методика викладання фахових дисциплін». Керівник
магістерських та кандидатських робіт. Постановник низки концертних номерів дитячих
аматорських колективів.
Турчак Леся Іванівна - кандидат мистецтвознавства, мистецтвознавець. Викладає
дисципліну «Історія костюму». Керівник практики студентів-магістрів.
Юдова-Романова Катерина Володимирівна - кандидат мистецтвознавства, доцент,
театрознавець. Автор низки наукових та науково-методичних видань. Практик-організатор театральної справи. Викладає дисципліни «Історія масових свят», «Менеджмент
і продюсерство», «Театральний менеджмент», «Менеджмент у сфері хореографічної
культури». Керує практикою магістрів.
Медвідь Людмила Анатоліївна - завідуюча лабораторією. Пошукувач КНУКіМ.
Колекціонер.
Викладачі кафедри ведуть постійний пошук найбільш оптимальних методів викла
дання комплексу мистецтвознавчих дисциплін. У колективному прагненні виробити
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найсучаснішу методику викладання матеріалу та актуалізації роботи колективу функ
ціонує науково-методичний семінар під керівництвом проф. Р. Д. Михайлової з метою
здійснення обміну ідеями та досвідом, обговорення інновацій у сфері викладання, за
провадження сучасних методик.
Апробацію наукових здобутків студенти-магістри здійснюють під керівництвом
викладачів кафедри у наукових виданнях студентських конференцій, на щорічних
загально університетських та всеукраїнських конференціях.
Основні напрями наукових досліджень: концептуальний аналіз явищ художньої куль
тури та мистецтва; моделювання художніх процесів; семантичні, іконографічні, типоло
гічні, стилістичні дослідження творів мистецтва; світова художня культура в українській
рецепції; понятійно-термінологічні проблеми мистецтвознавства; теорія та практика
мистецької освіти; історія музичного виконавського мистецтва, комп’ютерні техноло
гії в музикознавчих дослідженнях; проблеми поліритміки в музичній культурі; категорії
часу в музикознавчій науці; становлення та розвиток хореології в Україні; питання те
атрального менеджменту; проблеми сучасного українського театру; історія театральної
освіти; історія масових свят; антропософські тенденції в українському мистецтві; мис
тецький авангард; актуальні питання сучасного українського образотворчого мистецтва.
Література:
1.
Кафедра теорії та історії мистецтв // Київський нац. ун-т культури і мистецтв / М. М. Поплавський,
В. М. Медведєва, О. І. Скнарь, А. І. Гурбанська, І. О. Костиря, В. М. Мамедова, О. О. Кравцова. - К.,
2013. - С. 330-333.

В. В. Соломатова,
д-р Інституту дизайну і реклами,
канд. історичних наук, доц.

Міжнародний’фестиВаль ■
мошдихдщайнерШ
«DESIQNKNU'KJ'M . U N I FESTIVAL»
За ініціативою ректора уні
верситету М. М. Поплавського у
травні 2008 року у Київському на
ціональному університеті культу
ри і мистецтв був започаткований
новий культурно-мистецький про
ект - Всеукраїнський фестиваль
молодих дизайнерів.
Метою фестивалю є залучення
до реалізації творчих ідей якомога
більше талановитої молоді, що дає
змогу дизайнерам-початківцям ви
пробувати власні сили на професій
ному рівні абсолютно безкоштовно,
почути думку фахового журі стосов
но своєї роботи і отримати реаль
ний шанс для подальшого розвитку
Конкурсна програма всеукраїнського фестивалю молодих творчого потенціалу. Це конкурснодизайнерів, 2008 р.
освітній захід, що об’єднує творчі
здобутки студентів напряму підготовки «Дизайн», спеціалізацій «Графічний дизайн і ре
клама», «Дизайн середовища (інтер’єру, ландшафту)», «Дизайн одягу».
Ідея фестивального руху виявилася вдалою і поклала початок весняної традиції
в Інституті дизайну та реклами. З кожним роком розширюється географія фестива
лю, зростає кількість конкурсантів з усіх куточків України. Конкурсні роботи моло
дих дизайнерів гідно представляють регіони України, а навчальні заклади, що готу
ють національні кадри за напрямами: дизайн одягу, дизайн середовища, графічний
дизайн і реклама демонструють нові можливості дизайнера в організації сучасного
життя особистості.
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Члени жюрі фестивалю: Олександр Гапчук, Ірина Гардабхадзе, Ірина Каравай, Віктор Анісімов, 2008 р.

Для оцінювання конкурсантів за номінаціями залучаються фахівці міжнародного
класу - відомий український дизайнер одягу Михаїл Воронін (2008), французький
модельєр Кристофер Ле Бо (2008), визначні фігури у світі української моди Оксана
Караванська, Віктор Анісімов (2009), Крістіна
Бобкова (2011), Анна Бублик (2013), творчий
тандем Тетяна Земскова та Олена Ворожбіт (2013),
російський архітектор В’ячеслав Колейчук (2013),
засновник Лондонського бренду «Miss-U» Юлія
Поліщук (2013), російський дизайнер-графік
Володимир Крічевський (2013).
Молодим дизайнерам пропонується презентува
ти авторські проекти у розмаїтті креативних номі
націй за напрямами: «Графічний дизайн і реклама»,
«Дизайн одягу», «Дизайн середовища». Номінації
спрямовані на представлення інноваційних дизай
нерських рішень середовища, ландшафтного дизай
ну, дизайну одягу, графіки, реклами. Роботи фіналіс
тів розміщуються у каталозі фестивалю, переможці
отримують фірмові дипломи та цінні призи.
Робота однієї з переможиць конкурсу
Фестиваль розкриває творчий потенціал май
соціального плакату (І місце) Співак
бутніх дизайнерів одягу, середовища, графіків. Робо
Наталії, студентки Київського
державного інституту ім. Бойчука.
ти презентують сучасний рівень дизайну в Україні у
Серія «Самоактуалізація», 2008 р.
широкому культурологічно-мистецькому контексті.

Література:
1. Короденко М. Стартує перший Всеукраїнський фестиваль молодих дизайнерів // Освіта України. 2008. - № 26. - С. 7.
2. Михаил Поплавский взялся за моду // Комсомольская правда в Украине. - 2008. - 26 мая. - С. 13.
3. Михаил Поплавский: «Надеюсь, уже в следующем году в Киев приедут самые известные в
мире моды профессионалы». В столице Украины прошел первый всеукраинский фестиваль дизайна //
Факты. - 2008. - 27 мая. - С. 11.
4. Всеукраїнський фестиваль дизайну і реклами КНУКіМ «PRO-ART Design: Новий вимір» зібрав
талановиту молодь з усієї України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/
vseukrayinskiy-festival-dizaynu-i-reklami-knukim-pro-art-design-noviy-vimir-zibrav-talanovitu-molod-zusiyeyi-ukrayini/. - Назва з екрана.
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О. О. Скаченко,
зав. сектору методичної роботи наукової бібліотеки

ВистабкоВадіяльні сть бібліотекиунійерситету: традиції’т а інно&ації
Сьогодні в Україні відбувається процес становлення нової системи вищої освіти,
зорієнтованої на входження у світовий освітній процес. Освіта розглядається як навчання
різноманітним способам роботи з інформацією.
Інтелектуальна праця виклада
чів, аспірантів, студентів КНУКіМ,
відображена у нових книгах, статтях,
дисертаціях, що сприяє отриманню
бібліотекою університету особливого
статусу- наукового інформаційного
центру. Тому свою місію співробітни
ки бібліотеки вбачають у своєчасному
та якісному інформаційно-бібліотеч
ному забезпеченні навчально-вихов
ного і наукового процесів вишу.
Популяризація бібліотечного фонду - важливий метод роботи університетської біблі
отеки, який полягає у рекомендації книг, шляхом їхнього безпосереднього показу або роз
криття змісту за допомогою інших форм роботи.
У бібліотеці КНУКіМ найпопулярнішим засобом доведення інформації до корис
тувачів були і є різноманітні книжкові виставки, що відрізняються за метою та змістом
експонованої літератури.
З усіх бібліотечних засобів ін
формації, що використовуються у
бібліотеці, найбільш ефективними є
виставки нових надходжень, на яких
демонструється нова література, що
надійшла до бібліотеки протягом пев
ного періоду. Перша виставка нових
надходжень у бібліотеці була прове
День інформації, 20 червня 2013 р.

дена у 1979 р.

новинками. Відкритий доступ користувачів до представлених книг створює умови
безпосереднього перегляду експонованої літератури, що дозволяє вважати виставки
нових надходжень найбільш важли
вим засобом інформаційної роботи.
Великою популярністю серед від
відувачів бібліотеки користуються
тематичні виставки, завдання яких показати найбільш актуальні книги з
певної теми, допомогти читачу вибра
ти ті, що потрібні йому для навчання
та самоосвіти.
Невичерпними за змістом є ви
ставки, присвячені пам’ятним та зна
менним датам. Кожна з них має свою
Книжкова виставка «Україна - козацька мати» до Дня
аудиторію, відіграє велику роль у роз
українського козацтва
критті фондів та патріотичному вихо
ванні студентів.
Досить часто тематичні виставки
приурочуються до професійних свят
(Всеукраїнський день бібліотек, День
юриста, День працівників культури та
ін.) та є частиною комплексних захо
дів бібліотеки.
Оскільки КНУКіМ - провід
ний вищий навчальний заклад з під
Книжкова виставка до Всесвітнього дня туризму,
готовки фахівців у галузі культури і
27 вересня 2013 р.
мистецтва, актуальними у бібліотеці
є виставки, присвячені життю і ді
яльності видатних діячів української
культури, що працюють в універси
теті. Так, до 80-річчя від дня наро
дження філософа, історика, мисте
цтвознавця, журналіста Сергія Дани
ловича Безклубенка у бібліотеці екс
понувалася книжкова виставка «Ба
гатогранність таланту», на якій були
День кафедри історії України та музеєзнавства,
18 квітня 2012 р.
представлені монографії, навчальні

посібники з фондів бібліотеки, підготовле
ні доктором філософських наук, професором
С. Д. Безклубенко. Також експонувалися авто
реферати дисертацій, захищених під науковим
керівництвом ученого.
Вшановуючи пам’ять видатного діяча укра
їнського народного хорового мистецтва, багато
річного завідувача кафедри народнопісенного
виконавства КНУКіМ Станіслава Євстигнійовича Павлюченка, до 75-річчя від дня народження
експонувалася книжково-ілюстративна вистав
ка «Бравісимо, Майстре!».
Як свідчать архівні дані, наша книгозбірня
протягом усього періоду своєї діяльності була
активним учасником різноманітних наукових
та культурно-мистецьких заходів, організо
ваних в університеті. Так, до науково-методичної конференції бібліотечного фа
культету «Шляхи удосконалення навчально-виховного процесу» (1981) співро
бітники бібліотеки підготували книжкову виставку та провели огляд літератури
за темою конференції.
Ювілейній даті 1500-річчя Києва, що відзна
чалася в 1982 році був присвячений вечір «Україн
ські поети - Києву» (1982). У заході взяли участь
Д. Луценко, П. Воронько, С. Плачинда та ін. По
темі заходів завжди організовувалися відкриті пе
регляди літератури.
До святкування 40-річчя Перемоги у Великій
Вітчизняній війні бібліотека організувала виставку
«Навічно в серці народу» (1985).
Оскільки виш готував бібліотекарів та ор
ганізаторів клубної роботи, щорічно, протягом
1980-1985 рр., разом з кафедрою філософії, бі
бліотека проводила заходи з циклу «Книга в сис
темі культури».
Традиційною була участь бібліотеки у від
значенні Міжнародного дня рідної мови, який
Книжкова виставка «Мови - це важливо»
щорічно (з 2001 року) проводила кафедра етнодо Міжнародного дня рідної мови,
21 лютого 2012 р.
культурології.

На сучасному етапі розвитку біблі
отека продовжує брати активну участь
у житті університету. Бібліотека до
лучається до проведення усіх заходів,
науково-практичних конференцій, се
мінарів, зустрічей, які проводить на
вчальний заклад. Співробітники під
бирають літературу, експонують ви
ставки, що також сприяє підвищенню
значимості бібліотеки в очах виклада
чів, співробітників, студентів та гостей Книжкова виставка до науково-практичної конференції
факультету музичного мистецтва «Музична культура
університету.
України в контексті сучасних соціокультурних
трансформацій», 28 березня 2012 р.
Особливо тісна співпраця нала
годжена з кафедрами: книгознавства
і бібліотекознавства; культурології;
фольклору, народнопісенного та хо
рового мистецтва; історії України та
музеєзнавства; видавничої справи та
мережевих видань; факультетом хоре
ографічного мистецтва.
У 2013 році Науковій бібліотеці
Київського національного університе
ту культури і мистецтв виповнилося 50
Книжкова виставка до Всеукраїнської наукової
років. До свята було організовано ви
конференції «Соціальні комунікації: стан, проблеми,
ставки наукових видань бібліотеки, на
тенденції», 26 квітня 2012 р.
укового доробку ректора КНУКіМ Ми
хайла Поплавського та наукових праць
викладачів університету.
26
листопада 2013 р. у КНУКіМ про
ходила Всеукраїнська науково-практич
на конференція Української бібліотечної
асоціації «Бібліотек@ в електронному
середовищі». У підготовці і проведенні
заходу активну участь взяла бібліотека,
організувавши виставки за темою кон
ференції. Особливу увагу учасників при Книжкова виставка до круглого столу кафедри історії
України і музеєзнавства «Актуальні проблеми теорії і
вернула виставка «Рідкісні видання з практики музейної та пам’яткоохоронної діяльності»,
фондів бібліотеки КНУКіМ».
8 листопада 2013 р.
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Використання у роботі бібліо
теки нових інформаційних техно
логій дало поштовх впровадженню
інновацій у виставкову діяльність
бібліотеки. Ефективним засобом
популяризації бібліотечного фон
ду стали віртуальні виставки, під
готовка яких розпочалася у 2012 р.
Так, на веб-сайті КНУКіМ можна
переглянути чотири віртуальні ви
ставки: «Шевченкове слово в віках
не старіє...», «Україна - козацька
мати», «Чорна тінь Голодомору»,
«Нові надходження з питань куль
турології».
Отже, виставкова діяльність є
важливою формою розкриття ба
гатств фонду бібліотеки широкому
загалу користувачів. Це результат
наукової і творчої роботи бібліо
текарів, одна з найпоширеніших
форм бібліотечної роботи, що має
на меті популяризацію літератури,
висвітлення актуальних подій сьо
годення, надання допомоги в ор
ганізації навчально-виховного та
наукового процесів.
Протягом року в бібліотеці Ки
ївського національного університе
ту культури і мистецтв експонується
понад 40 виставок-експозицій, вір
туальних виставок, основна функ
ція яких спрямована на розвиток
професійної освіти студентів, по
пуляризацію культурної спадщини,
виховання патріотизму. Виставки
також рекламують бібліотеку, фор
мують її позитивний імідж.

Книжкова виставка до 20-річчя діяльності М. М. Поплавського на посаді ректора КНУКіМ, 21 квітня 2013 р.

Література:
1. Віртуальна виставка «Нові надходження з питань культурології до бібліотеки КНУКіМ»
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://knukim.edu.ua/inshe/virtualna-vistavka-novih-nadhodzhenz-pitan-kulturologiyi-do-biblioteki-knukim/. - Назва з екрана.
2. День інформації у бібліотеці [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://knukim.edu.ua/
novunu/den-informatsiyi-u-bibliotetsi/. - Назва з екрана.
3. День кафедри історії України та музеєзнавства [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://
knukim.edu.ua/novunu/den-kafedri-istoriyi-ukrayini-ta-muzeyeznavstva/. - Назва з екрана.
4. Завершилась конференція Української бібліотечної асоціації «Бібліотек@ у електроному
середовищі» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.osvita.org.ua/news/74975.html. - Назва з
екрана.
5. Золотий ювілей КНУКіМівської книгозбірні [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://
knukim.edu.ua/novunu/zolotiy-yuviley-knukimivskoyi-knigozbirni/. - Назва з екрана.
6. Книжкова виставка до Дня українського козацтва [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://
knukim.edu.ua/novunu/knizhkova-vistavka-do-dnya-ukrayinskogo-kozatstva/. - Назва з екрана.
7. Міжнародний день рідної мови [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://knukim.edu.ua/
novunu/mizhnarodniy-den-ridnoyi-movi/. - Назва з екрана.
8. Наукова бібліотека Київського національного університету культури і мистецтв: від витоків до
сьогодення : іст. нарис / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; упоряд. О. О. Скаченко ; наук.
ред. Т. О. Долбенко ; редкол.: Ю. І. Горбань [та ін.]. - К. : Ліра-К, 2013. - 154 с.
9. Чорна тінь Голодомору [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://knukim.edu.ua/
novunu/7486/. - Назва з екрана.
10. «Шевченкове слово в віках не старіє...» : віртуальна виставка до 198-річчя від дня народження
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Ходить годинник : тік-так і так-тік.
Наче година, дивишся - рік.
Наче хвилина - на видих і вдих:
Трави зелені - ожеледь, сніг.
Ходить годинник сам по собі.
Там, де початок, там і рубіж,
Там, де спіткнувся - чорна діра...
Ходить годинник від зла до добра.
Ходить годинник, крок відбива,
Час розсипа на добірні слова,
Сіє хвилини, години, роки,
Зморшки глибокі, як дно без ріки.
Ходить і ходить, і краю нема.
Куряву спішна хода не здійма.
Далі - чимдуж переходить на «рись».
Йди, наш годиннику, йди, не спинись!
Ми - за тобою, а, може і д о .
Ходить годинник, як Хтось і Ніхто,
І не боїться людської руки:
В нього хвилини - наші віки.

Викладачі К Н уК М
ювіляри 2014 року
Біографії вчених дозволяють в особах
Зобразит и світову повіст ь науки
К. А. Тимірязєву
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1 січня - 65 років від дня народження Олександра Павловича Биструшкіна,
доцента з/н кафедри режисури і майстерності актора.
2 січня - 45 років від дня народження М арини Ю химівни Пашкевич,
ст. викладача кафедри зв’язків з громадськістю і реклами
7 січня - 65 років від дня народження Людмили М акарівни Польової, доцента
кафедри економіки
9 січня - 55 років від дня народження Валентини Дмитрівни Яремченко,
професора кафедри теорії та історії культури
17 січня - 55 років від дня народження Ігора Васильовича Корольова, доцента
кафедри економіки
2 2 січня - 55 років від дня народження Сергія Л ук’яновича Зубатова, доцента
кафедри народної хореографії
29 січня - 60 років від дня народження М ихайла М ихайловича
Тубиківського, доцента з/н кафедри режисури і майстерності актора

БИСТРУШКІН
Олександр Павлович
Український актор театру та кіно, режисер, поет, громад
сько-культурний діяч, доцент з/н кафедри режисури і майстер
ності актора.
Член Національної комісії ЮНЕСКО, Національної спілки
театральних діячів, Національної спілки кінематографістів.
Нагороди і відзнаки: народний артист України (2001),
нагороджений орденом Президента Італії «Кавалер Італії»
(2002), орденом «За заслуги» III ст. (2003), Почесною грамо
тою Кабінету Міністрів України (2000).
Народився 1 січня 1949 року в м. Галич Івано-Франківської обл. Закінчив Київ. держ. ін-т
театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого (1970, спеціальність «Артист драми і кіно»).
Працював у Київ. академ. драм. театрі ім. І. Франка (1970-1993). Упродовж кількох
десятиліть акторської праці створив близько 50 сценічних образів.
Начальник Гол. управління культури КМДА (1993-2006), керівник Гол. служби
гуманітарної політики та з питань збереження національного культурного надбання
Секретаріату Президента України (2007-2010). Один з ініціаторів проведення міжнар.
балетного конкурсу ім. С. Лифаря, міжнар. кінофестивалю «Стожари», театрального
«Київ травневий», хорового «Золотоверхий Київ», а також створення Дитячої академії
мистецтв, Київ. муніципал. укр. академії танцю, міської галереї мистецтв «Лавра». Автор
поетичної збірки «Пишу тобі» (2001), п’єс, сценаріїв, лібрето балету «Вікінги» (1999).
Зіграв понад 20 ролей у кіно. У рамках проекту «Твої сини, Україно, - твій біль, твоя
слава» записав аудіокниги з творами Т. Шевченка, І. Франка, В. Стуса, П. Тичини (2010).
Створив «Аудіоантологію української поезії» (9 дисків, 10 годин запису, 13 поетів), (2012).
Працював над аудіовиданням літературно-музичної композиції «Тарас Шевченко. Поеми
та вибрані твори. Читає Олександр Биструшкін», виданої за ліцензією Національної раді
окомпанії України (листопад, 2013).
У КНУКіМ працює з 2013 р. Викладає дисципліну «Сценічна мова».
Фільмографія:
1990 - Війна на західному напрямку
1995 - Атентат - Осіннє вбивство в Мюнхені
2002 - Чорна рада
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владі / Л. Олтаржевська // Україна молода. - 2004. - № 72.
2. Станішевський Ю. О. Биструшкін Олександр Павлович / Ю. О. Станішевський // ЕСУ / НАН
України. - К., 2003. - Т. 2. Б-Біо. - С. 605-606.
3. Череп Т. Сила та ніжність болю / Т. Череп // Слово Просвіти. - 2010. - 10 лист.
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ПАШКЕВИЧ
Марина Юхимівна
Канд. культурології, доцент, викладач кафедри зв’язків
з громадськістю і реклами.
Народилася 2 січня 1969 року в м. Погребище Вінниць
кої обл. Навчалася у Київ. держ. ін-ті культури ім. О. Є. Корній
чука, який закінчила у 1990 р.
Працювала у Білоцерківському відділі культури, Київ
ському обл. центрі народної творчості.
У КНУКіМ працює з 2002 р. Викладає дисципліни: «Істо
рія реклами та ПР», «Організація рекламних та ПР-заходів», «Теорія і методика реклам
ної та ПР-творчості».
Сфера наукових інтересів: нові форми перформансної комунікації в PR, флешмоби, артизація суспільних процесів. Працює в якості експерта на заходах, присвячених
розвитку івент-галузі в Україні: спеціалізованій виставці «Майстри-шоу» центру
громадських зв’язків «Р.А.П.І.Д».
Література:
1. Пашкевич Марина Юхимівна [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ijimv.knukim.edu.
иа/иа/Викладачі/2013-01-10-21-46-05.Мт1. - Назва з екрана.

ПОЛЬОВА
Людмила Макарівна
Економіст. Канд. економічних наук, доцент кафедри еко
номіки. Стаж науково-педагогічної роботи становить 28 років.
Народилася 7 січня 1949 року. В 1977 р. закінчила Вищу
школу професійного руху, реорганізовану у 1992 р. в Академію
праці, за спеціальністю «Економіка праці». Отримала кваліфі
кацію економіста. Кандидатську дисертацію на тему «Соціаліс
тичне змагання та підвищення ефективності суспільної праці»
захистила на кафедрі економічної теорії КДУ ім. Т. Г. Шевченка.
У КДІК-КНУКіМ працює більше 25 років. Забезпечує високий рівень викладання
дисциплін: «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Соціальна економіка».
Займається дослідженням актуальних питань розвитку економічної теорії, економіки пра
ці та соціально-трудових відносин, соціальної економіки. Проводить зі студентами на
уково-практичні семінари, круглі столи, впроваджує новітні форми навчання. Упродовж
1999-2004 рр. працювала виконуючою обов’язки зав. кафедри менеджменту та економіки.

Науковий доробок Л. М. Польової становить більше 60 наукових та науковометодичних праць. Людмила Макарівна бере активну участь в організації Всеукраїнської
олімпіади з менеджменту соціально-культурної сфери на всеукраїнських та міжнародних
конференціях, форумах, семінарах.
Наукові інтереси: формування та розвиток соціальної економіки у світі, удосконалення
соціальної політики України, соціально-трудові відносини зайнятості в Україні, політика
доходів і регулювання заробітної плати в Україні.
Захоплюється: академічним співом, класичною музикою, поезією.
Література:
1. Польова Людмила Макарівна [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://knukim.edu.ua/
fakultet-menedzhmentu-i-ekonomiki/kafedra-ekonomiki-2/. - Назва з екрана.

ЯРЕМЧЕНКО
Валентина Дмитрівна
Канд. історичних наук, доцент (2001), професор кафедри
теорії й історії культури.
Нагороди та відзнаки: нагороджена Почесною грамотою
МОН України за плідну роботу з обдарованою студентською
молоддю і вагомий внесок у підготовку та проведення
Всеукраїнської студентської олімпіади (2003).
Народилася 9 січня 1959 року у с. Українка, Малинського р-ну, Житомирської обл. У 1976 р. вступила до Жи
томирського культурно-освітнього училища. Закінчивши училище за спеціальніс
тю «культурно-освітня робота», працювала на посадах інспектора районного відді
лу культури (1979-1984), інструктора політвідділу Будинку вчителя м. Київ (1984).
У 1986 р. закінчила Київ. держ. ін-т культури. З цього часу трудова діяльність
В. Д. Яремченко тісно поєдналася з цим навчальним закладом. Працювала на посадах
зав. лабораторії, методиста, згодом вступила до аспірантури.
У 1998 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня канд. історичних
наук за спеціальністю 17.00.01 «Теорія та історія культури» на тему: «Тенденції функ
ціонування соціально-культурної сфери в Україні (1985-1995)». З цього часу Вален
тина Дмитрівна займається науково-педагогічною роботою. Викладає навчальні курси
«Історія української культури», «Історіографія історії культури», є автором близько
20 наукових праць. З метою якісного викладання дисциплін розробила робочі про
грами для студентів спеціальності «Культурологія» та «Музейна справа та охорона
пам’яток історії та культури» (2002, 2007, 2012). Працює над навчальними посібника
ми з даних навчальних дисциплін.

І
І

Вступивши у докторантуру КНУКіМ з 2002 р. працює над дисертаційним
дослідженням на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за темою:
«Національно-культурна еліта Наддніпрянської України XIX століття».
Протягом 2002-2012 рр. під керівництвом В. Д. Яремченко підготували та захистили
дисертації 4 кандидати наук, 3 з них отримали звання доцента.
Література:
1. Яремченко Валентина Дмитрівна [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://knukim.edu.ua/
zagalnouшversitetski-kafedri/kafedra-sotsialno-gumaniïamih-distsiplm/. - Назва з екрана.

КОРОЛЬОВ
Ігор Васильович
Економіст. Канд. економічних наук, доцент кафедри
економіки.
Нагороди і відзнаки: Почесна грамота спілки рекламістів
України (2007); Подяка Асоціації навчальних закладів Украї
ни (2007), Подяка Подільської районної адміністрації м. Києва
(2005).
Народився 17 січня 1959 року. У 1981 р. закінчив
КДУ ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «Викладач політе
кономії», отримавши кваліфікацію «Економіст». Захистив кандидатську дисертацію на
тему «Розвиток орендних відносин в умовах формування ринкових структур» (1991).
Має понад 40 наукових публікацій та навчально-методичних матеріалів. Стаж науковопедагогічної роботи - 30 років.
У КНУКіМ працює з 2012 року. Забезпечує високий рівень викладання дисциплін:
«Економіка», «Економіка підприємства», «Історія економіки та економічної думки»,
«Мікроекономіка», «Управління потенціалом підприємства».
Наукові інтереси: формування умов розвитку ринкової економіки України.
Захоплюється сучасною політичною структурою України і світу, сучасними
інноваційними технологіями, авто, футболом, рок-музикою.
Література:
1. Корольов Ігор Васильович [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://knukim.edu.ua/fakultetmenedzhmentu-i-ekonomiki/kafedra-ekonomiki-2/. - Назва з екрана.

Хореограф, доцент кафедри народної хореографії.
Народився 22 січня 1959 року в м. Києві. Закінчив Київ.
держ. ін-т культури, спеціальність «Культурно-освітня робота».
На кафедрі працює з 1982 р. Завідувач кафедри народної
хореографії у 1999-2012 рр.
Понад ЗО років займається розвитком методики викладанШ
ня українського народно-сценічного танцю, має багаторічний
^
/'
власний педагогічно-практичний досвід роботи у вищих на— —
1
вчальних закладах України та близького зарубіжжя. Неодноразово брав участь у прове
денні міжнародних семінарів з українського танцю для української діаспори в Україні,
Канаді, США, Нідерландах, Франції, Австралії, Росії, Литві та інших країнах.
Зубатов С. Л. проводить методичну роботу: ним розроблені і підготовлені до друку
типові програми для вищих навчальних закладів. Сергій Лук’янович постійно бере
участь в роботі журі міських та всеукраїнських хореографічних фестивалів-конкурсів.
Результатом багаторічного практичного досвіду С. Л. Зубатова стало створення
навчально-методичних DVD фільмів «Український народний танець», «Приклади
побудови комбінацій біля станка в українському народному танці», «Методика виконання
віртуозних рухів», «Методика викладання українського народно-сценічного танцю»
та теоретичні праці: «Основи викладання українського народно-сценічного танцю»,
«Методика роботи з хореографічним колективом», «Українські народні побутові танці»,
«Методика викладання хореографічних дисциплін».
Танцювальні колективи України, Канади, США, Австралії, Нідерландів, Франції
у своєму репертуарі мають хореографічні номери, створені С. Л. Зубатовим, яких у
доробку балетмейстера понад 50.
Педагогічна діяльність Сергія Лук’яновича Зубатова - вагомий внесок у збереження
та розвиток українського народного танцю.
Література:
1. Сергій Лук’янович Зубатов [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://knukim.edu.ua/mstitutmistetstv/fakultet-rezhisuri-ta-horeografiyi/kafedra-narodnoyi-horeografiyi/. - Назва з екрана.
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ДУБЖКЯШЬКЖК
Михайло Михайлович
Співак (тенор), музичний діяч і педагог, викладач вокалу та
вокального ансамблю кафедри режисури і майстерності актора.
Нагороди і відзнаки: заслужений діяч мистецтв України (2002).
Народився 29 січня 1954 року в с. Ріжки, Таращанського р-ну, Київської обл. Закінчив Одеську консерваторію
ім. А. Нежданової (1981, спеціальність «Концертно-камерний
співак», кл. вокалу М. Огренича).
Працював у Житомирській обл. філармонії (1981-1985).
Упродовж 1990-1999 рр. - педагог Стрітівської вищої пед. школи кобзарського мистецтва
(Київська обл.).
Один із засновників (від 1990) та голова (від 1993) т-ва «Просвіта» при Ун-ті.
Популяризує укр. пісенну культуру.
У КНУКіМ працює з 1985 року. Викладає дисципліни: «Вокал», «Вокальний
ансамбль». Співзасновник каф. кобзарського мистецтва та бандури.
Література:
1. Прудченко М. П. Дубиківський Михайло Михайлович / М. П. Прудченко // Енциклопедія сучасної
України / НАН України. - К., 2003. - Т. 2. Б-Біо. - С. 461-462.
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2 лютого - 60 років від дня народження Валентини Федорівни Гурової провідного концертмейстера кафедри народної хореографії
3 лютого - 75 років від дня народження А лл и Я ківни Короткової, доцента
кафедри міжнародного туризму
7 лютого - 45 років від дня народження А лл и М ихайлівни Гаврилюк, доцента
з/н кафедри міжнародного туризму
9 лютого - 60 років від дня народження Костянтина Борисовича Булиги,

ТУРО ВА
ВсшшпшиьФедлрШисі
Провідний концертмейстер кафедри народної хореографії.
Народилася 2 лютого 1954 року в м. Бердичів, Житомир
ської обл. Закінчила Київ. держ. ін-т культури, спеціальність
«Клубний працівник».
Працює на кафедрі з 1978 року. Концертмейстер дисци
плін: «Теорія і методика викладання народно-сценічного тан
цю». «Теорія і методика викладання українського народносценічного танцю». В. Ф. Гурова - автор посібника «Музич
ний супровід для уроків з українського танцю».
Валентина Федорівна досконало володіє знаннями з українського регіонального
музичного фольклору. Їй притаманний творчий підхід до підбору та обробки музичних
творів для навчально-практичної роботи зі студентами. Як концертмейстер брала участь
у проведенні міжнародних семінарів з українського танцю.
Література:
1.
Гурова Валентина Федорівна [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://knukim.edu.ua/
institut-mistetstv/fakultet-rezhisuri-ta-horeografiyi/kafedra-narodnoyi-horeografiyi/. - Назва з екрана.

КОРОТКОВА
Алла ЯкіВна
Географ-кліматолог, канд. географічних наук (1974),
професор.
Нагороди і відзнаки: нагороджена медалями «1500-річчя Києва», «Ветеран праці», Подякою Київського міського
голови (2005).
Народилася 3 лютого 1939 року у м. Очаків Миколаїв
ської обл. У 1964 році закінчила КДУ ім. Т. Г. Шевченка, гео
графічний факультет за спеціальністю «Географ-кліматолог».
Упродовж 1964-1979 рр. - інженер, молодший наук. спів
робітник відділу агрометеорології Українського науково-дослідного гідрометеорологіч
ного інституту. У цей час закінчила курси екскурсоводів і багато років працювала поза
штатним екскурсоводом Київського бюро подорожей та екскурсій, проводячи як міські,
так і позаміські екскурсії.
У 1973 р. закінчила аспірантуру при КДУ ім. Т. Г. Шевченка та захистила дисертацію
на тему «Тепло і вологозабезпеченість території України на протязі вегетації основних

агрометеорологическим прогнозам в СРСР» (1984).
У 1974—1979 рр. - викладач-сумісник кафедри фізичної географії Київ. держ. пед.
ін.-ту ім. О. М. Горького.
З 1979 по 2000 р. - асистент, ст. викладач, доцент кафедри фізичної географії, а з
1991 р. - заст. зав. кафедри країнознавства і туризму КНУ ім. Т. Г. Шевченка. Брала
участь у відкритті кафедр туризму в Київ. ун-ті туризму, економіки і права та Київ. нац.
ун-ті культури і мистецтв, в якому почала працювати у 2000 р. на посаді професора з/н
на кафедрі міжнародного туризму.
Має понад 70 особистих публікацій та у співавторстві з іншими науковцями.
Наукові інтереси: фізична географія материків і океанів, туристичне країнознавство,
екскурсознавство, розвиток туризму в Україні і світі.
Література:
1. Короткова А. Я. // Географи Київського університету : довідник / Олійник Я. Б., Бортник С. Ю.,
Гродзинський М. Д. та ін. - К., 2003.
2. Короткова Алла Яківна [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://igritb.knukim.edu.ua/
vikladachi-kafedra-mizhnarodnogo-turizmu.html. - Назва з екрана.

ГАВРИЛЮК
Алла Михайлівна
Канд. наук з держ. управління, доцент з/н кафедри
міжнародного туризму.
Нагороди і відзнаки: подяки Центральної виборчої
комісії (2005), Київського міського голови (2005), Подільської
районної ради у м. Києві (2003, 2007), нагороджена Почесною
грамотою Національної академії державного управління при
Президентові України (2010).
Народилася 7 лютого 1969 року в м. Кролевець на Сумщині.
У 1991 р. закінчила Київ. держ. пед. ін-т ім. О. М. Горького за спеціальністю «Вчитель історії,
суспільствознавства та методист виховної роботи». У 2005 р. отримала диплом з відзнакою
магістра державного управління Нац. академії держ. управління при Президентові України.
Має досвід роботи в загальноосвітніх навчальних закладах та установах державної служби.
У КНУКіМ працює з вересня 2011 р. Викладає дисципліни: «Реклама та PR-технології
в туризмі», «Менеджмент туризму (комунікативний менеджмент)», «Менеджмент
(менеджмент туризму)», «Інноваційні технології в туризмі».
Автор ідеї та керівник колективних науково-дослідницьких робіт кафедри:
Інтерактивний ресурс «Календар подієвого етнотуризму в Україні на 2013 рік» та

найкращими роботами серед учасників стипендіальної програми «Майбутнє туристичної
галузі», організованої провідним туристичним оператором України «Travel Professional
Group» у 2012 та 2013 рр. Автор понад 25-ти наукових праць.
Основні напрями прикладних досліджень пов’язані зі сферою державного управління
та державного регулювання комунікаційного забезпечення туристичної індустрії
в Україні, насамперед, промоцією, іміджем, брендингом вітчизняних туристичних
ресурсів. Особливу увагу приділяє етнотуристичній проблематиці, релігійному туризму,
духовно-патріотичному вихованню молодого покоління українців.
Учасниця науково-практичних конференцій та науково-методологічних семінарів
за міжнародною участю в Києві, Львові, Одесі, Чернівцях та Барселоні (Іспанія).
Література:
1. Гаврилюк Алла Михайлівна [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://igritb.knukim.edu.ua/
vikladachi-kafedra-mizhnarodnogo-turizmu.html. - Назва з екрана.

БУЛИГА
Костянтин/ Борисович
Канд. технічних наук, доцент, професор кафедри
комп’ютерних наук.
Нагороди і відзнаки: Почесна грамота Міністерства освіти
України (2001).
Народився 9 лютого 1954 року в м. Києві. Закінчив Київ.
автомобільно-дорожній ін-т (1976, диплом з відзнакою).
Працював доцентом кафедри прикладної математики КНУБА,
доцентом кафедри інформ. систем Європейського ун-ту,
доцентом кафедри економічної кібернетики КНТЕУ, доцентом кафедри інформ. систем
і технологій НТУ
У КНУКіМ працює з 2006 року. Викладає дисципліни: «Інформаційні системи»,
«Технології та ресурси», «Чисельні методи», «CASE-технології», «Проектний
менеджмент», «Математичну економіку».
Сфера наукових інтересів: використання інформаційних технологій при розв’язанні
задач техніки та економіки.
Література:
1.
Булига Костянтин Борисович [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kn.knukim.edu.ua/
department.php. - Назва з екрана.

ЛАЗАРЄВ
Олексій іВаноВич
Архітектор, канд. архітектури, доцент кафедри дизайну
середовища. Член Спілки Архітекторів України, член спеці
алізованої вченої ради КНУКіМ за спеціальністю «Дизайн».
Нагороди і відзнаки: орден «За розбудову освіти» (2009);
медалі: «В пам'ять 1500-летия Киева» (1983), «Ветеран труда»
(1982), бронзова медаль Виставки досягнень народного
господарства СРСР (1987). Грамота Національної Спілки
Архітекторів України (2008); почесні грамоти: Асоціації
навчальних закладів України приватної форми власності (2005) та Ін-ту Реклами і
рекламної освіти в Україні (2009). Подяки: президії Асоціації навчальних закладів
України приватної форми власності (2007), Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв (2007).
Народився 13 лютого 1939 року в м. Красний Луч, Ворошиловградської (Луганської)
обл. Закінчив Київ. держ. художній інститут у 1967 р. (нині - НАОМА). Упродовж 1971—
1993 рр. працював архітектором, керівником групи, гол. архітектором у проектних ін-тах
Держбуду України. Автор проектів планування та забудови міст та сіл України. Автор
проектів громадських споруд, збудованих у Києві, Сімферополі та ін. містах України.
Учасник двадцяти міжнародних та регіональних конференцій, виставок та конкурсів,
зокрема виставки «Природообразные конструкции» и «Бионические конструкции»
(Москва, 1983).
З
1996 р. —на педагогічній роботі. Упродовж 1996—2003 рр. —професор, зав. кафедри
дизайну середовища КДІДПМ ім. М. Бойчука; 2003—2007 р. —професор кафедри дизайну
Інституту Реклами, з 2005 р. —заст. зав. кафедри дизайну середовища Інституту Реклами.
У КНУКіМ працює з 2005 р.—на посаді професора з/н кафедри дизайну середовища (за
сумісництвом), з 2011 р. —на постійній основі. Викладає дисципліни: «Формоутворення
та композиція», «Макетування та моделювання», «Конструювання середовищних
об’єктів», «Проектування в дизайні середовища», «Інноваційні напрями в дизайні та
етнодизайні». Загальна кількість друкованих наукових праць —52. Керівник творчих
проектів учасників Міжнародного фестивалю молодих дизайнерів «Design ККиКіМ
unifestival 2008» та другого Міжнародного фестивалю дизайну та реклами 2009 року
«Молоді дизайнери назустріч Євро-2012». Сфера наукових інтересів: застосування
біоніки в архітектурі та дизайні.
Література:
1.
Лазарєв Олексій Іванович [Електронний ресурс]. —Режим доступу:http://design.knukim.edu.ua/
kafedri/dizajnu-seredovishha. —Назва з екрана.
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1
березня - 65 років від дня народження Н іни Володимирівни Шаролапової,
професора з/н кафедри акторів кіно
1
березня - 65 років від дня народження Віктора Андрійовича Литвиненка,
доцента з/н кафедри народної хореографії
13 березня - 60 років від дня народження Людмили П авлівни Бойко, професора
кафедри філософії
15

березня - 55 років від дня народження Людмили Володимирівни Таран,

ст. викладача кафедри української мови і літератури
20 березня - 60 років від дня народження О лени М ихайлівни Логвиненко,
доцента з/н кафедри видавничої справи та мережевих видань
22 березня - 60 років від дня народження Володимира Степановича
Антоненка, професора, зав. кафедри міжнародного туризму
27 березня - 55 років від дня народження Людмили Василівни
Кузнецової, доцента кафедри теорії та історії культури

ШАРОЛАПОВА
Ніна Володимирівна
Актриса театру і кіно, педагог, професор кафедри
акторів кіно.
Нагороди і відзнаки: Народна артистка України (2000). Ла
уреат міжнародного кінофестивалю «Стожари-97» (номінація
«Краща жіноча роль»), дипломант міжнародного театрально
го фестивалю «Золотий лев-94» за «Краще виконання жіночої
ролі». Нагороджена театральною премією «Київська пектораль-95» за головну роль у виставі «Бельведер».
Народилася 1 березня 1949 року. У 1973 р. закінчила Московське вище театральне
училище ім. М. Щепкіна (актор театру і кіно). Працювала у Московському академ.
Малому театрі СРСР (1973-1974). Упродовж 1974-1994 рр. - актриса Київ. академ.
театру російської драми ім. Л. Українки. З 1994 року працює в антрепризі.
Знялась у фільмах: «Ніч коротка», «Робота над помилками», «Карусель», «Які молоді
ми були», «Сьомий маршрут», «Вечори на хуторі біля Диканьки», «За двома зайцями» сучасна версія (роль мами Тоні Коров’як)...
Як режисер брала участь у створенні вистав «Два голоси», «Благо-дарю». У виставі
«Бульвар Сан-Сет» співпрацювала з Романом Віктюком.
Викладає дисципліни: «Майстерність актора», «Сценічне мовлення».
Відомі випускники: Алан Бадоєв - український режисер і кліпмейкер; Денис
Ржавський - голова Української Кіно-Асоціації, режиссер; Сергій Озерянський український режиссер і кліпмейкер; Вікторія Варлей - українська актриса театру і кіно.
Література:
1. Актриса Нина ШАРОЛАПОВА: «На съемках мюзикла «За двумя зайцами» Пугачева
поинтересовалась: «А че это у меня мама такая молодая?» // Бульвар Гордона [Електронний ресурс]. Режим доступу: bulvar.com.ua 2006/9/4404673c32c17. - Назва з екрана.
2. Шаролапова Ніна Володимирівна // КиноТеатр.ги [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://
www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/post/8194. - Назва з екрана.
3. Шаролапова Ніна Володимирівна // Кинофильмы ТВ : лучшее из мирового кинематографа
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kinofilms.tv/person/nina-sharalapova/. - Назва з екрана.
4. Шаролапова Ніна Володимирівна // Энциклопедия Кино и ТВ [Електронний ресурс]. - Режим
доступу: http://etvnet.eom/encyclopedia/d/person/sharolapova/. - Назва з екрана.

Театральні работи:

Малий театр: «Лес» Н.Островский
Київський театр російської драми ім. Лесі Українки:
«Власть тьмы», по пьесе Л.Толстого, реж. Борис Эрин
«Интервью в Буэнос-Айресе», Г.Боровик

«Добряки», по пьесе Леонида Зорина
«Руслан и Людмила»
«Кровавая свадьба» Ф. Г. Лорка
«Молодая хозяйка Нискавуори», по пьесе Хеллы Вуолийоки
1975 — «Вечерний свет», по пьесе А. Арбузова
1978 — «Хозяйка», по пьесе М. Гараевой
1985 — «Рядовые», по пьесе А. Дударева
1986 — «Мамаша Кураж и её дети», по пьесе Б. Брехта
1987 — «Уроки музыки», по пьесам Л. Петрушевской, реж. Роман Виктюк
1987 — «Священные чудовища», по пьесе Ж. Кокто, реж. Роман Виктюк
Антреприза:

«Два лишь голоса — твой и мой»
1997 — «Бульвар Сан-Сет», по пьесе Чарльза Брекета, Билли Уайльдера и М. Маршала-мл,
реж. Роман Виктюк

ЛИТВИНЕНКО
Віктор Андрійович
Балетмейстер-режисер, доцент кафедри народної
хореографії.
Нагороди і відзнаки: медалі «В пам’ять 1500-річчя Києва
(1982), «Ветеран праці» (1990), пам’ятний знак «За гуманізм і
милосердя» (МО «Союз Чорнобиль», 1996).
Народився 1 березня 1949 року в м. Києві. Закінчив хорео
графічну студію при Держ. заслуженому ансамблі танцю України
імені П. Вірського (1968), Київ. держ. ін-т культури (1990, режи
сер масових свят), Київ. нац. ун-т культури і мистецтв (2004, магістр народної хореографії).
Артист балету ансамблю пісні і танцю Червонопрапорного Чорноморського військового
морського флоту (1968-1970), артист балету Держ. Заслуженого академічного ансамблю танцю
України ім. П. Вірського (1970-1990). У складі ансамблю виступав у Болгарії, Польщі, Китаї,
США, Кубі, Великобританії, Франції, Австрії, Канаді, Мексиці, Аргентині, Японії, Індії та ін.
Керівник хореографічної студії «Лелеченьки» (1997-2013). Учасник (як балетмейстерпедагог) міжнар. семінарів з українського танцю для керівників хореографічних
колективів української діаспори США, Канади, Бразилії, що проводилися у Києві (2005),
Канаді (1999), Франції (2000, 2001, 2004).
Наукові дослідження та розробки пов’язані із проблемами викладання «Мистецтва
балетмейстера», «Зразків народної хореографії» у вищих навчальних закладах культури й
мистецтв. Досліджує творчість видатного українського балетмейстера Павла Вірського.

дисципліни: «Зразки народної хореографії», «Мистецтво балетмейстера», «Хореографія
та робота режисера з балетмейстером», є автором підручника «Зразки народної
хореографії», низки наукових статей та програм для вищих навчальних закладів.
Завдяки Віктору Андрійовичу Литвиненку, який понад 20 років працював артистом
балету в ансамблі під керівництвом Павла Вірського, студенти кафедри мають змогу
дізнатися про принципи творчості та найдрібніші нюанси виконання хореографічних
творів митця.
Упродовж 1992-2013 рр. творчі балетмейстерські роботи В. А. Литвиненка були
представлені на концертах у Київському нац. академічному театрі опери та балету
(«Дощик», 1997, 2004; «Козачок», 2008, «Ой ходила дівчина бережком», 2009; «Подольські
парубки», 2009, «Дівчина-рибчино, молода», 2010; «Гопак», 2011; «Викрутявочка», 2013),
на Міжнародному конкурсі артистів балету в Москві («Додолиця», 2013), на сценах
Німеччини (1995, 1998), Франції (2000, 2003, 2005), Болгарії (2007, 2008), Греції (2010).
Серед випускників - магістри, кандидати наук, доценти, лауреати і дипломанти Між
народних конкурсів артистів балету (Л. Д. Сарафанов - прем’єр балету Михайлівського
театру, м. С.-Петербург; О. М. Жембровський - соліст балету Голландського нац. театру
опери та балету, м. Амстердам; І. Г. Томяк - заслужена артистка, солістка Нац. академ.
ансамблю танцю України ім. П. Вірського; С. А. Легка - кандидат наук, мистецтвозна
вець КНУКіМ та ін.)
Література:
1. Литвиненко Віктор Андрійович [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://knukim.edu.ua/
mstitut-mistetstv/fakultet-rezhisuri-ta-horeografiyi/kafedra-naшdnoyi-horeografiyi/. - Назва з екрана.

БОЙКО
Людмила Павлівна
Канд. педагогічних наук (1998), професор кафедри
філософії.
Народилася 13 березня 1954 року у селі Яреськи на Пол
тавщині. Навчалася у Гадяцькому училищі культури, після за
кінчення якого вступила до Київ. ін-ту культури ім. О. Є. Кор
нійчука. Працювала викладачем в Інституті підвищення квалі
фікації працівників культури (нині - НАКККіМ).
Закінчила аспірантуру КНУКіМ (1992), захистила
дисертацію на тему «Формування у школярів загальнолюдських цінностей в умовах
функціонування системи «сім’я - школа - установи культури»» (1998) та отримала
науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

З 1996 року працює завідувачем аспірантури і докторантури КНУКіМ.
Головні напрямки наукової діяльності: соціокультурна діяльність, теоретичні аспекти
культурно-дозвіллєвої діяльності, розважальні компоненти дозвілля, інформаційні
технології в культурно-дозвіллєвій діяльності, методологія науково-дослідницької
діяльності.
Автор навчального посібника «Соціокультурна діяльність», має понад 30 наукових
публікацій з питань культурології, дозвіллєзнавства, сучасних мистецьких процесів в
галузі національної культури.
Література:
1. Бойко Людмила Павлівна [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://knukim.edu.ua/naukovarobota/aspirantura/. - Назва з екрана.

Т
А
М
Людмила,‘Велсдіширі&на

Ст. викладач кафедри української мови і літератури.
Народилася 15 березня 1959 року в с. Миколаївка
Сумського р-ну Сумської обл. Після закінчення середньої
школи вступила до Харківського держ. ін-ту культури за фахом
«Бібліотекар-бібліограф».
З 1980 по 1986 рр. працювала бібліотекарем, зав. відділу
мистецтв Сумської обл. бібліотеки для юнацтва. З 1986 року
викладач бібліотекознавства та бібліографії Сумського
вищого училища культури і мистецтв ім. Д. Бортнянського.
В 1988 році вступила до Сумського педагогічного інституту ім. А. Макаренка, який
закінчила в 1993 р. за фахом «Вчитель української мови й літератури».
З 1990 року працює в Київському нац. ун-ті культури і мистецтв на посаді ст. викладача
кафедри бібліотекознавства, а згодом - кафедри української мови і літератури. Викладає
дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням», «Сучасна українська
мова», «Культура українського мовлення».
Сфера наукових інтересів: історія української літературної мови, історія видавничої
справи в Україні, видання художньої літератури.

ЛОГВИНЕНКО
Олена 'Михайлівна
Той, хто спілкувався чи спілкується з цією творчо таланови
тою жінкою, знає, що головним стрижнем її характеру й пове
дінки є загострене почуття відповідальності. Перед собою, бать
ками й дитиною, колегами, студентами. Працюючи з 2010 року
в КНУКіМі, Олена Михайлівна встигала і до лекцій та практич
них підготуватися, й статті написати, і тяжкохвору матір догля
нути, а по відходу в інший світ батька - письменника й журна
ліста Логвиненка Михайла Семеновича співупорядкувала й ви
дала його незавершену книжку «До останнього патрона...» (Харків, ІІІ тисячоліття, 2003).
Життєва дорога її почалася у м. Хмельницькому, де 20 березня 1954 року вона по
бачила світ, у якому її батько працював на відповідальній посаді у газеті «Радянське По
ділля». Через три роки Михайла Семеновича запросили на журналістську роботу в Київ,
де й проживає наша ювілярка понині.
Філологічний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевчен
ка (нині КНУ ім. Т. Шевченка) відкрив широкі освітні й творчі обрії: студентка почала
публікувати журналістські замітки, потім рецензії, статті, нариси, інтерв’ю, відвідувала
літературну студію ім. В. Чумака, виявляла активність у науковій роботі, писала вірші
(хоча на той час не наважувалася їх пропонувати до друку). Згодом, 2001-го, видасть
ліричну збірку «Гілка небесного вогню», яку помітить критика.
Відчувши в собі любов до слова й особливе чуття рідної мови, після закінчення
вишу Олена Михайлівна влаштувалася на роботу у видавництво «Молодь», де «висвя
тилася» на редактора. На другий рік роботи їй вже доручали редагувати твори навіть
відомих тоді письменників, зокрема роман «Ключ» Вадима Собка. Потім зі Спілки пись
менників запропонували вступити в очну аспірантуру при Літературному інституті імені
О. М. Горького, яку вона успішно закінчила й захистила дисертацію на тему «Тенденції
розвитку сучасного українського роману: проблематика, характер, стиль» у Київському
державному університеті імені Т. Г. Шевченка. На основі дисертаційної роботи написала
літературознавчу книжку «Сучасний український роман» (К., Либідь, 1979), на яку, до
речі, посилалися деякі наступні дисертанти.
Оскільки аспірантура була цільовою, то після закінчення на роботу згідно з розподі
лом її призначили у редакцію письменницької газети «Літературна Україна». Хоча Олена
Михайлівна й мала певний самостійний журналістський досвід, працювати в такій по
важній газеті було нелегко. Проте журналістський вир так захопив її, що наукову роботу
довелося відкласти на потім. Усім, хто передплачував або хоча би час від часу читав цю
газету, напевно запам’яталося це ім’я. Адже пропрацювала Олена Логвиненко в «Літера
турній Україні» чверть століття, друкуючи і репортажі, і нариси, і літературно-критичні

І

статті, і інтерв’ю, і «круглі столи» з певної гострої тематики, які мали особливий успіх у
читача. До речі, 2003-го випустила книжку «Дзвін тиші» (Українська література напри
кінці ІІ тисячоліття в діалогах із письменниками; К., Видавничий центр «Просвіта»), у
якій подано розмову з відомими поетами, прозаїками, критиками, чия творчість визна
чає основні тенденції розвитку українського літературного процесу років Незалежності.
Крім збагачення новими фактичними подробицями з творчих біографій знаних літера
торів, читач має змогу поринути у глибінь їхнього мисленого та психоемоційного світу,
наблизившись до секретів поетичного творення.
У її рецензіях, статтях та оглядах відчувається як аналітичний підхід, так і прагнен
ня до небанального, метафоричного мислення, також, можна сказати, вона демонструє
майстер-клас із мовностилістичного слововживання.
З 2006 року Олена Логвиненко спробувала себе у ролі викладача Інституту журна
лістики КНУ імені Т. Шевченка, де до 2010-го працювала за сумісництвом. Нині від
дає свої знання й чималий досвід студентам кафедри журналістики та мережевих ви
дань. Викладає дисципліни «Редакторські професії», «Переклади і перевидання», «За
гальна та спеціальна бібліографія», «Літературне та художньо-технічне редагування»,
«Газетно-журнальні видання», «Газетно-журнальне виробництво», «Теорія та методика
журналістської творчості». Останніми роками опублікувала статті з галузі соціальних
комунікацій у фахових наукових виданнях «Освіта регіону», «Вісник Книжкової пала
ти», «Культура України» та ін. Вона каже, що батько привчав її завжди працювати на
результат. Тобто не просто лекції, семінари, практичні, кураторство, а підтримка творчої
талановитої молоді, безоплатні індивідуальні заняття з окремими студентами, допомо
га працевлаштуватися випускникам тощо. А починає свою роботу, як й інші викладачі
кафедри, з бесіди з абітурієнтами, котрі потребують професійного орієнтування. Засму
чується, коли відчуває, що дехто зі студентів не виправдовує цього гордого звання. А
загалом студенти не ледачі, активно шукають своє призначення й місце в житті. З вели
кою повагою ставляться до викладача, котрий ретельно перевіряє аудиторні й домашні
завдання, ніколи не відмахується від будь-яких запитань і побажань вихованців. І це не
може не радувати.
Поважний вік Олени Михайлівни аж ніяк не позначається на її зовнішньому вигляді
та працездатності, любові до своєї справи. Адже в КНУКіМі вона знайшла свої друге
покликання педагога.
Бажаємо нашій колезі, доценту кафедри видавничої справи та мережевих видань,
Заслуженому працівникові культури України, нагородженій орденом Княгині Ольги ІІ
ступеня, міцного здоров’я, наснаги, творчих успіхів й нових вихованців.
З роси й води Вам, Олено Михайлівно!

АНТОНЕНКО
Володимир Степанович
Доктор географічних наук (2002), професор (2013),
зав. кафедри міжнародного туризму.
Експерт Всесвітньої метеорологічної організації, Націо
нального космічного агенства України, М-ва охорони навко
лишнього природного середовища.
Член Спеціалізованих рад із захисту дисертацій у КНУ
ім. Т. Шевченка та Одеському держ. екологічному ун-ті (з 2003).
Народився 22 березня 1954 року в м. Рівне. Закінчив
географічний факультет Ленінградського держ. ун-ту (1976), отримав кваліфікацію
кліматолога. У 2008 р. закінчив магістратуру Українського ін-ту розвитку фондового
ринку Київ. нац. економічного ун-ту ім. Вадима Гетьмана за спеціальністю «фінанси»,
магістр з фінансових ринків.
Трудову та наукову діяльність розпочав у 1976 р. в Українському науково-дослідному
гідрометеорологічному ін-ті НАН України на посаді інженера і звільнився в 2006 році
з посади гол. наук. співробітника. Фахівець у галузі математичного моделювання
продукційного процесу сільськогосподарських культур, дистанційного зондування земної
поверхні, з радіаційного забруднення рослин та грунтів. Очолював науково-дослідну
лабораторію радіоагроекології (1986-1988 рр.), учасник ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС 1986-1988 рр. Протягом 1991-1995 рр. - керівник науково-дослідною лабораторією
аерокосмічних досліджень природного середовища.
У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію, у 1991 р. присвоєно вчене звання
ст. наук. співробітник.
З 1995 по 1998 роки навчався в очній докторантурі Одеського держ. екологічного ун-ту,
у 2002 р. захистив докторську дисертацію з аерокосмічного моніторингу стану посівів сільгоспкультур та прогнозу їх врожайності в Україні за даними багатоспектральної космічної
зйомки. У 2013 р. присвоєно вчене звання професора кафедри міжнародного туризму.
Одночасно з науковою діяльністю упродовж 1995-2004 рр. очолював Київську міжнар. фондову біржу на посадах головного керуючого, голови правління, президента
біржі. Фахівець з фінансових ринків України в галузі цінних паперів, інвестиційної ді
яльності, страхування та недержавного пенсійного забезпечення з практичним досвідом
керівної роботи в страхових та інвестиційних компаніях протягом останніх десяти років.
З 2008 по 2012 рік - голова підкомісії з туризму Науково методичної ради з культури
МОН України, експерт Державної атестаційної комісії МОН України, за сумісництвом
професор кафедри краєзнавства та туризму географічного ф-ту КНУ ім. Т. Шевченка.
У 2006 р. очолив кафедру міжнародного туризму КНУКіМ. Викладає навчальні
дисципліни «Туризмологія», «Управління ризиками в туризмі», «Міжнародні розрахунки
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та валютні операції», «Системний аналіз в туристичній діяльності», «Страхування»,
«Ринки фінансових послуг», «Управління якістю туристичних послуг».
Сфера наукових інтересів відноситься до космічних досліджень природного серед
овища, управління ризиками в туризмі, оцінки рекреаційних ресурсів та комфортності
погодних умов туристичних комплексів України, кліматології та агрометеорології, осві
ти та підготовки кадрів для готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.
Автор близько 100 наукових праць в галузі метеорології та туристичної діяльності,
в т. ч. чотирьох монографій з математичного моделювання продукційного процесу
сільськогосподарських культур та аерокосмічних досліджень природного середовища.
Література:
1.
Антоненко Володимир Степанович [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Ы^р:/^гкЬ.кпиЫт.
edu.ua/kafedry/kafedra-mizhnarodnogo-turizmu.html. - Назва з екрана.

КУЗНЕЦОВА
Людмила Василівна
Історик, канд. історичних наук, доцент кафедри теорії й
історії культури, начальник навчально-методичного відділу.
Народилася 27 березня 1959 року у с. Д-Дубрава Тамбов
ської обл. (РФ). У 1981 р. закінчила історичний ф-т Донецько
го держ. ун-ту (спеціальність «Історія», кваліфікація «Історик,
викладач історії та суспільствознавства»); у 1993 р. - аспіран
туру Київ. держ. ун-ту, захистила кандидатську дисертацію
(спеціальність «Історія України»).
З 1981 р. працювала вчителем історії у середній загальноосвітній школі м. Слов’янська
Донецької обл. Науково-педагогічну діяльність розпочала у Слов’янському держ. пед.
ін-ті (1984-1990 рр.).
У КНУКіМ працює з 1993 р. Пройшла усі посадові щаблі - від викладача кафедри
історії України до доцента і професора за наказом; від заступника декана до декана і
проректора.
Робота на керівних посадах: заст. декана музичного ф-ту (1996), заст. декана ф-ту
культурології (1997), декан ф-ту менеджменту (1998-2002), перший заст. директора
Інституту менеджменту і бізнесу (2002-2004), проректор по роботі з відокремленими
структурними підрозділами (2005-2009), директор Науково-методичного центру (з 2009).
За активної участі Людмили Василівни розвивалися 10 нових спеціалізацій в університеті.
Викладає навчальні дисципліни «Історія України», «Історія української культури».
Сфера наукових інтересів: розвиток вищої освіти сучасної України; є автором понад
30-ти публікацій.
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квітня - 60 років від дня народження Наталії Василівни Гузій, професора
кафедри культурології
25 квітня - 75 років від дня народження Олександра Едуардовича Макарського,
професора з/н кафедри тележурналістики, дикторів та ведучих телепрограм
26 квітня - 50 років від дня народження Любові О лександрівни Черепахіної,
ст. викладача кафедри режисури естради і масових свят
30 квітня - 65 років від дня народження Вікторії Володимирівни Шевченко,
доцента кафедри фольклору, народнопісенного та хорового мистецтва

104 ____
ГУЗІЙ
Наталія Василівна
Доктор педагогічних наук (2007), професор кафедри
культурології.
Дійсний член Міжнародної академії акмеологічних наук
(РФ), академік Академії наук вищої школи України, член
президії, академік Української академії акмеологічних наук.
Член Науково-методичної комісії з вищої освіти Науковометодичної радиз питань освіти МОН України. Член спеціалізованих
рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій (з 1998 р.).
Нагороди і відзнаки: нагороджена Почесними грамотами МОН України, М-ва куль
тури і мистецтв України, знаком «Відмінник освіти України» (2000); відзначена Подя
кою Прем’єр-міністра України (2010); присвоєно почесне звання «Заслужений праців
ник освіти України» (2009).
Народилася 2 квітня 1954 року у м. Києві. З відзнакою закінчила фортепіанне від
ділення Київ. держ. муз. училища ім. Р. М. Глієра (1974), Київ. держ. ін-т культури
ім. О. Є. Корнійчука за спеціальністю «Культурно-освітня робота», спеціалізація «Са
модіяльний академічний хор» (1982), навчалася в аспірантурі КДІК ім. О. Є. Корнійчука
та докторантурі Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова.
Під керівництвом член.-кор. АПН СРСР, проф. В. І. Чепелєва захистила канд. дисер
тацію у спеціалізованій раді КНУ ім. Т. Шевченка на тему «Формування музично-есте
тичної культури школярів в умовах позашкільної початкової музичної освіти» та здобула
науковий ступінь канд. педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 - теорія та історія
педагогіки (1990).
Докторську дисертацію на тему «Категорія професіоналізму в теорії і практиці
підготовки майбутнього педагога» (наук. консультант проф. В. А. Семиченко) захистила
у спеціалізованій раді в Ін-ті вищої освіти АПН України та здобула науковий ступінь
доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної
освіти (2007).
Вчене звання доцента присвоєно у 1995 р., професора - у 2008 р.
Наукова школа та професійні інтереси: акмеологічні засади професійного зростання
фахівців у системі неперервної вищої освіти; теорія і методика творчо-естетичного
виховання молоді.
Відповідальний редактор фахового зб. наук. праць з педагогічних наук «Творча
особистість вчителя: проблеми теорії та практики» (з 1999 р.); член редколегій наукових
фахових видань.
Автор понад 220 науково-методичних праць, серед яких 8 одноосібних та колективних
монографій, 2 підручники та 15 навчально-методичних посібників (у тому числі з грифом

практичних конференціях (у тому числі у зарубіжних виданнях).
Учасник понад 150 наукових конференцій міжнародного та всеукраїнського рівнів.
Науковий керівник і консультант кандидатських і докторських дисертацій. Постійно
здійснює експертизу дисертаційних досліджень, виступає офіційним опонентом, надає
відгуки на автореферати.
Працює у КНУКіМ з 2009 р. Викладає дисципліни «Психологія», «Психологія вищої
школи», «Методика викладання у вищій школі та педагогічна майстерність», керує
магістерськими роботами.
Література:
1. Професори Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова :
біобібліогр. довідник 1944-2008 рр. / укл. : Г. І. Волинка, О. С. Падалка, Л. Л. Макаренко ; за заг.
ред. В. П. Андрущенка. - 2-е вид.; доп. і перероб. - К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова,
2009. - С. 152-153. - (Серія «Вчені НПУ імені М. П. Драгоманова» ; Серія «До 175-річчя НПУ
імені М. П. Драгоманова»).
2. Ми золото сонця даруємо вам : [пр. Н. В. Гузій] // Педагогічні кадри. - 2009. - № 8 - С. 4.
3. Наталія Василівна Гузій : біобібліогр. покажчик / упоряд. К. В. Бабко, Л. В. Савенкова. - К. : Видво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. - 66 с.

МАКАРСЬКИЙ
Олександр Едуардович
Журналіст, канд. філологічних наук, професор з/н кафедри
тележурналістики, дикторів та ведучих телепрограм.
Член НСЖУ, Громадської ради при Нац. раді України з
питань телебачення і радіомовлення.
Нагороди і відзнаки: нагороджений Почесною відзнакою На
ціональної ради України з питань телебачення і радіомовлення знаком «За розбудову телерадіоінформаційного простору України»
(2012); Золотою медаллю української журналістики НСЖУ (2013).
Народився 25 квітня 1939 року у м. Києві. Навчався на інженерно-фізичному
ф-ті Харківського ПТІ, поєднуючи навчання з роботою. Справжньою альма-матір’ю став
для Олександра Едуардовича мистецтвознавчий ф-т Київ. держ. худ. ін-ту (нині - Нац.
академія образотворчого мистецтва і архітектури).
2014 рік для Олександра Едуардовича стане двічі ювілейним. Восени виповниться
також 55 років творчої діяльності. Спочатку О. Е. Макарський працював асистентом
кінооператора Ростовської-на-Дону студії кінохроніки (з вересня 1959), з 1960 р. кінооператор Харківської студії ТБ. Працював вісім років з кінокамерою, потім став

писати коментарі до своїх сюжетів (зняв їх не менше тисячі). У 1968 р. очолив редакцію
інформації Харківської студії ТБ. Пропрацював її керівником чотири роки.
У 1972 р. переїхав до Донецька. З Донецьким облдержтелерадіокомітетом (пізніше Донецька облдержтелерадіокомпанія) пов’язано 25 років життя митця. Старший
редактор - головний редактор - заступник генерального директора - генеральний
директор ДОДТРК. На всіх керівних посадах не припиняв активної творчої діяльності
як телепубліцист, ведучий великих циклових програм («Розповіді про донецьких
металургів», «Человек и его дело», «Твоя життєва позиція» та ін.).
З 70-х років на сторінках українських та загальносоюзних журналів і газет почав
виступати як телекритик. У 1984 р. у Московському держ. ун-ті захистив дисертацію
на тему: «Засоби художньої виразності телевізійних інформаційно-публіцистичних
програм».
З середини 90-х - член правління Агенції регіонального розвитку «Донбас», учасник
міжнародних проектів з питань ЗМІ.
У 1997 р. перейшов на викладацьку роботу. Очолював кафедру «Журналістики»
Донецького ін-ту соціальної освіти (з 1998), з грудня 2008 р. - доцент кафедри «Масові
комунікації» КІМУ. У 1999 р. повернувся до телевізійної практики, очоливши Сумську
обл. ДТРК. Близько трьох років - її генеральний директор. У 2002 р. повернувся до
Києва. Деякий час працював помічником-консультантом у Верховній Раді у кількох
народних депутатів.
У КНУКіМ, в Інституті кіно і телебачення, на кафедрі тележурналістики,
дикторів та ведучих телевізійних програм працює з 2009 року. Викладає дисципліни:
«Тележурналістика», «Телевізійний менеджмент», «Теорія і практика сучасного
телеефіру», бере активну участь у науково-творчій роботі кафедри.
У творчому доробку - тисячі репортажів, телепередач, близько сотні статей з питань
теорії, практики, історії сучасного телебачення, чотири книги, в яких йдеться про історію
вітчизняного медіапростору, його людей, проблеми, про суспільно-політичні процеси,
свідками яких був, про життя покоління, про долю власного роду.
Література:
1. Макарський Олександр Едуардович [Електронний ресурс]. - Режим доступу: Ш^р://іккЬ.кпикіт.
edu.ua/vikladachi-kafedra-telezhurnalistiki.html. - Назва з екрана.

ЧЕРЕПАХІНА
ЛюбоВ Олександрівна
Режисер, викладач кафедри режисури естради та масових свят.
Нагороди і відзнаки: заслужений працівник культури України.
Народилася 26 квітня 1964 року у м. Одесі.
Закінчила Одеське держ. муз. училище ім. К. Ф. Данькевича
(1986) та Київ. держ. ін-т культури (1991).
Організатор естрадного театру РЕМС, який став лауреатом
Всеросійського фестивалю-конкурсу артистів естради «Москва-Ялта - транзит».
У 2010 р. стала засновником єдиного в Україні театру класичної пантоміми квартету
DEK.RU, який став лауреатом фестивалю «Комедіада» в Одесі (2011) та лауреатом 5-го
всесвітнього фестивалю циркового мистецтва у Москві (номінація «альтернативні види
мистецтв», 2011).
Актори квартету підкорили своїм мистецтвом глядачів європейської публіки та
подарували своє мистецтво глядачам екзотичного острова Таїті (Французька Полінезія).
На кафедрі режисури естради і масових свят працює з 1991 р. Викладає дисципліни
з режисури, акторської майстерності та ін.
Література.:
1. Черепахіна Любов Олександрівна [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:/Яrishb.knukim.
edu.ua/kafedri/kafedra-rezhisuri-estradi-i-masovikh-svyat/naukovo-pedagogichnij-sklad-kafedri.html. - Назва
з екрана.

ШЕВЧЕНКО
Вікторія Володимирівна
Хоровий диригент, доцент кафедри фольклору, народнопі
сенного та хорового мистецтва (1999).
Нагороди і відзнаки: заслужений працівник культури
України (1993).
Народилася 30 квітня 1949 р. у м. Києві. У 1975 р. закін
чила КДК ім. П. І. Чайковського (кл. нар. артиста СРСР, проф.
Л. М. Венедиктова).
Упродовж 1975-1982 рр. працювала диригентом-хормейстером Державної капели бандуристів та викладач Київського муз. училища ім. Р. Глієра,
1987-2009 рр. - худ. кер. Капели бандуристів ім. Г. Хоткевича КПІ. Під її керівництвом
колектив став лауреатом Всесоюзного фестивалю народної художньої творчості (1987,
м. Київ), переможцем телевізійного конкурсу «Сонячні кларнети» (1990, м. Київ), ла-

уреатом конкурсу ім. Т. Шевченка (1989, м. Київ), виступав з концертами в Югославії,
Словенії, Іспанії, Португалії, Голландії, Франції, записав компакт-диск. Автор обробок
народних пісень.
У КНУКіМ працює з 1982 року. Викладає диригування, хорове аранжування та інші
фахові дисципліни. Протягом 2005-2007 рр. - кер. капели бандуристів КНУКіМ. Серед
випускників: заслужений діяч мистецтв України Сергій Вовк - худ. кер. Чернігівського
академ. ансамблю пісні і танцю «Сіверські клейноди».
Література:
1. Шевченко Вікторія Володимирівна // Карпун А. Л. Керівництво гуртами українського народного
співу : (психолого-педагогічний аспект) : навч.-метод. посіб. - 2-е вид., - К., 2001. - 595 с.

Пн

Вт Ср

5 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27 28

Чт Пт Сб Нд

1 2
8 9
15 16
22 23
29 30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

16 травня - 60 років від дня народження Тетяни О лександрівни Гусаченко,
викладача кафедри філософії
26
травня - 70 років від дня народження Анатолія Борисовича Ананьева,
доцента кафедри звукорежисури

ГУСАЧЕНКО
Тетяна Олександрівна
Викладач, зав. навчальної лабораторії кафедри філософії.
Нагороди і відзнаки: «Викладач вищої категорії».
«Ветеран праці».
Народилася 16 травня 1954 року у місті Сизрань Са
марської обл. (РФ). Закінчила Ніжинський держ. пед. ін-т
ім. М. В. Гоголя у 1975 р. Викладач музики і співів. Понад
25 років працювала у Прилуцькому пед. училищі ім. І. Я. Фран
ка на педагогічній роботі. З 2005 р - методист кафедри євроінтеграції Нац. академії держ. управління при Президентові України. З 2007 р. - провідний
спеціаліст Ін-ту демографії та соціальних досліджень НАН України.
У КНУКіМ працює з 2009 р., зав. навчальної лабораторії кафедри соціальногуманітарних дисциплін, асистент кафедри; з 2012 р. - зав. навчальної лабораторії
кафедри філософії. З 2011 р. - аспірантура КНУКіМ за спеціальністю «Теорія та історія
культури».
Серед наукових інтересів: творчість українських композиторів ХХ століття. Науко
вий напрям: пісенна творчість українського композитора, народного артиста України, ла
уреата Національної премії ім. Т. Г. Шевченка та премії ім. М. Островського Ігора Шамо.

АНАНЬЄВ
Анатолій Борисович
Кандидат технічних наук, доцент кафедри звукорежисури.
Народився 26 травня 1944 року. Трудовий шлях почи
нав слюсарем на суднобудівельному заводі в м. Миколаєві.
У 1966 р. закінчив Київ. політехнічній ін-т за спеціальністю
«електроакустика».
Після закінчення інституту був запрошений працювати на
кафедру акустики КПІ інженером. Одночасно викладав цикл
акустичних дисциплін у навчальних закладах Києва. Здобув
фахову підготовку з комп’ютерного програмування.
Після захисту кандидатської дисертації призначений начальником сектора ОКБ
«Шторм». У подальшому працював ст. наук. співробітником, керівником підрозділів та
наукових проектів у декількох наукових організаціях.
Має розробки, впроваджені в господарчі організації м. Києва, публікації в наукових
виданнях, авторські свідоцтва на винаходи.

У 1996 р. перейшов на постійну викладацьку роботу доцентом кафедри акустики КПІ.
Приділяв значну увагу дослідницькій діяльності разом із студентами. Підготував значну
кількість бакалаврів, спеціалістів і магістрів, мае спільні наукові праці з ними. Співпра
цював з кафедрами захисту інформації КПІ та кафедрою звукорежисури КНУКіМ.
У КНУКіМ працює з 2010 р. на посаді доцента кафедри звукорежисури. Забезпечує
викладання дисциплін «Основи електроніки», «Тракти звукопередачі», «Електроакустика»,
«Архітектурна акустика».
Сучасні наукові інтереси сконцентровані навколо досліджень з акустики музики та
мови. Докладає значні зусилля з підготовки учбових і дидактичних матеріалів у галузі
акустики для підвищення професійного рівня вітчизняних спеціалістів та студентівзвукорежисерів.
Результати досліджень А. Ананьєва використовуються у звукорежисурі, музичного
виконавства, артистичної та дикторської діяльності та реалізуються в консультативній
та експертній діяльності.
Література:
1.
Ананьєв Анатолій Борисович [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ikitb.knukim.edu.ua/
vikladachi-kafedra-zvukorejisuri.html. - Назва з екрана.
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3 червня - 75 років від дня народження Віталія Андрійовича Зімовця, ст.
викладача кафедра операторської майстерності
16 червня - 65 років від дня народження Віктора Івановича Іншакова, ст.
викладача кафедри фізичного виховання
30 червня - 60 років від дня народження Олега Олександровича Стрельченка,
доцента з/н кафедри графічного дизайну та реклами

ЗІМОВЕЦЬ
Віталій Андрійович
Оператор, ст. викладач кафедри операторської майстерності.
Член союзу кінематографістів України, ІМАГО (гільдія
європейських кінорежисерів).
Нагороди і відзнаки: заслужений діяч мистецтв України
(2003). Лауреат фестивалю «Бригантина» в Бердянську - «Кра
ща операторська робота» (фільм «Железная сотня»), 2004 р.
Народився 3 червня 1939 року в м. Остер Чернігів
ської обл. З травня 1957 р. механік, асистент оператора кіно
студії ім. О. Довженка. Паралельно вступив до Всеросійського держ. ін-ту кінемато
графії на операторський факультет, та закінчив його у 1972 році з дипломною роботою
«Бумбараш».
З 1973 р. - оператор-постановник Київської кіностудії ім. О. Довженка. Зняв більше
30 художніх, телевізійних та документальних фільмів.
Література:
1. Виталий Зимовец // КиноПоиск^и [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kinopoisk.
ru/name/298656/. - Назва з екрана.
2. Зимовец Іиталий Андреевич // Кино-Театр.ги [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://
www.kino-teatr.ru/kino/operator/sov/27210/bio/. - Назва з екрана.

Ф ільмографія:

1968 — «Слепой дождь» (короткометражный)
1969 — «Варькина земля»
1970 — «Голубое и зелёное» (короткометражный)
1971 — «Бумбараш»
1972 — «Пропавшая грамота»
1973 — «Не пройдет и года...»
1974 — «Марина»
1975 — «Небо-земля-небо»
1978 — «Подпольный обком действует»
1979 — «Ты только не плачь»
1980 — «Визит в Ковалёвку»
1980 — «Пора летних гроз»
1983 — «Климко»
1983 — «Счастье Никифора Бубнова»
1984 — «Володькина жизнь»
1985 — «Мужчины есть мужчины»

1987 — «Девятое мая» (короткометражный)
1988 — «Штормовое предупреждение»
1990 — «Мои люди»
1991 — «Казаки идут»
1992 — «Миленький ты мой...»
1994 — «Аксёнушка»
1995 — «Дорога на Сечь»
1996 — «Казненные рассветы»
1998 — «Тупик»
2000 — «Потерянный рай»
2004 — «Железная сотня»
2005 — «Происки любви»
2006 — «Другая жизнь, или Побег из того света»
2008 — «Хлеб той зимы»
2009 — «День побежденных»
2009 — «Третьего не дано»

1НШАКОВ
ВікТар Іванович
Канд. у майстри спорту, ст. викладач кафедри фізичного
виховання.
Народився 16 червня 1949 р. Протягом 1968-1972 рр.,
як перспективний спортсмен, тренувався і грав за команду
майстрів спорту з регбі спортивного товариства «Спартак».
У 1970 р. Віктору Івановичу присвоєно звання кандидата у
майстри спорту. Упродовж 1972-1976 рр. - студент Київського
інституту фізичної культури, отримав спеціальність «Викладач
фізичного виховання, тренер зі спортивних ігор».
З 1976 по 1983 р. - викладач кафедри фізичного виховання Київського торговоекономічного інституту.
З 1983 р. і понині працює ст. викладачем кафедри фізичного виховання КНУКіМ.
Крім обов’язкових академічних занять з фізичного виховання, проводить тренувальні за
няття зі студентами 1-5 курсів з баскетболу і бадмінтону. Підготовлені ним збірні команди уні
верситету неоднарозово ставали призерами спартакіади «Під золотими куполами Печерська».
Протягом багатьох років Віктор Іванович захищає спортивну честь КНУКіМ у спар
такіадах «Здоров’я» з багатьох видів спорту серед професорсько-викладацького складу

на виховання потреби у здоровому способі життя, на виховання національної свідомості
студентської молоді, подальше вдосконалення підготовки до активної професійної ді
яльності, служить прикладом для молодих викладачів кафедри.

СТРЕЛЬЧЕНКО
Олег Олександрович
Фахівець з комп’ютерної графіки, канд. технічних наук,
доцент з/н кафедри графічного дизайну і реклами.
Народився 30 червня 1954 р. Закінчив КПІ. Тема дисертаційно
го дослідження: «Алгоритмизация геометрических расчетов для ав
томатизированного воспроизведения пространственных обводов».
Викладав у КПІ, Українській академії мистецтва, Київ. ін-ті
декоративно-прикладного мистецтва, працював керівником від
ділу до-друкарської підготовки поліграфічного підприємства.
Автор 17 наукових статей та 11 методичних посібників з комп’ютерної графіки та
систем автоматизованого проектування в авіабудівництві.
На кафедрі графічного дизайну та реклами КНУКіМ викладає дисципліни:
«Інформаційні технології в дизайні», «Комп’ютерне дизайн-проектування», «Сучасні
технології та матеріали для поліграфії», «Комп’ютерне моделювання».
Література:
1. Стрельченко Олег Олександрович [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://design.knukim.
edu.ua/kafedri/grafichnogo-dizajnu-i-reklami. - Назва з екрана.
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13 липня - 70 років від дня народження Олександра Івановича Скнаря,
професора кафедри філософії, проректора, директора Інституту мистецтв
16
липня - 60 років від дня народження Володимира Петровича М ихайленка,
доцента з/н кафедри кримінального права та процесу
21 липня - 55 років від дня народження О лени Григорівни Левченко, доцента
з/н кафедри акторів кіно
22 липня - 55 років від дня народження Ігора М иколайовича Грищенка,
професора кафедри готельно-ресторанного бізнесу

Нагороди і відзнаки: кавалер ордена «За заслуги» II (2009)
та III (2004) ст. Нагороджений нагрудним знаком М-ва вищої
і
А
та середньої спеціальної освіти СРСР «За відмінні успіхи у ви4м
1
щій школі» (1986), «Заслужений працівник культури України»
І
(1996), «Відмінник освіти України» (2005). Лауреат IV Все- І
союзного конкурсу молодих вчених суспільних наук (1976).
Член Спілки юристів України (1998).
Народився 13 липня 1944 р. в с. Озеряни, Варвинського р-ну, Чернігівської обл.
У 1967 р. закінчив Уманський пед. ін-т. Захистив канд. дисертацію на тему «Шляхи
вдосконалення змісту, форм і методів навчання учнів у середніх спеціальних навчальних
закладах» (1972).
У 1985 р. стажувався у Лондонському та Оксфордському університетах
(Великобританія) (єдиний на той час в Україні стипендіат ЮНЕСКО). Упродовж 1969
1972 рр. - аспірант кафедри педагогіки КДУ ім. Т. Г. Шевченка.
З 1972 року працює у Київ. держ. ін-ті культури (нині - КНУКіМ): викладач, ст. ви
кладач психології і педагогіки, заст. декана ф-ту культурно-освітньої роботи (1977-1985),
доцент (з 1977), зав. кафедри педагогіки і психології (1985-1991), проректор з навчаль
но-виховної роботи (з 1991), декан юридичного ф-ту (1998-2002).
Один з перших науковців-до слідників педагогіки вищої школи України; один
із співавторів концепції модернізації вищої школи в Україні «Національна доктрина
розвитку освіти в Україні» (запроваджена з 2002 р.); організатор 8-ми нових факультетів
у КНУКіМ; ініціатор запровадження у навчальний процес методів ділових ігор (Кейсметод та Триггерс-метод) - вперше в Україні;
Автор 150 наукових праць, у т. ч. 6 підручників і посібників, зокрема «Педагогіка»
(1976, 1982), «Педагогічна культура сім’ї» (1984), «Порівняльна педагогіка» (1990).
Література:
1. Скнарь Олександр Іванович [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://knukim.edu.ua/institutmistetstv/. - Назва з екрана.

МИХАЙЛЕНКО
Володимир Петрович
Канд. юридичних наук, доцент каф. кримінального права
та процесу. Президент благодійної організації «Міжнародний
фонд академіка П. П. Михайленка» (з 2008), голова Союзу
юристів України Печерського р-ну м. Києва (з 2011).
Нагороди і відзнаки: орден святого Володимира ІІІ ст., меда
лі, премія МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти»
ІІ ст., Почесна грамота міністра внутрішніх справ СРСР, грамоти
районного керівництва м. Омська та мера м. Івано-Франківська.
Народився 16 липня 1954 року у м. Львові. У 1957 р. сім’я переїхала до м. Києва.
У 1971-1975 рр. навчався в Омській вищій школі міліції МВС СРСР, де здобув вищу
юридичну освіту. Навчаючись у виші, у складі делегації вчених-юристів Радянського
Союзу перебував у Будапешті, де брав участь у роботі ХІ конгресу Міжнар. асоціації
кримінального права (Будапешт, 1974)
Після закінчення ВНЗ працював оперуповноваженим карного розшуку
Московського РВВС (зараз - Голосіївський РУВС) м. Києва (вересень 1975-1980).
З 1980 р. на викладацькій роботі. Пройшов шлях від викладача кафедри до проректора
з навчальної роботи вищого навчального закладу. Працював у Вищій школі МВС СРСР
ім. Ф. Е. Дзержинського (нині - Нац. академія внутрішніх справ України, грудень 1980січень 1999); Черкаському ін-ті управління (1999-2001); Академії муніципального
управління (м. Київ, 2001-2004); Західноукраїнському економіко-правничому ун-ті
(м. Івано-Франківськ, 2005-2007).
У 1983 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка та прийняття
Кримінального кодексу України 1960-го року».
У КНУКіМ працює з 2007 р. На кафедрі кримінального права та процесу викладає
дисципліну «Кримінальне право», веде керівництво дипломними і магістерськими
роботами, керує практикою.
Має 64 наукові роботи, серед яких: перший у СРСР «Сборник задач для
программированного обучения по оперативно-розыскной деятельности» (1982);
навчальний посібник та монографія. Співавтор 3-го видання «Історії міліції України».
Активно займається громадською діяльністю.
Література:
1. Михайленко Володимир Петрович [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uf.knukim.edu.
ua/nashi-vikladachi/. - Назва з екрана.

ЛЕВЧЕНКО
Олена Григорівна
Канд. філософських наук (2003), доцент кафедри акторів кіно.
Ст. наук. співробітник зі спеціальності «Театральне
мистецтво» Вищої атестаційної комісії України.
Народилася 21 липня 1959 року. У 1981 р. закінчила Ві
нницький держ. пед. ін-т за спеціальностю «Російська мова і
література». У 1995 р. здобула другу вищу освіту, закінчивши
Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». У 2003 р. здобула
наук, ступінь канд. філософських наук зі спеціальності «Фі
лософська антропологія, філософія культури». До 2013 року - пров. наук. співроб. Нац.
центру театрального мистецтва ім. Леся Курбаса (атестаційний рівень - категорія А).
Автор 3 монографій та близько 60 статей у наукових виданнях України та зарубіжжя.
Досліджує філософію мистецтва та філософію театру. У напрямку філософської
антропології досліджує проблеми масової свідомості та художньої культури. У рамках
постнекласичних досліджень та метафізики тотальності розробляє ідеї загальної
антропології театру, серед яких особливе місце посідає теорія формули сюжету,
розроблена разом з режисером та педагогом В. Фомічовою (Коста-Ріка).
Учасник міжнародних наукових проектів, серед яких «Історична міфологія в сучас
ній українській культурі» (Женевський ун-т та НаУКМА), «Практичні виміри постнекласичних практик» (РАН та Центр гуманітарної освіти НАН України). Стажувалася в
Англії за програмою Національного Королівського театру (Лондон).
Працює як наук. консультант художніх проектів Центру гуманітарної освіти
НАН України. Серед них «Медея», «Хозарський словник», «МарЛені», «Ніч Елеонори
День» та ін. Перекладає з англійської та французької (журнали «Всесвіт», «Кіно-Театр»,
«Курбасівські читання»).
На кафедрі акторів кіно Ін-ту кіно і телебачення КНУКіМ викладає дисципліни:
«Вступ до фаху», «Історія мистецтв», «Аналіз кіно-телепродукції».
Література:
1. Левченко Олена Григорівна [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ikitb.knukim.edu.ua/
vikladachi-kafedra-aktoriv-kino.html. - Назва з екрана.

Цитата від Олени Левченко:
«Мистецтво - «тінь тіні» - тінь життя? Чи життя - тінь мистецтва? Відповісти може
лише той, хто знає, де сонце.
Не мною придумано, що театр - найкраща метафора життя. Та ця метафора вабить
своєю глибиною і постійною актуальністю.

ГРИЩЕНКО
Ігор 'МиколайоВич
Інженер-технолог, канд. технічних наук, доцент, професор
кафедри готельно-ресторанного бізнесу,
Нагороди і відзнаки: «Відмінник освіти України».
Народився 22 липня 1949 року в м. Києві. Закінчив Київ.
торгово-економічний ін-т (1972). У 1974 р. розпочав трудову
діяльність у Київ. нац. торгово-економічному ун-ті.
Фахівець з питань технології продукції ресторанного гос
подарства, організації підприємств ресторанного господар
ства, з питань раціонального і лікувального (функціонального) харчування, гігієни і са
нітарії. Є автором понад 80 праць наукового та навчально-методичного характеру, у тому
числі навчальних посібників.
У КНУКіМ працює з 2004 р. Викладає дисципліни: «Технологія продукції підприємств
ресторанного бізнесу», «Технологія продуктів харчування функціонального призначення»,
«Управління конкурентоспроможністю підприємств готельно-ресторанного бізнесу».
Наукові інтереси полягають у дослідженні впливу на людину нових продуктів
харчування, розробці харчових композицій для використання в функціональному,
раціональному і лікувальному харчуванні.
Одна з відомих випускниць - секретар КМДА Галина Федорівна Герега; відомі також
доктор технічних наук, професор КНТЕУ, голова асоціації кулінарів України Михайло
Іванович Пересічний; професор КНУКіМ Ігор Іванович Тарасенко.
Література:
1.
Грищенко Ігор Миколайович [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://igritb.knukim.edu.ua/
viklachi-kafedra-gotelno-restorannogo-biznesu.html. - Назва з екрана.
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11 серпня - 60 років від дня народження Володимира Володимировича
Павловського, ст. викладача кафедри режисури естради і масових свят
12 серпня - 50 років від дня народження М ихайла М ихайловича Барнича,
професора кафедри акторів кіно

ПАВЛОВСЬКИЙ
Володимир Володимирович/
Артист розмовного жанру, режисер, ст. викладач каф. режи
сури естради і масових свят і каф. театрального мистецтва. Худ.
керівник, режисер і артист естрадного дуету «Солодка парочка».
Лауреат І Всеукр. фестивалю гумору та сатири
«Всесміх-92» (Київ), VII міжнар. конкурсу гумору та
сатири на Кубок Аркадія Райкіна «Море сміху-97» (Рига),
міжнар. фестивалю гумору і сатири імені Остапа Бендера
«Тысяча и одна шутка-2005» (Нікополь); дипломант Всеукр.
фестивалю сатири і гумору «Вишневі усмішки-97», Всеукр. фестивалю моно-мистецтв
«Розкуття-2007» (Хмельницький).
Народився 11 серпня 1954 року. Закінчив Київ. держ ін-т культури ім. О. Є. Корнійчука
(1985). Працював актором і режисером Хмельницького обл. театру ляльок (1978-1983,
1991-1992); режисер Народного театру Хмельницького МБК (1983-1990), артист
розмовного жанру Хмельницької обл. філармонії у складі естрадного дуету «Солодка
парочка», викладач театральних класів Хмельницької дитячої школи мистецтв (1990
1996), режисер і актор приватного естрадного дуету «Солодка парочка» (1992-2013).
У КНУКіМ працює з 2002 року. Викладає дисципліни: «Режисура естради та масових
свят», «Акторська майстерність», «Майстерність ведучого», «Майстерність актора
театру ляльок», «Режисура театру ляльок», «Сценографія та режисура театру ляльок».
Сфера наукових інтересів - пізнання психологічних механізмів психотехніки
і професійної творчості актора; вивчення сучасних методологічних принципів
режисерського мистецтва та методів викладання режисури у мистецьких вузах.
Література:
1. Грабович І. Сім «Гамлетів» Володимира Павловського / І. Грабович // Проскурів. - 1998. № 54. - С. 7.
2. Дурмашкін О. Вірність сцені. Нар. самод. театру Хмельницького міського будинку культури 25 років / О. Дурмашкін // Радянське Поділля. - 1989. - №. 80. - С. 3.
3. Кабачинська С. Талант і престиж / С. Кабачинська // Радянське Поділля. - 1991. - № 122. - С.3.
4. Колесниченко Т. «Найголовніша цінність - Особистість», режисер Володимир Павловський /
Т. Колесниченко // Проскурівський телеграф. - 2013. - № 32 (8 серп.).
5. Нагребецька І. Посміхайтесь! / І. Нагребецька // Урядовий кур’єр. - 1998. - № 62-63. - С. 4.
6. Пономаренко Б. Солодка парочка / Б. Пономаренко // Українська культура. - 1998. - № 7. - С. 14-15.

БАРНИЧ
Михайло Михайлович
Актор драматичного театру і кіно, канд. мистецтвознав
ства (2007), доцент (2009), професор кафедри акторів кіно (2010).
Практикуючий викладач майстерності актора та сценічної
мови. Знімається у телефільмах та озвучує телепередачі. Ху
дожній керівник кіноакторського курсу.
Народився 12 серпня 1964 р. в с. Кадобна Калуського р-ну
Івано-Франківської обл. У 1984 р. закінчив Львівський техні
кум промислової автоматики. У 1984-1985 рр. - майстер діль
ниці на заводі Карпатпресмаш.
У 1991 р. закінчив КДТІ ім. І. К. Карпенка-Карого за спеціальністю «актор театру та
кіно». З 1991 по 1992 рр. - актор Коломийського драм. театру. Упродовж 1993-1998 рр. актор Львівського держ. драм. театру ім. М. Заньковецької.
З 1999 р. викладає майстерність актора та сценічну мову на кафедрі тележурналістики,
дикторів та ведучих телепрограм Інституту кіно і телебачення КНУКіМ. У 2001 р. здобувач наукового ступеня, займається дослідженням та науковим обґрунтуванням
механізму збудження та перебігу переживання в особі актора під час гри.
У 2007 р. при ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України захистив дисертацію «Ак
торське «переживання в ролі» як творчий процес» та здобув науковий ступінь кандида
та мистецтвознавства. Методика викладання майстерності актора відрізняється від ві
тчизняної традиційної, перегукується із Санкт-Петербургською та Сенфорда Мейснера
в Лос-Анджелесі (Голівудською).
Ведучий реаліті-шоу телеканалу 1+1 «Джентльменський набір» (2012 р.).
На кафедрі акторів кіно викладає дисципліни: «Майстерність актора», «Сценічна
мова», «Техніка екранного мовлення».
Література:
1. Барнич Михайло Михайлович [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ikitb.knukim.edu.
ua/vikladachi-kafedra-aktoriv-kino.html. - Назва з екрана.

Фільмографія:
«Повернення Мухтара-7» (2011),
«На мосту» (2007),
«Ситуація 202» (2006),
«Право на захист» (2002),
«Леді Бомж» (2001),
«Це ми, господи...» (1990).
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21 вересня - 45 років від дня народження Сергія М иколайовича Афанасьева,
доцента кафедри класичної хореографії

АФАНАСЬЄВ
Сергій Миколайович
Артист, балетмейстер, доцент кафедри класичної
хореографії.
Нагороди і відзнаки: заслужений артист України, лауреат
ІІІ Всеукраїнського конкурсу артистів естради.
Упродовж 1989-1996 рр. - артист балету Національного
Заслуж. академ. ансамблю танцю України ім. П. П. Вірського.
З 1996 р. - артист та балетмейстер-репетитор театру сучасної
хореографії «Сузір’я Аніко». У складі театру бере участь у
музично-театральних дійствах, мистецьких проектах та концертних заходах Міністерства
культури України, Головного управління культури КДМА, Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України.
Сергій Миколайович - балетмейстер-репетитор, магістр сучасної класичної
хореографії, постановник концертних номерів кафедри сучасної класичної хореографії,
звітних концертів КНУКіМ, загальнонаціональної телепрограми «Наша пісня»,
Всеукраїнського дитячого телевізійного конкурсу «Крок до зірок».
Викладає дисципліни: «Теорія та методика викладання народно сценічного танцю»,
«Партерний тренаж», «Ансамбль класичного танцю».
Література:
1. Афанасьєв Сергій Миколайович [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://knukim.edu.ua/
institut-mistetstv/fakultet-rezhisшi-ta-horeografiyi/kafedra-klasichnoyi-horeografiyi/. - Назва з екрана.
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жовтня - 45 років від дня народження Оксани Ігорівни Парфьонової,
доцента з/н кафедри теорії та історії культури
21
жовтня - 45 років від дня народження О лени Олександрівни Абрамович,
доцента кафедри режисури і майстерності актора
14
жовтня - 65 років від дня народження Ганни Олександрівни Єскіної, доцента
кафедри режисури естради і масових свят
30 жовтня - 70 років від дня народження Віктора М ихайловича Шпортько,
професора, зав. кафедри джазу та естрадного співу

ПАРФЬОНОВА
Оксана Ігорівна
Канд. історичних наук, доцент кафедри теорії й історії
культури.
Народилася 10 жовтня 1969 року у м. Києві. У 1992 р.
з відзнакою закінчила Київ. держ. ін-т культури; у 2010 р. юридичний ф-т КНУКіМ (з відзнакою). З 1987 р. - ст. лаборант
кафедри загального бібліографознавства, методист заочного
ф-ту Київського держ. ін-ту культури (з 1989), методист ф-ту
режисури та хореографії (з 1997), начальник відділу контролю
та координації навчального процесу, заст. начальника навчальної частини (з 1998),
начальник навчальної частини (з 2001), заст. директора Інституту держ. управління і
права (з 2007), заст. декана юридичного ф-ту (2008-2011), декан юридичного ф-ту (2011
2013); докторант КНУКіМ (з 2013).
Сфера наукових інтересів: займається складною і малодосліджуваною проблемою аналізом морального та правового стану в країні, правових засад взаємовідносин людей,
обґрунтуванням норм співжиття в суспільстві та ролі організації життєдіяльності
в менталітеті українців. Здійснює керівництво науковою роботою магістрів та аспірантів.
Загальний науково-педагогічний стаж роботи 25 років. Викладає дисципліни: «Теорія
та історія культури», «Культурологія», «Історія української та зарубіжної культури»,
«Філософія культури». Має понад 25 наукових праць та методичних рекомендацій.

АБРАМОВИЧ
Олена Олександрівна
Канд. педагогічних наук, доцент кафедри режисури і
майстерності актора.
Народилась 21 жовтня 1969 року в м. Києві. Закінчила Київ.
держ. ін-т культури імені О. Є. Корнійчука (1990, культурноосвітня робота, спеціаліст), аспірантуру КДУКіМ (1997,
соціальна педагогіка). Працювала на студії «Київнаукфільм»,
у Київському міжнародному університеті.
У КНУКіМ працює з 1992 р. Викладає дисципліни
«Майстерність актора», «Режисура», «Робота актора в кіно», «Режисура кіно, ТБ і радіо».
Література:
1. Абрамович Олена Олександрівна [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://knukim.edu.
ua/institut-mistetstv/fakultet-rezhisuri-ta-horeografiyi/sektsiya-rezhisuri-dramatichnogo-teatru-ta-aktorskogomistetstva/. - Назва з екрана.

ЄСКІНА
Ганна Олександрівна/
Культуролог, канд. педагогічних наук (2001), доцент каф.
режисури естради та масових свят.
Нагороди і відзнаки: медалі «В память 1500-летия Киева»
(1982), «Ветеран труда» (1986).
Народилася 14 жовтня 1949 року на Житомирщині. Закін
чила Київ. держ. ін-т культури, ф-т культурно-освітньої робо
ти (спеціальність - керівник театрального колективу, 1972).
Після закінчення ін-ту понад 37 років працювала на кафедрах
культурно-освітньої роботи, культурології, прикладної культурології. З 2009 р. - доцент
каф. режисури естради і масових свят.
У 2002 р. захистила канд. десертацію на тему: «Формування ціннісних орієнтацій
молоді засобами аматорського театру». У 2005 р. присвоєно вчене звання доцента каф.
прикладної культурології. Протягом педагогічної діяльності викладала дисципліни:
«Сценарна майстерність», «Сценічна мова», «Основи режисури і акторської
майстерності», «Методика викладання фахових дисциплін».
Сфера наукових інтересів пов’язана з дослідженням гуманістичних, соціальних,
морально-етичних, художніх та національних ціннісних орієнтацій особистості.
Відомі випускники: Т. Бєлофастова - канд. пед. наук, проректор Київ. ін-ту
ім. Б. Грінченка; Н. Бондаренко - доцент Нац. ун-ту оборони України ім. І. Черняховського;
Л. Бойко - канд. пед. наук, професор КНУКіМ; Г. Вишневська - канд. культурології, доцент
каф. міжнар. туризму КНУКіМ; Н. Ворожбіт - драматург, керівник гром. організації
«Текст»; О. Гончарова - доктор культурології, зав. каф. музеєзнавства КНУКіМ;
К. Гайдукевич - канд. культурології, ст. викл. каф. культурології КНУКіМ; І. Думчева шеф-редактор 5 каналу ТБ (Москва); О. Зінченко - режисер ТБ каналу СТБ (Київ);
І. Лапіка - нач. відділу з виховної роботи Управління освіти Дніпровської РДА м. Києва;
О. Копієвська - канд. пед. наук, професор НАКККіМ; І. Петрова - канд. пед.
наук, доцент каф. культурології КНУКіМ; Л. Поліщук - канд. культурології,
доц. каф. культурології КНУКіМ; Є. Рогачевський - музикант, соліст гурту «ВВ»;
О. Ткаченко - тележурналіст каналу НТН (Київ); Л. Устименко - канд. пед. наук, доцент
каф. міжнар. туризму КНУКіМ; Л. Черепахіна - режисер, засл. працівник культури
України, доцент каф. режисури естради та масових свят КНУКіМ.
Література:
1.
Ганна Олександрівна Єскіна [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://frishb.knukim.edu.
ua/kafedri/kafedra-rezhisшi-estradi-i-masovikh-svyat/naukovo-pedagogichшj-sklad-kafedri.html. - Назва з
екрана.

ШПОРТЬКО
Віктор Михайлович
Український співак (тенор), зав. кафедри естрадного співу.
Член Асоціації естрадних діячів України (з 1989).
Нагороди і відзнаки: кавалер орденів «За заслуги» ІІІ та
ІІ ст. Народний артист України (1994). Лауреат Всесоюзного
конкурсу «С песней по жизни» (Москва, 1979).
Народився 30 жовтня 1944 року в м. Дніпропетровську.
Закінчив муз. відділення Дніпропетровського пед. училища
(клас П. І. Кучмія); Київ, ін-т культури за спеціальністю
«режисура естрадних та театралізованих свят» (1996).
З
1969 р. - соліст-вокаліст Дніпропетровської, Одеської, Волгоградської (РФ)
філармоній. З 1978 р. - соліст Київського держ. мюзик-холу, естрадно-симфонічного
оркестру України.
Упродовж 1985-1989 рр. - соліст ВІА «Водограй» Дніпропетровської обл. філармонії.
Важливе місце у творчості В. Шпортька займає концертна діяльність. Він презентував
своє мистецтво у багатьох країнах світу: США, Канаді, Бельгії, Польщі, Болгарії, Франції,
Латвії, Естонії, Литві та ін. У творчому доробку артиста декілька альбомів. Два з них
записані у США. Найвідоміші: «Я Віктор», «Облітає півонія», «Ми Українці», «Стежка
до Ісуса».
Працює Віктор Шпортько і в кіно. Артист озвучував художні фільми: «Дударики»
(кіностудія ім. О. Довженка), «Кармелюк» (кіностудія ім. О. Довженка), «Цветы луговые»
(Одеська кіностудія).
Від 2005 р. - завідувач каф. естрадного співу КНУКіМ, професор. Великий
виконавський досвід дає Віктору Михайловичу можливість удосконалювати і формувати
вокальну майстерність та естетичні смаки молодих виконавців. Серед випускників:
заслужені артистки України Катерина Бужинська та Інеш Кдирова; володарка Гран-прі
Міжнар. конкурсу «Ялта-2004» Наталя Валевська та ін.
Література:
1. Моргун Т. Смійся і плач, музо моя... / Т. Моргун // Культура і життя. - 2001. - 6 січ. - С. 4.
2. Розуменко В. Щоб досягти успіху / В. Розуменко // Українська культура. - 2003. - № 9. - С. 17.
3. Шпортько Віктор Михайлович [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/
wiki/Шпортько_Віктор_Михайлович. - Назва з екрана.
4. Шпортько Віктор Михайлович [Електронний ресурс] // Золота книга України. -Режим доступу:
http://who-is-who.ua/main/page/zolt2010/73/449. - Назва з екрана.
5. Шпортько Віктор [Електронний ресурс] // Золотий фонд української естради. - Режим доступу:
http://uaestrada.org/spivaki/shportko-viktor. - Назва з екрана.
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листопада - 40 років від дня народження Ю лії Василівни Трач, доцента
кафедри комп’ютерних наук
12
листопада - 70 років від дня народження Раїси Дмитрівни Гусак, доцента
кафедри фольклору, народнопісенного і хорового мистецтва
20
листопада - 60 років від дня народження Олександра Ілліча Балабана,
доцента з/н кафедри акторів кіно
27 листопада - 45 років від дня народження Катерини Валеріївни Бондаревої,
викладача кафедри цивільно-правових дисциплін
28 листопада - 65 років від дня народження М ихайла М ихайловича
Поплавського, професора, ректора КНУКіМ

ТРАЧ
Юлія Василівна
Канд. педагогічних наук (2001), доцент кафедри
комп’ютерних наук (2003).
Народилася 4 листопада 1974 року. Закінчила Київ. держ.
ін-т культури імені О. Є. Корнійчука (1995), аспірантуру
(1998) та докторантуру КНУКіМ (2009).
У КНУКіМ працює з 1999 року. Викладає дисципліни: «Розробка ІТ-стратегії», «Стандартизація і сертифікація ІТ» та ін.
Сфера наукових інтересів: культурологічний аспект
вивчення інформаційних технологій, інформаційна безпека.

чНЯнШШ к

Література:
1.
Трач Юлія Василівна [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kn.knukim.edu.ua/department.
php. - Назва з екрана.

ГУСАК
Така Дмитрівна
Етноорганолог, доцент (1996). Член Міжнар. Комітету
музеїв і колекцій музичних інструментів (СІМСІМ) (1994
2008). Учасниця III Всесвітнього форуму українців (2001).
Нагороди і відзнаки: заслужена артистка України (1998).
Нагороджена дипломом Всеукр. товариства «Просвіта» імені
Тараса Шевченка (1998), Почесною відзнакою М-ва культури
і мистецтв України (2004).
Народилася 12 листопада 1944 р. на Уралі (РФ). У 1969 р.
закінчила КДК ім. П. І. Чайковського (оркестровий ф-т, нар. інструменти). У 1970
1973 рр. - артистка оркестру укр. нар. інструментів Музично-хорового товариства Укра
їни. Від 1973 р. - викладач КДІК (пізніше - КНУКіМ).
Досліджує традиційну музично-інструментальну культуру України (в т. ч. культуру
етносів та субетносів України). Викладає фах (традиційні народні інструменти), інструментознавство, фольклорний інструментальний ансамбль, транскрипцію народної музики.
Гусак Р. Д. зібрана унікальна колекція традиційних українських музичних інстру
ментів, відома в країнах Далекого Сходу, Європейського та Американського континен
тів. Вона налічує понад 1000 зразків з багатьох регіонів України та 21-ї країни світу і
перетворилась у творчу лабораторію мистецьких вузів України.
Учасниця 144-х Міжнар. та Всеукр. науково-теоретичних конф., симпозіумів,

50 друкованих наукових та методичних праць.
Взяла участь у понад 350 концертних заходах як худ. кер., виконавець на традиційних
муз. інструментах, науковий консультант виступів солістів-інструменталістів та
ансамблів народних інструментів, як в Україні, так і за її межами (Росія, Польща, Австрія,
Данія, Білорусь, Румунія).
Багато випускників Р. Д. Гусак за творчі досягнення мають відзнаки, премії, почесні
звання, вони з успіхом презентували українське народне інструментальне мистецтво
в Україні, Польщі, Чехії, Німеччині, Словаччині, Голландії, Росії, Франції, Швеції,
Португалії, Норвегії, на Африканському континенті.
Література:
1. Давидов М. А. Гусак Раїса Дмитрівна // Енциклопедія Сучасної України. - К., 2006. - Т. 6. - С. 670.
2. Кушнірук О. Гусак Раїса Дмитрівна // Українська музична енциклопедія. - К., 2006. - Т. 1. - С. 558.
3. Гусак Раїса Дмитрівна // Давидов М. А. Історія виконавства на народних інструментах (Українська
академічна школа). - Луцьк, 2010. - С. 58-59.

БАЛАБАН1
Олександр Ілліч
Режисер театру та кіно, доцент кафедри акторів кіно.
Нагороди і відзнаки: заслужений артист України.
Народився 20 листопада 1954 року в м. Києві. Закінчив те
атральний ф-т КДІТМ ім. І. К. Карпенка-Карого (спеціальність
«Режисура драми») та юридичний ф-т КДУ ім. Т. Г. Шевченка.
Працював режисером-постановником у Нац. академ. театрі
російської драми ім. Лесі Українки (м. Київ), Київ. академ. теа
трі драми та комедії, Київ. театрі юного глядача, Харківському
академ. українському драм. театрі ім. Т. Г. Шевченка, Одеському академ. театрі муз. комедії.
Працював також редактором-аналітиком інформаційно-аналітичної програми
«Питання дня», художнім керівником та головним режисером ТРК «Київ», науковим
співробітником Національного центру театрального мистецтва ім. Л. Курбаса.
У 1992 р. перший здійснив постановку україномовної вистави у Київському театрі
Драми та комедії на Лівому березі («Брехня» В. Винниченка).
У 1993 р. створив і очолив Київ. муз.-драм. театр-студію класичної п’єси. Перший
у світі здійснив постановку вистав за творами: «На полі крові» Лесі Українки (1988),
«Викрадення Джоні Дорсета» за О’Генрі (1989), «Страта» Л. Петрушевської (1990), «Марія
Магдалина» М. Метерлінка (1994). Олександр Ілліч перший у сучасному українському
драматичному театрі поєднав глибокий психологізм з прийомами музичного театру.

Як сценарист та режисер плідно працює у галузі історичного документального кіно.
Фільми «УПА. Погляд крізь роки» (2002) та док. серіал «Волинь. Знак біди» представляли
Україну на міжнар. фестивалі «Людина під загрозою» (Польща, Лодзь, 2003) та міжнар.
фестивалі док. кіно країн Центарльної та Східної Європи (2004).
У творчому доробку Балабана О. І. багато театральних постановок різних жанрів,
кінострічок, кліпів та реклами.
Автор книги прози та поезії «За лаштунками холодно», мистецтвознавчих статей,
лібрето мюзиклу «Честь» за творами М. Гоголя та ін., перекладу укр. мовою п’єси
М. Гумільова «Полювання на носорога».
Викладає дисципліни: «Майстерність актора», «Сценічне мовлення, сценічний рух
та фехтування», «Основи майстерності актора в кіно-телемюзиклі», «Дубляж», «Робота
актора на телебаченні і радіо».
Література:
1.
Балабан Олесандр Ілліч // Київ та регіони. Хто є хто 2004-2005 [Електронний ресурс]. - Режим
доступу: http://who-is-who.ua/main/page/kiev/162/116. - Назва з екрана.

БОНДАРЕВА
Катерина ВалеріїВна
Правознавець, викладач каф. цивільно-правових дисциплін.
Народилася 27 листопада 1969 року у м. Москві (РФ). За
кінчила Московский держ. техн. ун-т радіотехніки, електро
ніки та автоматики (1992), КНУ ім. Тараса Шевченко (2011).
Працювала юрисконсультом ТОВ «Укрміськбуд-1».
У КНУКіМ працює з 2011 р. Викладає дисципліни:
«Господарське право», «Господарський процес», «Договірне
право», «Правознавство».
Сфера наукових інтересів: медичне право, теорія права, господарське право,
господарський процес.

І

п о п л А ъ ськ т й
Михайло Михайлович
Доктор педагогічних наук (1990), професор (1990), ректор
Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв (з 1993).
Народний депутат Верховної Ради України IV скликання
(2002-2006), VII скликання (з 2014), депутат Київської обл.
ради (2010). Президент міжнар. благодійного фонду «Обда
ровані діти України» (1997), Президент міжнар. громадської
організації «Об'єднання українців світу» (2004).
Нагороди і відзнаки: повний кавалер ордена «За заслуги»
(2000, 2001, 2007), орден М. Грушевського IV ст. «За розбудову України» (2000), Золота
медаль «За заслуги в освіті» Всеукраїнського рейтингу «Софія Київська» (2001).
Заслужений діяч мистецтв України, народний артист України (2008). Грамота Президії
ВР УРСР (1984).
Лауреат загальнонаціональної програми «Людина року» (1997, номінація «Діяч
культури і мистецтв»; 2009, номінація «Митець року»), лауреат всеукр. рейтингу попу
лярності «Золота фортуна» (1998).
Меценат, продюсер, головний режисер-постановник всеукраїнського дитячого теле
візійного конкурсу «Крок до зірок»; один із авторів ідеї, генеральний продюсер, голо
вний режисер-постановник безпрецедентного мегапроекту - телемарафону української
пісні «Пісня об'єднує нас», що увійшов до Світової книги рекордів Гіннесса.
Народився 28 листопада 1949 р. в с Мечиславка, Ульяновського р-ну, Кіровоград
ської обл. Директор Великотроянівського сільського будинку культури (1971-1973), дирек
тор Ульяновського районного будинку культури Кіровоградської обл. (1973-1975). Упро
довж 1975-1979 рр. студент, голова профкому КДТК. У 1979 р. - заст. директора Республі
канського будинку народної творчості УРСР. Навчався в аспірантурі Академії педагогічних
наук СРСР. З 1985 р. - ст. викладач, доцент, професор, завідувач кафедри, декан факультету
КДТК. У 1990 році захистив докторську дисертацію в Ленінградській Академії культури.
21
квітня 1993 року Михайла Поплавського було призначено на посаду ректора
Київського державного інституту культури. Першими кроками в його роботі стали:
вироблення нової концепції розвитку Інституту культури, оновлення навчальних
планів, деідеологізація навчального процесу та перехід до ступеневої системи освіти,
створення науково-дослідного центру з проблем розвитку української культури,
модернізація аудиторного фонду, комп'ютеризація навчального процесу, відкриття нових
спеціальностей і спеціалізованих кафедр, посилення соціального захисту студентів
і викладачів, активна, наступальна позиція в реформуванні всієї системи підготовки
фахівців для соціокультурної сфери.

Саме Михайлом Поплавським було розроблено концепцію перспективного розвитку
інституту культури, одним з головних аспектів якої - підняти авторитет та престиж вузу
(науково спланувати і здійснити програму іміджевої комунікації вузу або, просто кажучи,
втілити програму його розкрутки).
Наукова діяльність:
- Автор аналітичної моделі «ВУЗ XXI століття».
- Основоположник національної наукової школи менеджменту і соціокультурної
діяльності.
- Автор перших в Україні наукових посібників: «Менеджер культури», «Менеджер
шоу-бізнесу», «Шоу-бізнес: теорія, історія, практика», «Азбука паблік рілейшенз»,
«Антологія сучасної української естради», «20 принципів управління, або як керувати
собою і людьми», «Готельно-ресторанний сервіс»; книг: «Ректор», «Як стати популярним
і багатим», «Формула успіху», «До вашого столу від Михайла Поплавського», «Імідж»,
«Лідерство як бренд», «Родовід», а також багатьох наукових статей та монографій.

Література:
1. «Золотая фортуна» - золота еліта України : диплом лауреата вручено ректору КДУКіМ
М. Поплавському // День. - 1998. - 25 груд.
2. 20 принципів управління, або як керувати собою і людьми. - К. : Дельта, 2006. - 126 с.
3. Бігус С. Студенти університету культури цінують свого ректора за працелюбність, демократизм
і доброзичливість / С. Бігус // Хрещатик. - 2005. - 1 груд. - С. 13.
4. Бордійчук Н. Поплавський став президентом : Михайло Михайлович очолив ще й міжнар.
громад. орг. «Об’єднання українців світу» / Н. Бордійчук // Хрещатик. - 2004. - 6 лип. - С. 16.
5. Кращими освітянами 1999 року визнано // Освіта. - 29 груд. 1999 - 5 січ. 2000. - С. 5.
6. Малиш І. Кращі освітяни року : [М. Поплавський - кращий освітянин 1999 р.] / І. Малиш // Вечір.
Київ. - 2000. - 23 трав. - С. 6.
7. Про час і про себе : фотоальбом. - К. : Макрос, 2009. - 335 с.
8. Ректор / авт. літ. запису О. В. Попова. - К. : Макрос, 2009. - 272 с.
9. Федоренко Т. Рецепт успіху від Поплавського / Т. Федоренко // Вечір. Київ. - 2005. - 30 листоп. - С. 8.
10. Формула успіху / КНУКіМ. - К.: [Преса України], 2003. - 129 с. : іл.
11. Як стати популярним і багатим : історія М. Поплавського / версія О. Попової. - К. : Макрос,
2007. - 111 с. : портр.
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ДОДТРК
ДДУ
ІМФЕ

- Донецький обласний державний телерадіо комітет
- Донецький державний університет
- Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського
КАДІ
- Київський автомобільно-дорожній інститут
КДІДПМД
- Київський державний інститут декоративно-прикладного
мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука
КДК
- Київська державна консерваторія ім. П. І. Чайковського
КДІТМ
- Київський державний інститут театрального мистецтва
ім. І. К. Карпенка-Карого
КДУ
- Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка
КДХІ
- Київський державний художній інститут
КНЕУ
- Київський національний економічний університет ім. Вадима
Гетьмана
КНУКіМ
- Київський національний університет культури і мистецтв
КУТЕП
- Київський університет туризму, економіки і права
КНТЕУ
- Київський національний торговельно-економічний університет
КНУБА
- Київський національний університет будівництва та архітектури
КПІ
- Київський політехнічній інститут
МДТУ МІРЕА - Московский державний технічний університет радіотехніки,
електроніки та автоматики
МОН України - Міністерство освіти і науки України
НАОМА
- Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НСЖУ
- Національна спілка журналістів України
НТУ
- Національний транспортний університет
ОКБ «Шторм» - Особливе конструкторське бюро «Шторм»
РАН
- Російська академія наук
ХПІ
- Харківський політехнічний інститут
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Юрій Іванович Горбань
Комп 'ютерна верстка та технічне редагування виконала
студентка 4 курсу спеціальності "Видавнича справа таредагування”
Інна Аркадіївна Кожан

Формат 210x297. Гарнітура Liberation Serif. Папір офсетний. Друк офсетний.
Наклад 300 прим. Ум. друк. арк. 12,35.
Видавничий центр КНУКіМ

