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Від укладача

Шановні друзі! Вашій увазі пропонується третій випуск щорічного календаря 
«Київський національний університет культури і мистецтв у 2015 році: знаменні 
дати, славні ювілеї», підготовленого спільними зусиллями співробітників науково-
методичного відділу наукової бібліотеки і кафедри видавничої справи та мережевих 
видань університету.

Мета календаря – інформувати про Київський національний університет 
культури і мистецтв; нагадати про пам’ятні події, знаменні дати історії; відзначити 
ювілеї визнаних діячів освіти, науки, культури і мистецтва, які нині працюють в 
університеті; виховувати у студентів шанобливе почуття гордості за те, 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 2015 року.
Перша частина має інформативний характер. Вона містить перелік основних 

знаменних дат університету 2015 року. До кожної дати пропонується нарис, 
бібліографічний список джерел та світлини.

Друга частина подає перелік ювілейних дат викладачів КНУКіМ за місяцями, біогра-
фічні довідки про ювілярів та списки основних публікацій про їхнє життя і діяльність.

Бути педагогом і наставником студентів – це справжнє мистецтво, щоденна напо-
леглива і натхненна праця. Кожен, хто обирає педагогічну працю, бере на себе відпо-
відальність за тих, кого вчить і виховує, та разом з тим відповідає за самого себе, свою 
професійну підготовку, своє право носити таке високе й почесне звання педагога. 

«Володіючи знанням, дай іншим запалити від нього свої світильники», – цими 
словами Фуллера ми хочемо привернути увагу суспільства до яскравих особистостей, 
які свою наукову і творчу діяльність присвятили вихованню нового покоління 
вітчизняних працівників культури і мистецтва в Київському національному 
університеті культури і мистецтв.

Календар не претендує на вичерпність інформації. Для вдосконалення його по-
дальших випусків, просимо надсилати до бібліотеки свої зауваження та пропозиції. 
Водночас запрошуємо науковців, викладачів та студентів КНУКіМ до співпраці у при-
множенні інформації про видатні події університету для вміщення у наступних ви-
пусках календаря. Будемо вам щиро вдячні.
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Збережемо традиції…
Н. П. Батєєва,

кандидат наук з фізичного. виховання та спорту, 
доцент з /н, заступник декана факультету

державного управління і права

Традиція – це та частина нашого минулого,
якою ми допомагаємо перебратися в майбутнє.

Віктор Кротов

Час минає, а не вертає, однак те, що минулося, не забулося – залишилося в пам’яті 
людей та на друкованому папері. Час «шалених» різноманітних засобів інформації 
у світі не може замінити значення засобу висвітлення видавничого друкованого 
матеріалу, одним з яких є календар університету. 

У студентському середовищі виникає потреба висвітлити життєві здобутки 
людини на благо суспільства, потреба виховання шанобливого ставлення у студентів 
до Альма-Матер, прояву їхньої особистісної культури. Зміст, структура і контент 
календаря дає нам змогу провести хронологію видатних дат, ювілеїв, заходів КНУКіМ. 

Створювати випускні кафедри, нові спеціалізації, які потребує  
суспільство – це величезний пласт роботи і відповідальності. Першопрохідці – ті, хто 
стояв біля витоків створення нових перспективних структурних одиниць університету, 
вкладали частинку себе у формування майбутнього покоління діячів культури, 
надавали студентам можливість реалізуватися у нових напрямках розвитку культури 
і мистецтва. Тому проникнутися історією створення КНУКіМ та знаковими подіями, 
які відбувалися в його стінах, відчути атмосферу минулого – це головне завдання 
щорічного видання «КНУКіМ у 2015 році: знаменні дати, славні ювілеї».

Третій випуск календаря, що є вже традиційним щорічним джерелом інформації, 
адже готується з 2013 року, висвітлює найкращі події в житті університету за 
календарний рік. Завдяки цьому студенти та співробітники мають можливість 
почерпнути для себе цікаві історичні факти із життя кафедр, інститутів, факультетів, 
університету. Мають нагоду познайомитися із корифеями та видатними 
особистостями КНУКіМ – ювілярами 2015 року.

Великий обсяг роботи, виконаної співробітниками науково-методичного відділу 
наукової бібліотеки та кафедри видавничої справи і мережевих видань у здійсненні 
іміджевих проектів дає нам надію позитивного впливу видання на формування 
свідомості кожного студента, викладача, співробітника КНУКіМ. Саме з огляду на це, 
університетський календар вносить неоціненний вклад у патріотичне виховання 
студентів, майбутню історію нашого навчального закладу та запалює ті зірки, які у 
повсякденному житті університету є не помітними.

Бажаю щоб цей і наступні випуски календаря були традиційними, набирали все 
більше і більше обертів, збагачуючи історію і традиції нашого вишу.
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Як тільки сходить сніг з землі...

Як тільки сходить сніг з землі
І сонце землю обігріє,

В моїй кімнаті на столі
Вже перший пролісок синіє.

Зеленим ситцем квітне лан,
Цвітуть в саду моїм дерева,
А на столі нарцис, тюльпан

І вітка яблуні рожева.

Луна гучніш пташиний спів,
І за вікном вже тепле літо,

До мене з поля і лісів
Приходять в гості нові квіти…

А ось і осінь. У саду
Уже розквітли дивні шати

І гілку клена золоту
Тоді я вношу до кімнати.

Я так люблю її тоді,
Люблю без тями і без краю,

Листи багряно-золоті,
Листи кленові, що вмирають.

Отак живу я, друже мій,
Люблю усе живе й зелене,

І на землі оцій старій
Нема щасливіших за мене.

Іван Коваленко
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Знаменні дати
Київського національного 

університету культури і мистецтв

Arte et humanitate, labore et scientia
Мистецтвом і людяністю, працею і знаннями
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45-річчя
 (1970) кафедри народної хореографії.

45-річчя
 (1970) створення кафедри народних інструментів.

45-річчя
 (1970) створення академічного хору студентів 
кафедри академічного хорового мистецтва

30-річчя
 (1980) створення Служби наукової інформації у 

бібліотеці КНУКіМ.
20-річчя

 (1995 р.) створення оркестру духових та ударних 
інструментів «Гармонія».

15-річчя
 (2000) створення Інституту кіно і телебачення.

15-річчя
 (2000) створення кафедри теорії та історії держави 

і права.
15-річчя

 (2000) створення JAZZ – BAND КНУКіМ кафедри 
джазу та естрадного співу.
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І. М. Гутник,
кандидат педагогічних наук, професор, 

зав. кафедри народної хореографії

Кафедра народної хореографії: від витоків до сьогодення

Кафедра народної хореографії Київського національного університету культури 
і мистецтв веде свій відлік із 1970 року. Саме тоді відомі науковці й дослідники 
українського хореографічного фольклору Кім Василенко, Галина Березова та Андрій 
Гуменюк створили у Київському державному інституті культури ім. О. Корнійчука – 
нинішньому КНУКіМ – кафедру хореографії, обравши пріоритетним напрямом розвиток 
народно-сценічної хореографії, насамперед українського народно-сценічного танцю.

Кафедра хореографії КДІК першою в Україні почала готувати фахівців із 
народного хореографічного мистецтва з вищою освітою, ставши, таким чином, 
основою нинішньої кафедри народної хореографії. Пізніше було створено окремі 
кафедри бальної, класичної та сучасної хореографії, які нині, хоч і мають власні «дні 
народження», також відчувають причетність до 45-річного ювілею.

Підготовкою хореографів, керівників самодіяльних танцювальних колективів у 
різні часи займались провідні майстри української сцени: заслужений діяч мистецтв 
України М. Трегубов; кандидати мистецтвознавства Г. Боримська, В. Пасютинська; 
заслужені артисти України М. Мотков, О. Колосок, В. Володько, заслужений працівник 
культури України Є. Зайцев. Історію хореографічного мистецтва викладав доктор 
мистецтвознавства, професор Ю. Станішевський.

Згодом випускники кафедри народної хореографії Київського національного 
університету культури і мистецтв почали отримувати кваліфікацію «балетмейстер 
народної хореографії, викладач фахових дисциплін, артист», а педагогічний склад 
кафедри поповнили народна артистка України, доцент В. Вірська, заслужений 
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артист України П. Неборський, професор Л. Цвєткова, заслужений діяч мистецтв 
України, кандидат педагогічних наук, професор С. Забредовський, доценти В. Камін,  
С. Зубатов, Л. Єрмоліна, кандидат педагогічних наук, доцент Т. Чурпіта, заслужений 
діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, доцент В. Шкоріненко, 
заслужений працівник культури, доцент Л. Піменова, заслужена артистка України  
Л. Черноус, ст. викладачі В. Литвиненко, Т. Лазарчук, Р. Фондера.

Незмінним завідувачем кафедри упродовж 25-ти років 
– з часу створення і до 1995 р. та її першим професором 
був Кім Юхимович Василенко – видатний майстер 
народного танцю, талановитий балетмейстер, науковець, 
заслужений діяч мистецтв України, ім’я якого увійшло в 
історію українського народного сценічного танцю. 

К. Ю. Василенко відомий як явтор десятків книг, у 
яких – історія танцю, практичні настанови сучасним 
балетмейстерам-постановникам і самодіяльним 
хореографічним колективам народного танцю. Чільне 
місце у твочій спадщині К. Ю. Василенка займають 
посібники з теорії українського народно-сценічного 
танцю. Зокрема, його посібник «Лексика українського 
народно-сценічного танцю» досі не має аналогів у 
світовій практиці. Автор вперше у хореографічній 

науці обґрунтував цілу низку проблемних питань теорії, методики хореографічної 
педагогіки, практики, пов’язаних зі шляхами розвитку українського народного 
хореографічного мистецтва, та його основи – лексики. Таким чином, К. Ю. Василенко 
започаткував нову науку – хореографічну лексикологію, покликану займатись 

питаннями танцювальної лексики.
Із 1976 р. на кафедрі народної хореографії працює 

Лариса Юріївна Цвєткова, – відомий в Україні фахівець 
з методики викладання класичного танцю. Із 1995 по  
1998 рр. вона очолювала кафедру, а нині – декан 
факультету хореографічного мистецтва, профессор. 
Викладає дисципліни «Методика виконання класичного 
танцю» та «Історія хореографічного мистецтва».

Л. Ю. Цвєткова є автором підручника «Методика 
викладання класичного танцю», а також численних 
програм і методичних рекомендацій з хореографічних 
дисциплін для вищих навчальних закладів України. 
Незмінний натхненник, ініціатор та організатор 
щорічних Всеукраїнських науково-практичних 
конференцій, що відбуваються в КНУКіМ на факультеті 

хореографічного мистецтва, вона неодноразово презентувала свої педагогічні 
досягнення на семінарах-практикумах різного рівня для викладачів-хореографів 
України, Росії, Франції. 

Лариса Юріївна – постійний член журі телевізійного проекту КНУКіМ «Крок 
до зірок», Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії імені Павла 
Вірського, багатьох мистецьких всеукраїнських та міжнародних творчих заходів. 

Упродовж 1999–2012 р. посаду завідувача кафедри обіймав професор Сергій 
Лук’янович Зубатов, нині – доцент кафедри народної хореографії, де працює з 1982 р. 

Сергій Лук’янович спрямовує свою викладацьку діяльність на удосконалення 
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та розвиток українського народно-сценічного танцю. 
Понад 30 років він займається розвитком методики 
викладання українського народно-сценічного танцю, 
має багаторічний педагогічно-практичний досвід 
роботи у вищих навчальних закладах України та 
близького зарубіжжя. Ним розроблені і підготовлені до 
друку типові програми для ВНЗ. Багаторічна педагогічна 
діяльність С. Л. Зубатова – вагомий внесок у збереження 
та розвиток українського народного танцю.

С. Л. Зубатов неодноразово брав участь у проведенні 
міжнародних семінарів з українського танцю для 
української діаспори в Україні, Канаді, США, Нідерландах, 
Франції, Австралії, Росії, Литві та інших країнах, де 
численні танцювальні колективи у своєму репертуарі 
мають хореографічні номери, створені Сергієм Лук’яновичем, яких у доробку 
балетмейстера понад 50. 

Педагогічні та мистецькі традиції кафедри успішно продовжує молоде покоління 
викладачів. Нині завідувачем кафедри народної хореографії є кандидат педагогічних 
наук, професор Ірина Миколаївна Гутник – випускниця кафедри. 

І. М. Гутник працює у КНУКіМ із 2003 р., викладає 
дисципліни «Мистецтво балетмейстера», «Ансамбль 
народного танцю», є художнім керівником і 
балетмейстером ансамблю народного танцю «Київ».

В арсеналі науково-методичних напрацювань  
І. М. Гутник – доповнення програми предмету 
«Мистецтво балетмейстера» новими сучасними темами 
для постановочної роботи, розробка дисципліни 
«Основи стилізації народного танцю»; низка наукових 
статей і програм для вишів.

Студентські роботи, створені під керівництвом 
Ірини Миколаївни, були представлені на хореографічних 
конкурсах і фестивалях, де займали призові місця, а 
також увійшли до репертуару ансамблю «Київ». 

І. М. Гутник – член журі телевізійного проекту «Крок до зірок», міжнародних 
мистецьких конкурсів і фестивалів в Україні, Росії, Угорщині, Чехії, Словаччині, 
Австрії; постановник численних хореографічних номерів для мистецьких заходів та 
телевізійних проектів КНУКіМ. 

За останні 11 років науково-педагогічний склад кафедри поповнився новими 
викладачами, більшість із яких - випускники кафедри. Це О. Л. Яценко - доцент, 
заслужена артистка України, відмінник освіти України; В. П. Поклад - доцент, 
заслужена артистка України; О. О. Бігус - кандидат мистецтвознавства, доцент;  
О. Д. Помпа - викладач, кандидат мистецтвознавства; викладачі, аспіранти Д. О.  Ніязкулова,  
А. І. Морозов, А. М. Рогульчик.  

Сьогодення кафедри творять невтомні, талановиті педагоги, як молоді, так і 
досвідчені фахівці, справжні професіонали, які присвячують своє життя становленню 
народного хореографічного мистецтва в Україні.

За період діяльності кафедри, яка від самого початку свого існування 
займалась підготовкою кадрів із народної хореографії, було підготовлено понад  
1000 висококваліфікованих фахівців, багато з яких наразі мають наукові ступені та 
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почесні звання.
Серед випускників кафедри – кандидат мистецтвознавства, доцент, заслужений 

працівник культури О. Касьянова; заслужені артисти України М. Гричушніков,  
В. Глущенков, В. Вітковський, Л. Черноус; заслужений діяч мистецтв України Г. Воронов; 
доцент С. Зубатов; завідувач кафедри класичної хореографії КНУКіМ, народна артистка 
України, професор А. Рехвіашвілі; завідувач кафедри бальної хореографії КНУКіМ, 
заслужений артист України, професор Д. Базела; кандидат мистецтвознавства, доцент, 
заслужений працівник культури В. Шкоріненко; заслужена артистка України, відмінник 
освіти України О. Яценко; кандидат мистецтвознавства, доцент А. Підлипська; 
завідувач кафедри народної хореографії, кандидат педагогічних наук, професор  
І. Гутник; кандидат мистецтвознавства, доцент О. Бойко; завідувач кафедри 
сучасної хореографії, кандидат мистецтвознавства, доцент О. Бігус; кандидат 
мистецтвознавства О. Помпа. 

Тісно співпрацюють із викладачами кафедри концертмейстери вищої категорії: 
М. Буяло, В. Гурова, І. Горчинська, О. Магаліс, О. Магаліс та завідувач лабораторії 
кафедри народної хореографії Р. Гідалевич.

Із 1980 по 2006 р. спочатку старшим лаборантом, а згодом завідувачем лабораторії 
кафедри народної хореографії працювала В. А. Біткіне, яка розпочала свою трудову 
діяльність ще в КДІК у 1975 році, і продовжує працювати по теперішній час на кафедрі 
сучасної хореографії КНУКіМ.

30 років на кафедрі народної хореографії працює костюмер М. Г. Микитенко.
Педагоги кафедри забезпечують сучасні, інноваційні підходи до викладання фахових 

дисциплін: «Мистецтво балетмейстера», «Теорія та методика викладання українського 
народно-сценічного танцю», «Теорія та методика викладання народно-сценічного 
танцю», «Ансамбль народного танцю», «Теорія та методика виконання класичного 
танцю», «Тренаж», «Зразки народної хореографії», «Історія хореографічного мистецтва», 
«Режисура та акторська майстерність», «Методика виконання дуетно-сценічного 
танцю», «Методика виконання історико-побутового танцю», «Методика виконання 
віртуозних рухів у народній хореографії», «Хореографічна культура народів світу», 
«Основи стилізації народного танцю», «Еволюція українського народного танцю».

Переважна більшість випускників кафедри працюють за фахом у провідних 
професійних колективах, вищих та середніх навчальних закладах. Колишні студенти 
гідно представляють хореографічне мистецтво України за кордоном – в Канаді, США, 
Австралії, ПАР, ОАЕ, Ємені та багатьох європейських країнах. 

Поряд з українською молоддю, вищу освіту на кафедрі народної хореографії в різ-
ні часи здобули студенти із Франції, США, Канади, Австралії, Польщі, Хорватії, Слове-
нії, Болгарії, Словаччини, Монголії, Куби, Ємену, В’єтнаму, Мадагаскару. 

Вагому частину діяльності кафедри займає науково-дослідна робота викладачів і 
студентів, яку координує кандидат педагогічних наук, професор І. М. Гутник. Науково-
педагогічний склад кафедри, з огляду на сучасні тенденції розвитку хореографічного 
мистецтва, активно займається науковою діяльністю, постійно працює над розробкою 
нових дисциплін, покликаних сприяти всебічному розвитку та підвищенню рівня 
підготовки балетмейстерів народної хореографії, а також надати їм можливість, 
зберігаючи народні традиції, шукати нові шляхи розвитку народної хореографії. 

У 2014 р. на кафедрі було видано збірку науково-методичних праць «Теоретичні 
основи викладання фахових дисциплін». Це видання стало першою спробою 
представити теоретичні та методичні розробки з основних фахових дисциплін, які 
є результатом плідної діяльності науково-педагогічного складу кафедри народної 
хореографії і втілюються на практиці в навчальному процесі. У планах кафедри – 
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видання серії таких праць, покликаних стати ґрунтовною теоретичною основою у 
практичній діяльності викладачів, студентів і хореографів. 

Одним із головних напрямів досліджень є розвиток української національної 
хореографічної культури. Викладачі та студенти беруть активну участь у науково-
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практичних конференціях – всеукраїнських і міжнародних. Найбільш цікавий 
дослідницький матеріал використовується у подальшій практичній діяльності 
кафедри. З огляду на специфіку кафедри, частина наукових робіт ілюструється 
творчими показами.

У 1999 р. на кафедрі народної хореографії було створено ансамбль народного 
танцю «Київ», художнім керівником і головним балетмейстером якого більш як 
10 років був С. Л. Зубатов. За цей час ансамбль ставав лауреатом і дипломантом 
міжнародних і всеукраїнських фестивалів-конкурсів народної хореографії. Значний 
внесок у формування репертуару колективу зробили викладачі кафедри народної 
хореографії В. О. Шкоріненко, В. С. Вірська, В. А. Литвиненко. 

Нині ансамбль очолює І. М. Гутник. Як і раніше, головна мета ансамблю – постановка 
нових і збереження найкращих зразків народно-сценічної хореографії. Репертуар 
ансамблю поповнився новими цікавими хореографічними творами. Особливо 
приваблюють як глядачів, так і учасників ансамблю стилізовані народні танці.

Ансамбль «Київ» бере активну участь у мистецьких заходах і телевізійних 
проектах КНУКіМ. Учасники колективу отримують величезний досвід виконавської 
майстерності виступаючи на головній сцені нашої держави – Палаці мистецтв 
«Україна» та на знімальних майданчиках телевізійних каналів. Традиційними 
стали спільні концертні номери ансамблю «Київ» з відомими зірками та легендами 
української естради. 

Колектив багато виступає, популяризуючи народне хореографічне мистецтво в 
Україні та за її межами. Ансамбль «Київ» став лауреатом II Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського, перемагав на міжнародних 
фестивалях-конкурсах у Словаччині, Нідерландах, Італії, Естонії, Угорщині, Польщі, 
Росії, Білорусі. 

Зокрема, у 2012 р. ансамбль здобув Гран-прі у Словаччині на Міжнародному 
фестивалі-конкурсі «Гірське сузір’я», завоював перше місце на міжнародному 
фестивалі «Містерія танцю» в Україні. Навесні 2013 р. ансамбль «Київ» став 
переможцем Міжнародного фестивалю-конкурсу танців народів світу «Веселкова 
Терпсихора» у номінації «Хореографічні колективи спеціалізованих вищих 
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навчальних закладів I-IV рівнів акредитації», ще раз підтвердивши високий рівень 
професійної підготовки студентів кафедри народної хореографії. 

2014 р. став знаменним для ансамблю: колектив не лише гідно представляв 
Україну на міжнародних фестивалях у Нідерландах і Польщі, а й виборов перше 
місце у IV Всеукраїнському фестивалі-конкурсі народної хореографії ім. П. Вірського 
в номінації «Хореографічні колективи спеціалізованих вищих навчальних закладів 
I-IV рівнів акредитації».

Тож свій 45-річний ювілей кафедра народної хореографії КНУКіМ зустрічає не-
абиякими здобутками. Ними по праву можна вважати і успіхи студентів у навчанні, 
концертній та конкурсній діяльності, й наукові досягнення викладачів, і  плідну пра-
цю на ниві виховання успішних громадян – патріотів України з національною гідніс-
тю, високим професіоналізмом, щирим прагненням до утвердження духовних цін-
ностей українського народу.

Література:
1. Гутник І. М. Жодного року – без нового кроку / І. М. Гутник // КНУКіМ  

у 2014 році: знаменні дати, славні ювілеї : календар. – Київ, 2014. – С. 47–51.
2. 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. – Київ, 2013. – С. 115–121.
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П. О. Андрійчук, 
заслужений працівник культури України,

професор, художній керівник заслуженого 
народного ансамблю пісні і танцю 

України «Дарничанка»

Народно-інструментальна спеціалізація у Київському 
національному університеті культури і мистецтв

У 1970 р. для підготовки фахівців «клубний працівник вищої кваліфікації, 
керівник самодіяльного оркестру народних інструментів» у Київському державному 
інституті культури була створена кафедра народних інструментів (завідувач А. Ф. 
Нечипоренко). На перший курс було прийнято 30 студентів денної форми навчання 
і стільки ж заочної. Така норма набору зберігалася до кінця 80-х років. Навчання 
велося 4 роки на денній формі навчання і 5 років – на заочній.

Від початку діяльності кафедра комплектувалася талановитими випускниками, 
в основному, Київської державної консерваторії, які працювали творчо, натхненно і 
самовіддано.

Перші викладачі кафедри: А. В. Гаценко, Т. Г. Мурзіна, А. Ф. Нечипоренко,  
І. К. Носальський, В. А. Посудієвський (клас баяна), Т. М. Комарова (класс домри),  
Д. П. Казачков і О. Г. Побединський (класс диригування). У 1971 р. викладацький склад 
кафедри поповнили С. П. Булавко, С. І. Литвиненко, О. Ю. Омельченко, Г. А. Суслова,  

На засіданні кафедри, 1971 р.
В. А. Посудієвський, І. К. Носальський, А. Ф. Нечипоренко, Г. А. Суслова, 

О. Г. Побединський, А. Я. Козлова, О. Ю. Омельченко, В. Ф. Лапшин, А. П. Головньов
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у 1972 р. – В. Д. Галицький, А. П. Головньов, В. Ф. Лапшин, у 1973 р. – Р. Д. Гусак. 
З 1975 р. почав викладати випускник другого випуску Інституту  М. С. Голючек.
Оркестр народних інструментів (домрово-балалаєчного типу) вів Д. П. Казачков. 

Інструменти були придбані у Москві в експериментальних майстернях Великого театру.
У 1972 р., попервах для акомпанементу народному хорові, на базі струнно-

смичкової групи було створено український ансамбль народних інструментів 
(керівник О. Ю. Омельченко). Разом з народним хором цей колектив здобув звання 
лауреата конкурсу «Молоді голоси», а згодом виріс до самодостатнього оркестру 
українських народних інструментів. 

Окрім двох вищезгаданих студентських оркестрів, що існували на денній формі 
навчання, на заочній функціонували курсові оркестри народних інструментів.  
У різні роки їх очолювали П. О. Андрійчук, С. П. Булавко, А. П. Головньов,  
Р. Д. Гусак, В. М. Ілляшевич, В. І. Марунич, Н. М. Марунич, Г. О. Нечаєв, І. К. Носальський,  
О. Ю. Омельченко, О. Г. Побединський, А. С. Самітова, Г. А. Суслова, Й. С. Франц.

Навчальні оркестри народних інструментів стали базою здобуття не лише досвіду 
колективного музикування, а й засадничих умінь організації та управління художнім 
колективом, диригентської практики, апробації творчих робіт з інструментування.

Показником високої результативності роботи кафедри у напрямку оркестрового 
виховання стала організація її випускниками народно-оркестрових колективів по 
всій Україні. Зразком для них були й самодіяльні оркестри народних інструментів 
Києва, які очолювали переважно викладачі Інституту культури. 

У другій половині 80-х років, із зміною в державі суспільно-історичних умов, 
напрям «народна  художня творчість» почав себе вичерпувати.  У результаті – від 
1990 р. факультет НХТ, включаючи спеціалізацію «народні інструменти», рішенням

Викладачі кафедри.
У першому ряду: Г. А. Суслова, С. П. Булавко, невідомий, М. М. Геліс – професор, зав. кафедри народних 

інструментів Київської державної консерваторії ім. П. І. Чайковського, А. Ф. Нечипоренко, Р. Д. Гусак.
У другому ряду: В. Ф. Лапшин, І. К. Носальський, Д. П. Казачков, О. Ю. Омельченко, В. А. Посудієвський, 

О. Г. Побединський.
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акредитаційної комісії Міністерства освіти України, перейшов на підготовку фахівців 
за напрямом «мистецтво» (спеціальністю «музичне мистецтво», спеціалізацією 
«народні інструменти»). Перед цим, у 1988 р., на денну форму навчання було 
здійснено перший набір студентів з п’ятирічним терміном навчання. Упродовж своєї 
історії кафедра народних інструментів неодноразово структурно видозмінювалася. 

Так, у 90-і роки в її межах велася підготовка фахівців фольклорної, духової, струнно-
смичкової та естрадної спеціалізацій, які згодом виокремилися в окремі кафедри – 
фольклору та етнографії, духових та ударних інструментів, струнних інструментів, 
естрадних інструментів. А підготовка фахівців народно-інструментального 
спрямування велася, коли поперемінно, коли водночас, як на кафедрі народних 
інструментів, так і на кафедрі оркестрового диригування та кафедрі українського 
народно-інструментального виконавства. Від 2001 р. кафедра, як структурний 
підрозділ, реорганізована у секцію народних інструментів – спочатку кафедри 
фольклористики, народного пісенного та інструментального виконавства, у 
2007–2008 н/р. – кафедри інструментально-виконавського мистецтва, у 2008– 
2011 рр. – кафедри музичного мистецтва, у 2011–2012 рр. – кафедри інструментальної 
музики, від 2013 р. – кафедри джазу та естрадного співу.

Разом з народними інструментами до 1993 р. велася підготовка фахівців-
бандуристів. У 1992 р. в рамках кафедри було створено секцію бандури, з 1993 р. вона 
увійшла в структуру кафедри народно-пісенного виконавства, а в 1996 р. у КНУКіМ 
вперше в Україні підготовку фахівців-бандуристів виокремлено і створено кафедру 
бандури та кобзарського мистецтва.

Цілий ряд вихованців кафедри здобули лауреатські звання на міжнародних 
та всеукраїнських конкурсах, захистили дисертації. Випускники працюють у 
найрізноманітніших сферах культури і мистецтва: викладачами ВНЗ І-ІV рівнів 

Викладачі та студенти кафедри, 1986 р.
У першому ряду: студентка, В. П. Лапченко, М. І. Різоль – професор Київської консерваторії, 
А. В. Гаценко, І. А. Яшкевич – професор консерваторії, В. А. Посудієвський, О. Ю. Омельчфенко.
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акредитації та ДМШ, керівниками, диригентами, артистами мистецьких колективів. 
Серед них: П. Л. Богонос – кандидат педагогічних наук, професор, декан факультету 
музичного мистецтва; Й. С. Франц – заслужений діяч мистецтв України, професор 
НМА ім. П. І. Чайковського, художній керівник і головний диригент симфонічного 
оркестру «Ренессанс»; В. Я. Василенко – народний артист України, головний диригент 
Донецького національного академічного театру опери і балету; М. С. Голючек 
– заслужений артист України, доцент; Д. Г. Юник – доктор мистецтвознавства, 
дипломант міжнародного конкурсу «Фогтландські дні музики» (Клінгенталь, 
Німеччина, 1991), доцент; Р. І. Безугла – доктор філософських наук, професор;  
Г. Ф. Саїк – кандидат педагогічних наук, доцент, лауреат міжнародних та всеукраїнських 
конкурсів; Т. Ф. Кротова, В. Т. Мацеборко, Н. М. Попович – кандидати педагогічних 
наук, доценти; М. А. Підгорбунський – кандидат історичних наук, доцент КНУКіМ; 
Т. І. Сідлецька – кандидат мистецтвознавства, доцент Вінницького національного 
технічного університету; М. Г. Губар – заслужений працівник культури України, 
доцент Переяслав-Хмельницького педагогічного університету ім. Г. Сковороди;  
М. І. Виннічик – директор Теребовлянського вищого училища культури, заслужений 
працівник культури України; Г. І. Синьоок – художній керівник академічного 
ансамблю пісні і танцю Державної прикордонної служби України, заслужений 
діяч мистецтв України; О. М. Бублієнко, Ю. М. Гвоздь, С. В. Конніков, А. Є. Кулик,  
С. С. Орел, І. М. Павловська, Н. В. Павловська, В. А. Павловський – заслужені артисти 
України; М. Г. Молоков, В. П. Смоляков, С. Н. Стегней, І. І. Сухий, К. В. Яворський – 
заслужені працівники культури України; Н. Пелих – заслужена артистка України, 
лауреат міжнародних конкурсів, солістка Київського муніципального академічного 
оперного театру для дітей та юнацтва; О. П. Журавчак – лауреат міжнародних та 
всеукраїнських конкурсів, ст. викладач КНУКіМ; С. В. Дідок – лауреат Міжнародного 
конкурсу баяністів-акордеоністів (Монтезе, Італія, 2002), диригент Київського 
національного академічного театру оперети, ст. викладач КНУКіМ; В. Я. Якимчук – 
лауреат Міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів, ст. викладач Національного 
університету біоресурсів і природокористування України; М. І. Сиротюк – лауреат 
Міжнародного конкурсу виконавців на народних інструментах ім. Г. Хоткевича 
(Харків, 2004); М. А. Михальченко, О. О. Хоменко – лауреати Міжнародного конкурсу 
«Ренесанс гітари» (Гомель, Білорусь, 2007), О. В. Радіон та С. В. Радіон – лауреати ХІ 
Міжнародного фестивалю народної музики «Звіняць цымбалы і гармонык» (Постави, 
Білорусь, 2008); Р. М. Бевчук – лауреат ІІІ Міжнародного конкурсу «InterSvitiazaccomusic 
– 2011» (Луцьк), Я. М. Товкайло – лауреат VІ Міжнародного конкурсу-фестивалю 
«Європа молода» (Київ, 2012).

Серед нинішніх студентів – лауреати міжнародних конкурсів О. Тібірькова,  
В. Шарафутдінова, Н. Яремчук. Учасники популярного тріо баяністів «Рвані міхи» – теж 
випускники секції.

У 1994–2012 рр. функціонував багаторазовий лауреат міжнародних і 
всеукраїнських конкурсів та фестивалів ансамбль народної музики «Будьмо» під 
керівництвом М. С. Голючека.

Сьогодні на денній та заочній формах ведеться навчання за освітньо-
кваліфікаційними рівнями «бакалавр» (перший випуск здійснено у 2004 р.), 
«спеціаліст», «магістр» (перший випуск – 2006 р.). Спеціалістам присвоюється 
кваліфікація «артист оркестру народних інструментів, викладач фахових дисциплін», 
а кращим випускникам за умови якісного виконання додаткових планових вимог 
Державна кваліфікаційна комісія присвоює кваліфікацію «диригент оркестру 
народних інструментів» та «концертний виконавець». Бакалаври і магістри 
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отримують дипломи європейського зразка.
У даний час на народно-інструментальній спеціалізації функціонують такі 

творчі колективи: 
- лауреат ІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу «Art-premium» український оркестр 

народної та популярної музики (керівник П. О. Андрійчук, диригент С. В. Дідок). 
- лауреат ІІІ Міжнародного конкурсу інструментальних ансамблів ім. Д. Бортнянського 

ансамбль народної музики «Гарнограй» (керівник С. В. Дідок), курсові ансамблі.

Викладачі спеціальних дисциплін:
Балалайка: А. П. Головньов, В. М. Ілляшевич, Д. П. Казачков.
Бандура: Н. Б. Брояко, О. П. Гданська, В. Ф. Лапшин, В. А. Вівчарик, В. М. Єсипок,  

А.Ф. Омельченко, П. П. Чухрай.
Баян, акордеон: П. О. Андрійчук, С. П. Булавко, А. В. Гаценко, А. П. Головньов,  

С. В. Дідок, Т. Г. Мурзіна, А.Ф. Нечипоренко, І. К. Носальський, О. М. Олексюк, В. А. По-
судієвський, А. С. Самітова.

Гітара: Б. М. Бєльський, В. А. Жадько, В. М. Ілляшевич, А. Д. Остапенко, О. С. Шеляженко.
Домра: Р. Д. Гусак, Т. М. Комарова, В. П. Лапченко, Н. М. Марунич, О. Ю. Омельченко, 

О. Г. Побединський, Г. А. Суслова.
Контрабас: Т. Ф. Бутко.
Скрипка: А. І. Гребенюк, В. В. Козін, С. В. Майданська, Н. М. Семеняк, О. В. Спренціс, 

З. Г. Ядловська.
Сопілка: Р. Д. Гусак, О. П. Журавчак.
Цимбали: О. Ю. Омельченко, Ю. Я. Рутецький.
Диригування: С. П. Булавко, В. Д. Галицький, В. Б. Гнєдаш, А. П. Головньов, М.С. Го-

лючек, Р. Д. Гусак, В. А. Жадько, Д. П. Казачков, В. П Лапченко, В. Ф. Лапшин, С. І. Литви-
ненко, В. І. Марунич, Н. М. Марунич, Г. О. Нечаєв, І. К. Носальський, О. Г. Побединський, 
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Ю. Я. Рутецький, А. С. Самітова, Г. А. Суслова, Й. С. Франц.
Керівники оркестру народних інструментів (домрово-балалаєчного типу):  

О. О. Ільченко, Д. П. Казачков, С. І. Литвиненко, В. І. Марунич.
Керівники українського оркестру народних інструментів: П. О. Андрійчук,  

О. Ю. Омельченко, Й. С. Франц.
Керівники капели бандуристів: Г. С. Верета, М. П. Гвоздь, А. П. Навроцький,  

В. В. Курач, В. В. Шевченко, А. А. Іваниш, І. В. Якубовська.
Викладачі вокалу у бандуристів: Н. Я. Байко, Г. Я. Гаркуша, М. М. Дубиківський,  

Л.Г. Маковецька, М. В. Нагорний, О. П. Трофимчук.
Концертмейстери: Т. Л. Балакіна, О. М. Бархатова, Н. Ю. Марковська, Я. В. Яговенко.
У зв’язку із продовженням терміну навчання та збільшенням контингенту 

студентів на викладацьку роботу на умовах сумісництва або погодинної оплати 
праці на деякий період запрошувалися відомі музиканти-педагоги: Г. І. Менкуш,  
В. Я. Петренко, С. П. Петрова, Т. Г. Соколова (бандура); В. Г. Кушпет (старосвітські музичні 
інструменти); А. М. Гребенюк, Р. І. Іванський, А. Є. Кулик, В. З. Самітов, В. М. Самофалов,  
В. П. Самойленко, А. О. Тихончук (баян); В. В. Шаруєв (гітара); А. Я. Козлова,  
О. С. Яценко (домра); Г. П. Коновалов, І. М. Чекан (скрипка); В. К. Турбовський (сопілка);  
В. А. Мамотюк, В. Б. Овчарчин, Р. М. Стефанів (цимбали); В. М. Варакута,  
О. М. Мамченко, Г. І. Синьоок, В. О. Шейко (диригування); А. С. Мамалига, В. М. Мацко, 
В. А. Павліковський, Т. О. Семенова, В. І. Хорт, Ю. В. Яценко (інструментовка).

Література:
1. Секція народних інструментів // 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. – Київ, 2013. – С. 179–183.

2. Український ансамбль «Гарнограй» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://fmm.knukim.edu.ua/ukrajinskij-ansambl-garnograj.html. – Назва з екрана.

3. Український оркестр народної та популярної музики [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://fmm.knukim.edu.ua/ukrajinskij-orkestr-narodnoji-ta-populyarnoji-
muziki-knukim.html. – Назва з екрана.
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Н. М. Кречко,
заслужена артистка України, професор,

зав. кафедри академічного хорового мистецтва

За покликом душі…

Академічний хор студентів «ANIMA» кафедри академічного 
хорового мистецтва КНУКіМ відзначає ювілей

Академічний хор студентів кафедри хорового диригування існує з моменту 
відкриття Київського державного інституту культури (нині – Київський національний 
університет культури і мистецтв) у 1968 р., як творча лабораторія майбутніх 
диригентів хормейстрів і концертуючий хоровий колектив.

Першим керівником хору був заслужений діяч мистецтв Семен Дорогий. 
Тривалий час (з 1970 по 1991 рр.) колектив очолював визнаний майстер хорової 

справи заслужений діяч мистецтв України, професор Анатолій Мархлевський. 
Студентський хоровий колектив під його орудою став не тільки школою виховання 
майбутніх керівників хорових колективів, але і першокласним концертним 
колективом, виступи якого в Колонному залі ім. М. Лисенка, палаці мистецтв 
«Україна», Будинку органної і камерної музики ставали подією в музичному житті 
Києва. Про виступи хору писали провідні музикознавці України.

У 1978 р. хор з успіхом виступив в Одесі на науковій конференції, посвяченій 
100-річчю від дня народження професора К. Пігрова, а також на відкритті Будинку 
органної і камерної музики з першим виконанням хорової симфонії Л. Дичко «Вітер 
революції». У репертуарі хору були великі форми: «Радуйся, ниво» М. Лисенка, «Іоан 
Дамаскин» С. Танєєва, хорова опера І. Шамо «Ятранські ігри» (перше виконання), 
мініатюри М. Леонтовича, Б. Лятошинського, Г. Майбороди, молодих композиторів 
М. Шуха, О. Яковчука та ін. Хор був частим гостем студії звукозапису українського 
радіо, залишивши чудові фондові записи. В успіху хору треба відзначити внесок і 
його молодих помічників: А. Лащенка, І. Павленка, Д. Радика, Л. Бухонської.

Академічний хор, 1971 р.
У центрі – керівник, заслужений діяч мистецтв України А. Мархлевський.
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Упродовж 1991–2005 рр. хором керував відомий хормейстер, заслужений діяч 
мистецтв України Дмитро Радик. Під його орудою хор, як завжди, був цементуючою 
основою кафедри, її творчого і науково-творчого потенціалу, не тільки навчальною 
базою для студентів, але й концертною одиницею, яка виступала за межами вишу, 
виконуючи твори світової й національної класики, сучасної музики. За участю 
студентських хорових колективів під орудою Д. В. Радика відбулися прем’єри хорових 
творів: Л. Дичко, В. Польової, В. Рунчака, В. Степурка, М. Шуха, В. Луньова, І. Щербакова... 

Вперше в Україні було виконано «Легенду про Святого Миколая» Оттавіо Де Лілло, 
«Скорботну месу» Вінченцо Манфредіні. Хор брав участь у філармонічних постановках 
опер «Сокіл» Д. Бортнянського та «Поет» Л. Колодуба у супроводі оркестру Національної 
Філармонії України (диригент – Народний артист України Іван Гамкало). 

Академічний хор Київського національного університету культури і мистецтв 
був учасником першого в Україні виконання вокально-симфонічного твору «Стікс» 
Гії Канчеллі для альта, мішаного хору та симфонічного оркестру, що відбулося 
в Національній опері України 7 жовтня 2001 р. Виконавці: Юрій Башмет-альт, 
академічний хор КНУКіМ, симфонічний оркестр Національної філармонії України, 
диригент – Лев Маркіз (Голандія).

Високий професійний рівень хору підтверджують отримані звання лауреата 
Міжнародних та Всеукраїнського конкурсів отримані в цей період: 

- Гран-Прі Міжнародного конкурсу духовної музики, м. Бидгощ, Польща (1995); 
- Гран-Прі Всеукраїнського конкурсу хорових колективів ім. Лесі Українки,  

м. Луцьк, Україна (1996);
- ІІ премія Всеукраїнського конкурсу академічних хорів ім. М. Леонтовича,  

м. Київ, Україна (1998).
Урізноманітнюючи спектр жанрів хорового мистецтва в яких студенти могли 

б поглибити знання та творчі навички, кафедра академічного хорового мистецтва 
завжди підтримувала та ініціювала створення малих форм гуртового співу, поряд з 
активною концертною діяльністю хору студентів кафедри хорового диригування. 

Так, у 2005 р. на базі одного з курсів кафедри з ініціативи студентів та Наталії 
Михайлівни Кречко (в той час куратор курсу), організувався камерний хор (з 16 осіб). 

Шістнадцять юних талановитих музикантів лише починали свій шлях в мистецтві. 
Вони приїхали з різних куточків України навчатися у Київському національному 
університеті культури і мистецтв і прагнули якомога яскравіше розкрити свої 
таланти, свій творчий потенціал. Їхні юні і щирі душі були спраглі до пізнання 
духовних скарбів минулого і сучасності, і намагалися поділитися цими скарбами зі 
слухачами. До створення власного колективу їх спонукала жага творчості, любов до 
музики та бажання сказати свіже сучасне слово у хоровому мистецтві. Камерний хор 
було створено студентами за покликом душі. Певно саме тому учасники колективу 
обрали для свого хору назву ANIMA, що перекладається з латинської мови, як «Душа». 

Один з перших концертів колективу «Перлини світової духовної музики» відбув-
ся за сприяння «Українського філармонійного Товариства» спільно з Національним 
заповідником «Софія Київська» у рамках проекту класичної музики «Музичні Вечори 
в Андріївській церкві». У концерті була представлена програма західноєвропейської, 
американської та української духовної музики. 

Творчою окрасою колективу стало те, що практично кожен учасник хору був 
задіяний в концертах як соліст. Такий підхід урізноманітнював програму та створював 
перспективу творчого зростання всім учасникам колективу. Крім цього хор почав 
експериментувати з художньою подачею музичного матеріалу: це і елементи 
танцювальних рухів, і зміна розташування колективу на сцені, як варіант сценічної 
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драматургії, і використання крім сольних вокальних голосів – сольних інструментів 
(скрипка, сопілка). Крім того ряд концертів колективу були побудовані по принципу 
вокально-хорових, де в першій частині концерту звучали вокальні сольні композиції 
із супроводом інструменту, а в другому – звучала хорова музика.

Влітку 2005 року щойно створений камерний хор ANIMA прийняв участь у 
міжнародному конкурсі камерних хорів «Ялта-Вікторія 2005». У програмі хору була 
представлена широка палітра різностильових та різножанрових творів: духовна 
музика, світська хорова мініатюра, обробки народної пісні. Крім конкурсного 
випробування в учасників конкурсу був ряд концертних виступів, серед яких 
колективу особливо запам’ятався виступ у Лівадійському палаці. На конкурсі 
хор здобув звання лауреата та спеціальну премію «За краще виконання обробки 
української народної пісні (М. Кречко «Коломийки»).

Сьогодні студенти, що були учасниками камерного хору ANIMA вже закінчили 
своє навчання в університеті і більшість з них стали професійними музикантами, 
які знайшли своє покликання у вокальному, вокально-хоровому та диригентському 
мистецтві. Професійний практичний досвід, художні враження, що вони отримали 
з камерним хором ANIMA стали важливою відправною ланкою в їх професійному 
житті і яскравим студентським враженням. 

Шлях курсового хору став гарним прикладом для всіх студентів кафедри 
академічного хорового мистецтва. Назва хору – «ANIMA» стала асоціюватися з ідеєю 
«хорового братства» всіх учасників колективу, які об’єднані «Душевним» покликом і 
спільною художньо-творчою ідеєю. 

Восени 2005 р., коли мішаний хор студентів очолила Наталія Кречко, за 
пропозицією студентів академічний хор студентів кафедри академічного хорового 
мистецтва КНУКіМ став носити ім’я «ANIMA.. 

Академічний хор «ANIMA» – активний учасник різноманітних хорових фестивалів: 
«Київ-Мюзік-Фест», «Прем’єри сезону», «Золотоверхий Київ», «Фарботони»,  
III Міжнародного фестивалю «Пісня без кордонів» (Німеччина-Нідерланди-Україна). 
У 2007 р. хор випустив компакт диск в який ввійшли твори українських композиторів 
від епохи бароко, до сьогодення. 

Камерний хор ANIMA 
Лівадійський палац, АР Крим, 2005 р.
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В останні роки хор здобув ряд відзнак в престижних міжнародних конкурсах та 
фестивалях в різних країнах світу: 

– ІІ премія XXVI Міжнародного фестивалю Церковної музики «Хайнувка–2007», 
Польща (2007) ;

– ІІ премія XXX Міжнародного конкурсу хорових колективів ім. Георгія 
Димитрова, Болгарія (2008, Спеціальна нагорода «Кращий диригент» керівнику хору 
– заслуженій артистці України Наталії Кречко);

– Спеціальний приз ХІУ Міжнародного хорового фестивалю «За представлення 
національної програми» в м. Невшатель, Швейцарія (2012).

Журі ХІУ Міжнародного 
хорового фестивалю в м. Невшатель 
окремо відзначило виконання 
та представлення української 
програми хору, що включала в 
себе твори від епохи бароко до 
сьогодення. Швейцарську публіку 
та професійну комісію вразило 
виконання українських народних 
пісень з елементами театральної 
мізансцени та українських танців.

Академічний хор студентів 
«ANIMA» має численні грамоти, 
подяки та нагороди, серед яких за 
останні роки: 

Хор студентів кафедри академічного хорового мистецтва КНУКіМ «ANIMA».
Головний диригент – заслужена артистка України, професор Наталія Кречко. 

Хормейстер – лауреат міжнародних конкурсів Андрій Карпінець, 
Концертмейстер – лауреат міжнародних конкурсів Андрій Бондаренко.

м. Невшатель, Швейцарія, 2012 р.
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– Диплом рейтингу «Золота Фортуна» (2007); 
– Грамота Митрополита Київського і всієї України. Предстоятеля Української 

Православної церкви Володимира (2010); 
– Подяка за участь у Хоровій асамблеї української духовної музики (2012 р.). 
Колектив продовжує новаційні пошуки у сфері яскравої візуалізації хорового 

мистецтва, поєднання різних видів мистецтв з метою досягнення яскравого 
художнього образу. Правильність таких кроків підтверджують світові тенденції 
розвитку хорового мистецтва, що яскраво демонструють кращі хори світу на 
міжнародних фестивалях і конкурсах. 

За участю колективу відбулися Всеукраїнські та Світові прем’єри. Хор «ANIMA» 
брав участь у Світовій прем’єрі опери «Бег» Володимира Бібка (за Михайлом 
Булгаковим). Диригент-постановник – народний артист України, професор Роман 
Кофман; оркестр Національної Філармонії України, Колонний зал імені М. В. Лисенка 
(2010 р.); у Світовому мистецькому проекті «Пісні з кінофільмів» Енніо Морріконе у 
Палаці мистецтв «Україна». Диригент-постановник – Енніо Морріконе (2011 р.)

Для хору спеціально пишуться хорові твори, які колектив з успіхом представляє 
на міжнародних форумах. Готуючи свої програми до цих форумів, хор ANIMA завжди 
поєднує українські традиції тембрально-яскравого одухотвореного вокалу з 
сучасними драматургічними сценічними ідеями.

Так, за участю хору відбулася Всеукраїнська прем’єра у рамках Міжнародного 
фестивалю гітарної музики, що проходив у Києві в грудні 2012 р. Хор разом із солістом 
національної філармонії, заслуженим артистом України 

А. Остапенко виконав цикл для гітари та хору «Романсеро Джітано» (Циганські 
романси) на слова Гарсіа Лорки. За сценічною композицією, що поєднувала крім 
музичного компоненту, художнє виконання віршів, елементи хореографії та 
сценографії, цю композицію можна визначити за жанром, як «музично-поетична 
містерія». 

Влітку 2013 р. хор брав участь у міжнародному фестивалі «Поліфонії та хабанер», 

Учасники хору «ANIMA» та Е. Морріконе після репетиції, 
Палац мистецтв «Україна», 2011 р.
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що проходив у м. Торев’єха в Іспанії. Іспанську публіку вразило натхненне виконання 
хором іспанських хабанер, що супроводжувалося танцем та сценічними сюрпризами: 
появою справжнього паруса та капітана.

У 2014 р. видатний український композитор Леся Василівна Дичко для хору 
ANIMA написала триптих на слова Т. Шевченка. Знаючи творчі можливості колективу 
і надзвичайно позитивно відгукуючись на ці творчі пошуки, вона спеціально пише 
твір визначивши його жанр як «Пісня-танець».

Твір написано для хору та солістів: сопрано, альт та соло сопілки. Виконуючи цей 
триптих хоровий колектив використовує широкий спектр сценічних можливостей, 
це і елементи хореографії, театральної мізансцени, робота зі сценічним реквізитом. 
Водночас безумовно головним засобом виразності залишається хоровий спів. 
Саме одухотворений хоровий спів, що має унікальні тембральні характеристики 
українських голосів, є надзвичайною художньою цінністю української культури.

Молоді люди, які вступають до КНУКіМ на кафедру академічного хорового 
мистецтва, приходять навчатися за покликанням, вони закохані в українське хорове 
мистецтво. Натхнення та творчий ентузіазм молодості помножений на професіоналізм 
та відкритість до художніх пошуків є вічним стимулом до розвитку колективу. 
Хочеться сподіватися, що «Політ Душі», який несе в собі справжнє мистецтво, як для 
виконавців так і для слухачів, завжди буде підтримувати студентський хор ANIMA в 
його творчому шляху, пошуку нових мистецьких обріїв.

Література:
1. «ANIMA» – найталановитіший академічний хор студентів України! 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/anima-
naytalanovitishiy-akademichniy-hor-studentiv-ukrayini/. – Назва з екрана.

2. Гуторова Л. Ювілей iз відлунням на всю Україну / Л. Гуторова // Україна  
молода. – 2013. – № 59. – С. 8.

3. Незабутня мелодійність та потужність звучання академічного хору студентів 
«ANIMA» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knukim.edu.ua/novunu/
nezabutnya-melodiynist-ta-potuzhnist-zvuchannya-akademichnogo-horu-studentiv- 
anima/. – Назва з екрана.

Міжнародний фестиваль «Поліфонії та хабанер»
м. Торев’єха, Іспанія, 2013 р.
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О. О. Скаченко, 
зав. сектору методичної 

роботи наукової бібліотеки

Інформаційне обслуговування, автоматизація 
і комп’ютеризація у науковій бібліотеці КНУКіМ

Nunquam petrorsum, semper ingrediendum 
Ні кроку назад, завжди вперед...

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.

Бібліотека КНУКіМ – важливий освітній, науковий та інформаційний підрозділ 
вишу. Головна мета діяльності бібліотеки – забезпечення формування, збереження, 
розвиток документного фонду та широкого доступу користувачів до джерел 
інформації на базі новітніх технологій. Місія бібліотеки – своєчасне та якісне 
інформаційно-бібліотечне забезпечення навчально-виховного і наукового процесів.

Вже третій рік поспіль наукова бібліотека готує календар «Київський національний 
університет культури і мистецтв у 20… році: знаменні дати, славні ювілеї», в якому 
висвітлює пам’ятні та знаменні події історії. 

2015 року відзначатиметься декілька ювілейних дат історії бібліотеки вишу.
Так, виповнюється 35 років діяльності служби наукової інформації (СНІ) – 

структурного підрозділу бібліотеки. СНІ створена у травні 1980 р. з метою покра-
щення інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу та науково-до-
слідної роботи професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів. 

Протягом 1980–1991 рр. СНІ очолювала Людмила Андріївна Бурдонос, інформа-
ційне забезпечення здійснювали 3 співробітники. 

У 1991–1993 рр. службою наукової інформації керувала Тетяна Юріївна Волощенко. 
Організація діяльності СНІ здійснювалося під безпосереднім керівництвом 
проректора з наукової роботи інституту Василя Івановича Чепелєва.

Основним завданням СНІ на той час було визначено: здійснення наукового 
опрацювання інформаційного потоку та забезпечення професорсько-викладацького 
складу, наукових працівників, аспірантів вузу найновішою інформацією з актуальних 
питань освіти, науки, культури, мистецтва в розробках вітчизняної і зарубіжної 
науки. Інформаційна діяльність бібліотеки здійснювалася відповідно до тем науково-
дослідної та навчально- методичної роботи вишу.

Оптимальному задоволенню інформаційних потреб професорсько-викладаць-
кого складу інституту сприяло створення спеціального довідково-інформаційного 
фонду (ДІФ), в якому було зосереджено майже всі видання центрів наукової інфор-
мації України та країн близького зарубіжжя. Зокрема, видання Інформцентру з пи-
тань культури та мистецтва НПБ України, Інституту проблем реєстрації інформації 
Національної Академії наук України, ІНІСН, РДБ, НДІ вищої освіти Росії. 

Враховуючи тогочасні труднощі у друкуванні наукових робіт, на прохання викла-
дачів інституту, служба наукової інформації реєструвала та зберігала неопубліковані 
наукові роботи з метою їх подальшого використання у навчальному процесі.

Працівниками служби інформації виконувалися бібліографічні довідки, частина 
з яких увійшли до Єдиного галузевого довідково-інформаційного фонду Всесоюзно-
го інформцентру з питань культури і мистецтва.



29

Одним з головних завдань діяльності СНІ упродовж 1980-х років було здійснення 
інформаційного супроводу головної дослідницької теми ВНЗ «Особливості культурно-
просвітницької роботи в умовах НТР».

Наприкінці 1980 р., у структурі служби інформації, було створено сектор 
вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ), на працівників якого було покладене 
завдання систематичного інформування абонентів про нові надходження літератури 
до бібліотеки. Інформаційне обслуговування у режимі ВРІ давало можливість 
оперативно доводити до абонентів інформацію про публікації та новинки літераутри 
відповідно запитам на сигнальних картках (СК) ВРІ, де були вказані бібліографічний 
опис та коротка анотація першоджерел. 

Література підбиралась на основі опрацювання різних джерел інформації: книг, 
брошур, статей із збірників наукових праць, періодичних та продовжуваних видань. 
З метою найбільш повного охоплення джерел в режимі ВРІ використовувалися 
малодоступні та малотиражні видання: огляди, сигнальні карти, довідки, зведені та 
оглядові реферати, інформаційні повідомлення про найновіші досягнення у розвитку 
культури і мистецтва.

Інформація в режимі ВРІ готувалася двічі на місяць, що забезпечувало 
безперервність та рівноцінність потоку інформації. Зворотний зв'язок сигнальних 
карт ВРІ з абонентами дозволяв вивчати релевантність інформації, корегуючи відбір 
матеріалу, забезпечував надання копії будь-якого джерела інформації. 

Керівниками сектору в різні роки були Тетяна Юріївна Волощенко (1981–1991), 
Ольга Борисівна Бреднєва (1991–1997), Наталія Володимирівна Осадча (1997–2001), 
Алла Василівна Мальшакова (2001–2012).

На допомогу науково-дослідній роботі викладачів інституту, з 1981 р. Службою 
наукової інформації започатковано проведення «Дня кафедри» – комплексної форми 
інформаційно-бібліографічного обслуговування, що передбачала репрезентацію 
бібліотеки, її ресурсів щодо забезпечення науково-педагогічного та навчального 
процесу кафедри, демонстрацію нових технологій у роботі наукової бібліотеки.

На основі довідково-інформаційного фонду служби інформації у 
1985 р. була розпочата робота з формування тематичних папок-досьє, де збира-

лися опубліковані та неопубліковані матеріали з питань культури і мистецтва. Зо-
крема, накопичувався матеріал з таких тем: «Дозвілля і вільний час трудящих», «Ху-
дожня самодіяльність. Питання теорії і практики», «Модель особистості спеціаліста».

У 1986 р. на базі Служби інформації було створено відділ наукової інформації 
(ВНІ). Упродовж 20 років, з 1993 по 2013 рр. завідувачем відділу була Ірина Леонідівна 
Маловська. До структури ВНІ входив сектор міжбібліотечного абонементу, що 
обслуговував професорсько-викладацький склад літературою з фондів провідних 
бібліотек міста (керівник – Олена Федорівна Омельяненко-Набіуліна). 

Основним завданням відділу є систематичне виявлення та наукове опрацювання 
інформаційних джерел з питань культури і мистецтва; інформаційно-довідкове 
обслуговування викладачів відповідно до їх потреб; підготовка бібліографічних 
списків за тематикою наукових досліджень вишу та оглядів з актуальних питань 
розвитку культури і мистецтва в Україні та світі. 

Для науковців університету в режимі диференційованого обслуговування керів-
ництва (ДОК) почали готувати реферативну інформацію. Використання цієї фор-
ми довідково-інформаційного обслуговування сприяло цілеспрямованому відбору 
джерел, аналітичному опрацюванню і підготовці інформації у вигляді аналітичного 
«Дайджеста новин». 

Починаючи з 2011 р. співробітники відділу готують Інформаційні бюлетені з питань 



30

вищої освіти. Зокрема, «Освітні інновації у вищих навчальних закладах України», 
«Наукові інновації у вищих навчальних закладах України», «Вища школа» та ін.

У 2014 р., після реорганізації структури бібліотеки, функціїї відділу наукової 
інформації перерозподілені між відділами науково-методичної роботи та 
інформаційно-бібліографічного обслуговування. 

Науково-методичний відділ у режимі ДОК готує інформацію у вигляді 
аналітичного «Дайджесту з питань політики, суспільства, науки, освіти, культури 
та мистецтва» для керівного складу університету, а також організовує проведення 
наукових досліджень, що мають на меті аналіз, оцінку, зіставлення та узагальнення 
результатів діяльності бібліотеки. Бере участь у наукових конференціях, «Днях науки 
КНУКіМ», семінарах, презентаціях. Завідувач відділу – Ірина Леонідівна Маловська. 
Відділ координує роботу з проректором з наукової роботи, доктором філософських 
наук, професором Сергієм Даниловичем Безклубенком.

Діяльність інформаційно-бібліографічного відділу спрямована на задоволення 
освітніх, наукових та професійних потреб користувачів шляхом комплексного 
поєднання традиційних форм і методів бібліографічної роботи та сучасних 
інформаційних технологій. Завідувач відділу – Вероніка Віталіївна Степко.

Враховуючи вимоги сьогодення у бібліотеці запроваджені додаткові інформацій-
ні сервіси: «Віртуальна довідка» – безкоштовна онлайнова послуга, спрямована на 
оперативне виконання разових інформаційних запитів віддалених користувачів. Го-
ловна мета послуги – обслуговування віддалених користувачів бібліотеки та надан-
ня доступу до ресурсів бібліотеки через мережу Інтернет.

Починаючи з березня 2015 року всі зареєстровані користувачі бібліотеки 
можуть скористатися сервісом електронної доставки документів (ЕДД) та замовити 
електронну копію документів, що знаходяться у фонді бібліотеки КНУКіМ.

Традиційним напрямком діяльності інформаційно-бібліографічного відділу 
залишається групове інформування користувачів за допомогою комплексних 
заходів: «Днів інформації» та «Днів кафедр». 

Під час відвідання «Днів інформації» студенти та викладачі знайомляться з 
новими надходженнями літератури до фондів бібліотеки та продукцією провідних 
видавничих фірм України: «Центр навчальної літератури», «Ліра–К», «Кондор» та ін.

Виставки нових надходжень дозволяють оперативно ознайомитись з новими 
документами, визначити їхню інформаційну цінність для тем наукових досліджень. 
Для більш широкого інформування про нові надходження, співробітники ІБВ готують 
Інформаційний бюллетень «Нові надходження до фондів бібліотеки КНУКіМ за ….».

Щорічно, починаючи з 2012 р., 
в рамках Днів Науки у КНУКіМ, у 
бібліотеці університету проходить 
День кафедри історії України та 
музеєзнавства. На заході проводиться 
бібліографічний огляд нових 
надходжень з питань музеєзнавства 
та історії України; презентуються 
інформаційні видання (пам’ятки 
«Сім чудес України», «Об’єкти 
Світової спадщини ЮНЕСКо в 
Україні», бібліографічний покажчик 
«Культурна спадщина України»).

27 вересня 2013 р. цікаво та 
День інформації, 2014 р.
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креативно у бібліотеці проведено День кафедри міжнародного туризму. Студентам 
і викладачам кафедри були запропоновані різноманітні заходи: відеопрезентація 
путівника бібліотекою КНУКіМ; відкритий перегляд літератури з країнознавства 
та музеєзнавства; виставка-огляд галузевих періодичних видань, що отримує 
бібліотека; презентація інформаційно-бібліографічних видань та інтернет-сайтів 
журналів з туризмознавства.

Відділ плідно співпрацює із кафедрою фольклору, народного пісенного та 
хорового мистецтва КНУКіМ. Щорічно для студентів 1–3 курсів факультету «Музичне 
мистецтво» проводяться заняття «Формування основ інформаційної культури». 
Під час практичних занять співробітники ІБВ приділяють увагу формуванню у 
користувачів навичок роботи з каталогами, зокрема з електронним каталогом; 
користування довідково-бібліографічним фондом та консультують щодо пошуку 
потрібної інформації в мережі Інтернет. До науково-практичних конференцій, що 
проводить кафедра, співробітники бібліотеки готують тематичні книжкові виставки, 
наприклад: «Велич мистецтва ясніше всього проявляється в музиці» (2012 р.), 
«Фольклор і народне пісенне виконавство в сучасному соціокультурному просторі 
України» (2013) та укладають каталоги виставок.

У лютому 2015 року виповнюється 15–річчя створення у структурі бібліотеки 
відділу автоматизації та комп’ютеризації, що стало закономірним реагуванням 
на вимоги щодо інформатизації суспільства та впровадження інформаційних 
технологій у практику роботи. Поступово інформатизація проникла у всі технологічні 
бібліотечні процеси: комплектування, обслуговування, виготовлення електронних 
інформаційних продуктів, ведення електронного каталогу.

Для створення додаткових комунікативних можливостей на початку 2000 р. 
відкрито електронну адресу бібліотеки, встановлено комп’ютери, сканер, принтери, 
організовано робочі місця із доступом до електронного каталогу та мережі Інтернет. 
На першому етапі впровадження процесів автоматизації з ініціативи ректора КНУКіМ, 
професора М. М. Поплавського відбулося навчання усіх співробітників бібліотеки з 
курсу «Комп’ютерна культура користувача». 

На другому етапі розпочато роботу зі створення електронного каталогу (ЕК) 
бібліотеки. Видове наповнення каталогу: книги, брошури, нотні видання, електронні 
ресурси, автореферати дисертацій та дисертації.  

У першу чергу до ЕК вводилися дані про нові надходження. На початку  
2002 р. розпочалася ретроконверсія традиційних каталогів у модулі «Каталогізатор».  

Книжкова виставка до міжнародної 
науково-практичної конференції «Проблеми 

формування громадської думки в сучасній 
Україні», листопад 2014 р.

Книжкова виставка до круглого столу 
«Актуальні проблеми теорії i практики 

музейної та пам’яткоохоронної діяльності», 
травень 2013 р.
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У цьому ж році бібліотека відмовилася від карткової форми ведення системи картотек, 
що сприяло підвищенню ефективності та якості обслуговування користувачів. У 
листопаді 2002 р. підписано договір про передачу Міжнародною асоціацією ЕБНІТ 
бібліотеці КНУКіМ АБІС ІРБІС.

У 2003 р. алфавітний каталог книг бібліотеки був майже повністю конвертований 
в електронну форму, і розпочато наповнення база даних «НАУКА», що містила записи 
про дисертації та автореферати дисертацій. Паралельно продовжувалася робота щодо 
створення електронної бази даних періодичних видань «ПРЕСА», що передбачала 
реєстрацію та аналітичний розпис періодичних видань. 

У цей же час була розроблена концепція нової інформаційної послуги у бібліоте-
ці: надання тематичних довідок з розкриття змісту інформаційних ресурсів Інтернет. 
З цією метою розроблено макет стендів; дизайн окремих аркушів з адресами; мето-
дика відбору URL-адрес; систему зберігання і подальшого використання тематичних 
довідок в обслуговуванні користувачів; відпрацьовано технологію роботи з реаліза-
ції нової послуги. 

Для представлення путівника з пошукових засобів Інтернет було розроблено до-
відковий стенд. Презентація послуги «Інформаційні ресурси Інтернет» відбулася на 
секції директорів бібліотек м. Києва, що проходила у нашій бібліотеці.

У 2005 р. завідувачем відділу автоматизації призначена Оксана Анатоліївна Сидо-
ренко. Упродовж 2005–2007 рр. було реорганізовано бібліотечну мережеву структу-
ру, налаштовано доменний контролер. В АБІС ІРБІС освоєно модуль «Комплектатор», 
що дало змогу автоматизувати процеси комплектування та обліку. У 2008 р. розпо-
чато роботу з ретроконверсії картотеки «Книгозабезпеченість» в електронну форму.

У грудні 2012 р. у бібліотеці впроваджено національний програмний продукт 
«УФД-бібліотека». Це надало наступні переваги: 

- повністю автоматизовано процеси комплектування, обліку та наукової оброб-
ки документів;

- створено електронну базу даних користувачів бібліотеки;
- розпочато оцифрування рідкісних видань, навчальної літератури, що користується 

попитом, та надано доступ до них в електронному читальному залі бібліотеки;
- повністю автоматизовано шлях документа в бібліотеці.
Нині відділ автоматизації і комп’ютеризації із сектором інноваційних технологій 

забезпечує автоматизацію бібліотечно-бібліографічних процесів на основі програми 
управління базами даних з урахуванням особливостей роботи бібліотеки та здійснює 
технічну підтримку роботи локальної мережі бібліотеки. Сектор інноваційних 
технологій здійснює оцифрування навчальних та рідкісних видань, що користуються 
попитом та надає доступ до них в Intranet-мережі бібліотеки. Завідувач відділу – 
В’ячеслав Вікторович Лук’яненко.

Станом на 1 січня 2015 р. ЕК має наступні структуру:
- Географічні рубрики,
- Ключові слова,
- Предметний рубрикатор,
- Персоналії.
Окремо виділені чотири бази даних:
- КНУКіМ. Має рубрики: Видавнича діяльність, історія КНУКіМ, праці викладачів.
- Рідкісні видання (книги і ноти з 1842 по 1941 рр.)
- Музичні твори (нотні видання)
- Наукова бібліотека КНУКіМ. Має рубрики: видання бібліотеки, публікації про 

бібліотеку, публікації співробітників.
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Активно у практику роботи бібліотеки запроваджується створення електронних 
презентацій для різноманітних культурно-мистецьких та освітніх заходів. Так, 
розроблена презентація «Путівник по бібліотеці КНУКіМ», що розповідає про зміст 
та основні напрямки діяльності бібліотеки. 

Інформація про перший інноваційний інформаційно-мистецький проект 
бібліотеки міститься у презентації «Скарби нації». Про структуру та наповнення 
щорічного видання з історії університету розповідає презентація «Календар «КНУКіМ  
у 2013 році: знаменні дати, славні ювілеї».

Роль презентації діяльності бібліотеки у мережі Інтернет покладена на офіцій-
ний веб-сайт бібліотеки (http://lib.knukim.edu.ua). 

Головна мета сайту, як віртуального інформаційного центру, полягає у наданні 
інформації про бібліотеку, її послуги, заходи; привернення уваги до книг і читання. 

Важливу роль сайт відіграє як форма представлення досвіду роботи та майдан-
чика для обміну інформацією. Основні розділи сайту: Головна сторінка, Новини, Про 
бібліотеку, Структура бібліотеки, Для користувачів, Електронний каталог, Віртуаль-
на довідка, Віртуальні виставки, Видання бібліотеки, Контакти. 

З метою відображення результатів роботи бібліотеки, організації оперативного 
спілкування із студентами університету у вересні 2014 р. створена група бібліотеки у 
соціальній мережі «ВКонтакте» (http://vk.com//libraryknukim). Студенти, перебува-
ючи у статусі «друзів бібліотеки», оперативно інформуються про всі події та заходи, 
що відбуваються у бібліотеці, можуть коментувати та вносити пропозиції щодо по-
кращення її діяльності.

Отже, процеси інформатизації суспільства, комп’ютеризація діяльності змінили 
вимоги користувачів до бібліотечного обслуговування. Бібліотека університету 
виступає як носій та передавач інформації – традиційної та електронної. Маючи 
можливість максимально задовольнити запити користувачів, використовуючи 
глобальну мережу Інтернет, бібліотека розкриває свої фонди, пропонує нові послуги, 
створює власні електронні ресурси. 

Вдале поєднання інформації та автоматизації впливає на імідж бібліотеки, сприяє 
створенню нового інформаційного, інтелектуального та освітньо-культурного простору.

Література:
1. Маловська І., Скаченко О. Еволюція становлення науково-інформааційної 

роботи бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв /  
І. Маловська, О. Скаченко // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 1. – С. 17–19.

2. 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. – Київ, 2013. – 156 с.

3. Скаченко О. О. «Скарби нації» / О. Скаченко // Культура і життя. – 2014. –  
№ 17. – С. 4.
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В. І. Романовський,
зав. секції духових та ударних інструментів

кафедри джазу та естрадного співу

Студентському духовому оркестру
«Гармонія» – 20 років

Студентський духовий оркестр «Гармонія» створений у 1995 р. завідувачем 
кафедри духових та ударних інструментів Київського державного інституту культури 
(нині – Київський національний університет культури і мистецтв) доцентом, 
заслуженим артистом України (згодом професором, народним артистом України) 
Михайлом Петровичем Прудченком. Вже перший виступ оркестру у рамках звіту 
кафедри у Малому залі Київської державної консерваторії ім. П. І. Чайковського 
засвідчив великий творчий потенціал колективу.

Йшли роки. Зростав виконавський 
рівень оркестру. Свою майстерність 
«Гармонія» неодноразово демонструвала на 
найпрестижніших концертних майданчиках 
столиці України – у Колонному залі  
ім. М. Лисенка Національної філармонії України, 
Національному палаці мистецтв «Україна», 
Українському домі, Великому залі НМА  
ім. П. І. Чайковського, концертному залі Дитячої 
академії мистецтв, на радіо та телебаченні.

У 1998 р. духовий оркестр КНУКіМ виборов  
І місце і звання лауреата Міжнародного конкурсу 
духової музики «Сурми 98» у м. Рівне (художній 
керівник та головний диригент М. Прудченко, 
диригент В. Романовський). Того ж року оркестр 
«Гармонія» успішно репрезентував українське 
оркестрове духове мистецтво на міжнародному 
фестивалі духової музики в угорському місті 
Бекешчаба.

Сьогодні студентський духовий оркестр 
«Гармонія» – навчальний колектив секції духових та ударних інструментів 
кафедри джазу та естрадного співу факультету музичного мистецтва Київського 
національного університету культури і мистецтв. Керівник – випускник військово-
диригентського факультету Московської консерваторії ім. П. І. Чайковського, доцент 
Володимир Романовський. 

Оркестр духових та ударних інструментів є базою для набуття студентами 
досвіду колективного музикування, засадничих умінь організації та управління 
творчим колективом, проходження диригентської та навчальної практики, апробації 
творчих робіт з інструментування, здобуття кваліфікації «артист оркестру духових 
інструментів» та «диригент оркестру духових інструментів». У репертуарі колективу 
твори української та світової класики, музика сучасних композиторів, обробки 
українського народного мелосу. Студентський духовий оркестр «Гармонія» є 
постійним учасником творчих заходів Києва.

Вихованці оркестру працюють у кращих творчих колективах України – 
Національному президентському оркестрі, Національному академічному духовому 
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оркестрі України, державному академічному естрадно-симфонічному оркестрі 
України, Київському академічному муніципальному духовому оркестрі. Валторніст 
Максим Борщ та флейтистка Єлізавета Чеглакова витримали конкурс до оркестру 
Національної опери України ім. Т. Шевченка. Ряд випускників очолює військові 
духові оркестри. Зокрема, Віктор Пащенко у 2011 2013 рр. – начальник Військово-
музичного управління Збройних сил України та головний військовий диригент ЗСУ, 
у даний час – головний диригент державного академічного естрадно-симфонічного 
оркестру України. Серед вихованців оркестру – керівники муніципальних духових 
оркестрів України, артисти зарубіжних духових та симфонічних оркестрів.

Література:
1. Секція духових та ударних інструментів // 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. – Київ, 2013. – С. 187–188.

День музики у КНУКіМ. Виступає духовий оркестр «Гармонія»
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Р. Н. Ширман,
заслужений діяч мистецтв України, професор,

зав. кафедри режисури телебачення

З історії Інституту кіно і телебачення КНУКіМ

Кафедра телебачення була створена у 1997 році. Її фундатором став відомий 
практик і теоретик українського телебачення, театральний та кінорежисер, заслу-
жений діяч мистецтв України, професор Віктор Борисович Кісін.

Професор В. Кісін свого часу був ініціатором створення першої в Україні кафедри 
телебачення у Державному інституті театрального мистецтва ім. І. Карпенка-
Карого. Він є автором наукових праць «Режисура як мистецтво та професія», у який 
досліджується становлення режисури в історичному контексті та «Життя. Актор. 
Образ», присвяченої проблемам акторської творчості.

У 1997 році на новоствореній кафедрі телебачення почали працювати три 
режисерські майстерні, художніми керівниками яких стали завідувач кафедри професор 
Віктор Кісін та запрошені  до співпраці кінорежисери Роман Ширман та Євген Солнцев.

Під керівництвом професора Кісіна були створені перші учбові програми, 
відпрацьована методика викладання телевізійної режисури, закладені основи 
майбутнього Інституту кіно і телебачення. Передчасна смерть Віктора Борисовича 
Кісна у вересні 1997 року стала важким іспитом для молодого викладацького 
колективу. Проте члени кафедри гідно продовжили розпочату справу.

До викладацької роботи на кафедрі були запрошені відомі українські режисери, 
оператори, актори, тележурналісти, організатори кіно-телевиробництва.

Акторську майстерність почали викладати народні артисти СРСР А. М. Роговцева 
та К. П. Степанков. Майстерність оператора – народний артист України В. Г. Іллєнко, 
заслужені діячі мистецтв України В. Трушковський, Е. Тімлін, В. Крайнік, відомі кіно-
оператори А. Хіміч, І. Недужко та інші.

Кафедру телебачення очолив кінорежисер Юрій Терещенко. Талановитий 
режисер (автор фільмів «Любов небесна», «Вічний хрест», «Пейзаж після мору» та 
ін.) він мав також і успішний викладацький досвід роботи у Державному інституті 
театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого.

Перший режисерський курс, на якому викладав професор В. Б. Кісін прийняв 
відомий кінорежисер, заслужений діяч мистецтв України, доцент В. І. Хмельницький. 
Він є режисером, що працював у документальному та ігровому кіно, знімав перші 
вітчизняні багатосерійні фільми (серед них: «Алмазна стежка», «Люди та дельфіни», 
«Вірний Руслан» та ін.).

Режисерські майстерні незабаром очолили досвідчені режисери, заслужені діячі 
мистецтв України Г. Я. Шкляревський, І. А. Негреску, Л. В. Удовенко, народний артист 
України В. Г. Шкурін, режисер телебачення В. Ф. Образ, режисер та продюсер П. О. Єлізаров.

Викладання акторської майстерні на кафедрі незмінно вела народна артистка 
України, професор Н. В. Шаролапова. Монтаж викладала одна з найдосвідченіших кі-
номонтажерів України А. В. Хмельницька.

З перших років існування кафедри її провідними співробітниками стали відомі 
українські звукорежисери Л. В. Рязанцев, І. Д. Барба, О. Лішафай, В. Папченко.

Навчальні програми кафедри були побудована таким чином, щоб студенти – 
майбутні фахівці кіно і телебачення змогли опанувати різні види екранної творчості. 
Під керівництвом своїх педагогів вони знімали документальні та ігрові фільми, 
телевізійні програми, рекламні ролики, музичні кліпи, опановували багатокамерну 
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зйомку, проходили виробничу практику на провідних студіях та телеканалах країни.
З першого курсу студенти вивчають фахові дисципліни: режисуру, операторську 

майстерність, звукорежисуру, акторську майстерність, історію та теорію монтажу, 
комп’ютерний монтаж, кінодраматургію, тележурналістику, майстерність оператора 
та ін. Студенти різних майстерень приймали активну участь в роботі над усіма чис-
ленними телевізійними проектами КНУКіМ, що виходили в ефір на Першому націо-
нальному каналі, телеканалах «Ера», «Київ» та ін. 

У 2000 р. кафедра телебачення переросла в Інститут кіно і телебачення, який 
очолила випускниця Київського державного інституту культури ім. О. Є. Корнійчука, 
кандидат історичних наук, доцент Вікторія Василівна Саламатова.

Після створення Інституту кіно і телебачення завідувачем кафедри режисури 
телебачення був призначений професор, заслужений діяч мистецтв України  
Ю. М. Терещенко. Відомий режисер-кінодокументаліст, автор монографії «Режисура. 
Морфологія і синтаксис екранних мистецтв» (спільно з Г. Шкляревським), він 
багато зробив для того, щоб кафедра стала потужним творчим колективом. Під 
його керівництвом було проведено кілька міжнародних студентських фестивалів 
аудіовізуальних мистецтв «Fast-fest-weekend». На них нова кіно-телешкола гучно 
заявила про свої творчі амбіції.

За кілька років кафедра режисури 
телебачення стала провідною 
в Україні з підготовки майстрів 
режисури телебачення. Кафедру 
операторської майстерності очолив 
класик українського кіно, народний 
артист України, лауреат Національної 
премії ім. Т. Г. Шевченка В. Г. Іллєнко. 
Кафедру тележурналістики очолив 
кандидат мистецтвознавства, 
заслужений діяч мистецтв України  
М. І. Слободян. Кафедру звукорежисури 
очолив заслужений працівник 
культури України Л. В. Рязанцев.

На головних телеканалах України – «ІНТЕРі», «1+1», Першому Національному, 
Новому каналі, СТБ, ICTV успішно працюють випускники кафедр Інституту кіно і 
телебачення. Чимало з них керують телевізійними каналами та виробничими студіями.

Студенти кафедри режисури телебачення стали лауреатами багатьох міжнародних 
кіно-телефестивалів. Серед них: Алан Бадоєв, ніні відомий кінорежисер та кліпмейкер, 
Нателла Чхартішвілі, нині головний режисер телеканалів «К1» та «К2» (випускники 
майстерні заслуженого діяча мистецтв України, доцента Г. Я. Шкляревського),  
О. Гейлик, О. Орєхова, Ю. Морозов (випускники майстерні заслуженого діяча мистецтв 
України, професора Ю. М. Терещенка). 

Студенти А. Сухарєв, Д. Роднянський, О. Грасе, А. Лідаговський стали лауреатами 
престижних міжнародних фестивалів «Молодість», «Контакт», «Святая Анна» (Росія), 
Відкритого фестивалю студентських фільмів ВДІКу (Росія), Міжнародного фестивалю 
документальних фільмів (Вірменія), Євразійського телекінофоруму та ін. (майстерня 
заслуженого діяча мистецтв України, професора Р. Н. Ширмана). Багато професорів та 
доцентів Інституту кіно і телебачення поєднують викладацьку діяльність з активною 
творчою роботою. Гарною традицією стало залучення викладачами студентів до 
роботи над власними професійними кіно-телепроектами. Так, зокрема, студенти 

Президент фестивалю – відомий український 
кінорежисер Юрій Терещенко
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кінорежисера, професора Ю. Терещенка працювали поруч з ним над документальним 
серіалом «Роксолани ХХ століття» (телеканал СТБ). Студенти кінорежисера, 
професора Р. Ширмана працювали в його знімальних групах телепрограми «Сплеск 
культури?» (телеканал «ІНТЕР»), документального фільму «Небезпечно вільна 
людина» (Національна кінематека України), художнього кінофільму «Прикольна 
казка» (студія «ІНТЕР фільм»).

У 2007 р. директором Інституту кіно і телебачення стала випускниця Київського 
державного інституту культури ім. О. Є. Корнійчука, кандидат педагогічних 
наук, професор, член Національної спілки кінематографістів України Вікторія 
Олександрівна Стрельчук.

З 2008 р. кафедру режисури телебачення очолює відомий кінорежисер, 
заслужений діяч мистецтв України, професор Р. Н. Ширман. Він є автором монографій 
«Телевізійна режисура» (2004), «Алхімія режисури» (2008), «Розумне телебачення» 
(2011), численних статей з питань кіно-телемистецтва. Творчу та викладацьку 
роботу професор Р. Н. Ширман поєднує з громадською діяльністю. Він є заступником 
Голови національної спілки кінематографістів України.

Потужно запрацювала новостворена кафедра акторської майстерності під 
керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Л. М. Єременко. Великий внесок 
у розвиток нової кафедри доклав театральний режисер, заслужений діяч мистецтв 
України О. І. Балабан, викладачі кафедри  Г. Самініна, М. Барнич та ін.

З 2010 р. Інститут кіно і телебачення очолила випускниця Київського державного 
інституту театрального мистецтва ім. Карпенка-Карого, Заслужений діяч мистецтв 
України Світлана Вікторівна Котляр.

За останній час до роботи в Інституті кіно і телебачення залучені такі відомі 
фахівці в галузі кіно-телемистецтва, як журналісти К. Грубіч, П. Мага, М. Вересень, 
кінооператори, заслужені діячі мистецтв України Ю. Гармаш, В. Зимовець,  

Майстер-клас телеведучого інформаційних програм телеканалу «Україна» Олега Панюти та 
журналістки і телеведучої Анжеліки Рудницької
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В. Кукоренчук, М. Гончаренко, кінорежисер А. Матєшко та ін.
Гарною традицією стало проведення майстер-класів провідних вітчизняних та 

закордонних фахівців для студентів Інституту кіно і телебачення як в Інституті, так і в 
Будинку кіно НСКУ. Своїм досвідом зі студентами ділилися Юрій Норштейн, Герц Франк, 
Роман Балаян, Андрій Хржановський, Вячеслав Криштофович, Анатолій Борсюк, Сергій 
Маслобойщиков, Алан Бадоєв, Кшиштоф Зануссі, Мирослав Слабошпицький та ін.

Традиційними стали творчі звіти режисерських майстерень кафедри режисури 
телебачення у Будинку кіно. Зі своїм творчим доробком перед глядачами з 
великим успіхом виступили студенти майстерень Г. Шкляревського, І. Негреску,  
В. Хмельницького, Р. Ширмана.

Література:
1. Знайомство першокурсників із зірковими викладачами [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://ikitb.knukim.edu.ua/61-znajomstvo-pershokursnikiv-iz-zirkovimi-
vikladachami.html. – Назва з екрана.

2. Інститут кіно і телебачення // 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. – Київ, 2013. – С. 239–265.

3. МИ – талановиті студенти ІКіТБ! [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ikitb.knukim.edu.ua/63-mi-talanoviti-studenti-ikitb.html. – Назва з екрана.

4. Симбіоз журналістики та акторської майстерності : майстер-клас Артема 
Позняка – продюсера Департаменту журналістських розслідувань телеканалу «1+1», 
режисера і худ. керівника театру «LIC’UM» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ikitb.knukim.edu.ua/71-simbioz-zhurnalistiki-ta-aktorskoji-majsternosti.html. – На-
зва з екрана.
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Є. В. Козловський,
кандидат наук державного управління,

доцент, заступник декана 
факультету державного управління і права

Н. П. Батєєва,
кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 

заступник декана факультету державного 
управління і права

15-річний ювілей – не рубіж у історії, 
це лише підстава для аналізу досягнутого

Кафедра теорії та історії держави і права є одним із структурних підрозділів 
університету, який здійснює реалізацію навчально-освітніх, науково-дослідних 
і культурно-просвітницьких завдань правничої школи України. Необхідність 
відкриття самостійної кафедри була зумовлена високим інтересом до кваліфікованих 
спеціалістів в галузі права. Кафедра була створена у 2000 році. Ініціатором створення 
кафедри був декан юридичного факультету, професор Олександр Іванович Скнарь.

Організаційні зміни у складі юридичного факультету були виправдані та зумовлені 
розвитком суспільно-політичних процесів в Україні. Формування правової системи 
України вимагало теоретичного обґрунтування нових концептів, підходів, визначення 
і суттєвої переоцінки державно-правових явищ. Таке завдання в першу чергу було 
покладене на загальнотеоретичну юридичну науку. Масштабність державо- та 
правотворчих процесів в Україні виділяло загальнотеоретичну підготовку майбутніх 
юристів, як домінуючий напрямок у підвищенні їхнього професійного рівня.

Кафедру теорії та історії держави і права очолив кандидат юридичних наук, 
доцент Олександр Михайлович Піджаренко. У різні часи на кафедрі працювали 
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видатні фахівці в галузі права, доктори юридичних наук : професор І. П. Голосніченко,   
професор С. М. Тимченко,  професор Н. М. Пархоменко,  професор В. І. Орленко. Нині 
кафедру теорії та історії держави і права очолює доктор юридичних наук, член-
кореспондент Академії правових наук України, заслужений юрист України, професор 
Василь Тимофійович Маляренко. 

Кафедра є структурним підрозділом факультету державного управління і права 
Київського національного університету культури і мистецтв. Головною метою 
діяльності кафедри від початку її заснування і дотепер є не тільки підготовка 
професіоналів-юристів, але й ерудованих та високоосвічених громадян своєї країни. 
Органічна єдність навчального процесу та постійна увага до науко-педагогічного 
рівня викладачів кафедри, своєчасне удосконалення навчальної бази стали 
запорукою максимальної успішності студентів.

Сьогодні студенти-правознавці отримують фахову підготовку, опановуючи такі 
навчальні дисципліни: «Основи римського приватного права», «Конституційне 
право України», «Конституційне право зарубіжних країн», «Адміністративне право», 
«Митне право», «Аграрно-земельне право», «Екологічне право», «Кримінальне 
право», «Цивільне та сімейне право», «Фінансове право», «Господарське право», 
«Банківське право», «Трудове право», «Житлове право».

 Фахові дисципліни такі, як «Історія держави і права України», «Історія держа-
ви і права зарубіжних країн», «Теорія держави і права», «Юридична деонтологія», 
«Юридичне документознавство», «Організація судових та правоохоронних органів» 
викладаються з першого курсу і є фундаментом для подальшого оволодіння студен-
тами знанням із галузевих юридичних дисциплін.

Кафедра тісно співпрацює з фахівцями у сфері державного управління, 
документознавства та інформаційної діяльності. Завдяки цьому відбувається обмін 
досвідом між викладачами, а студенти мають можливість постійно створювати 
та реалізовувати спільні проекти. Викладацьку роботу на кафедрі здійснює 
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висококваліфікований професорсько-викладацький склад: доктор юридичних наук, 
професор В. Т. Маляренко, доктор юридичних наук, професор О. І. Мотлях, доктор 
політичних наук, професор І. Ю. Вільчинська, кандидат юридичних наук, професор  
К. А. Рябець, кандидат юридичних наук, доцент С. М. Корецький, кандидат юридичних 
наук, доцент Д. І. Бочарніков, кандидат юридичних наук, доцент З. П. Мельник, 
кандидат юридичних наук, доцент Н. І. Золотарьова, кандидат історичних наук, 
доцент О. І. Маложон, кандидат юридичних наук А. М. Удод, кандидат юридичних 
наук І. І. Строкова. 

Викладачі кафедри теорії та історії держави і права беруть активну участь у 
науково-практичних конференціях, підтримують тісні зв’язки з іншими навчальними 
закладами, здійснюють керівництво підготовкою курсових та дипломних робіт, 
творчою науковою діяльністю студентів.

Співробітниками кафедри здійснюється робота щодо забезпечення дисциплін 
навчальною та методичною літературою. Викладання здійснюється з урахуванням 
досвіду правотворчої та правозастосовної діяльності, досягнень юридичної науки.

Основними завданнями кафедри є здійснення правового виховання студентів 
через навчальні дисципліни, які викладаються на кафедрі; формування у студентів 
правової культури, вмінь та навичок науково-дослідної роботи; забезпечення 
набуття студентами правового понятійного апарату, необхідного для пізнання та 
опанування юридичних дисциплін; організація та проведення фахової практики. 
Важливим напрямом роботи кафедри є освітня діяльність. Вона реалізується шляхом 
читання курсів лекцій, проведення практичних (семінарських) занять, підготовки 
науково-методичних матеріалів.

Кафедра постійно працює над впровадженням інноваційних технологій навчан-
ня. Вони полягають у: наявності комп’ютерних варіантів текстів лекцій з норматив-
них курсів; можливості комп’ютерного моделювання правових ситуацій; викорис-
танні активних форм навчання, основними з яких є тести, ділові ігри, відеофільми 
та створення практичних ситуацій з розподілом відповідних ролей між студентами. 

Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, 
демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, 
колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції. 
Робота кафедри у сфері організації та забезпечення навчального процесу постійно 
вдосконалюється. З цією метою підтримуються контакти і вивчається досвід 
викладацької та наукової роботи відповідних кафедр інших навчальних закладів.

Література:
1. Кафедра теорії та історії держави і права // Київський нац. ун-т культури і 

мистецтв / М. М. Поплавський, В. М. Медведєва, О. І. Скнарь, А. І. Гурбанська, І. О. Кос-
тиря, В. М. Мамедова, О. О. Кравцова. – Київ, 2013. – С. 235–237.
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JAZZ – BAND КНУКіМ

JAZZ – BAND КНУКіМ – навчальний колектив секції «музичне мистецтво естради» 
кафедри джазу та естрадного співу факультету музичного мистецтва Київського на-
ціонального університету культури і мистецтв.

Художній керівник і головний диригент – доцент Григорій Постой. Значний 
внесок у підготовку студентів – учасників джазового оркестру вносять викладачі 
Ігор Чернов (клас саксофона), Ігор Закус (клас бас-гитари), Сергій Капелюшок (клас 
гитари), Тетяна Пістунова (клас фортепіано).

Колектив створений на початку 2000-х рр. Головна мета оркестру – це поширення 
на Україні вітчизняної та світової музичної культури. JAZZ – BAND КНУКіМ є базою для 
набуття студентами досвіду колективного музикування, засадничих умінь організації 
та управління творчим колективом, проходження диригентської та навчальної 
практики, апробації творчих робіт з інструментування, здобуття кваліфікації «артист 
оркестру естрадних інструментів» та «диригент оркестру естрадних інструментів».

У репертуарі колективу – твори української та світової класики, а також музика 
сучасних композиторів. Колектив є бажаним гостем на творчих заходах КНУКіМ та 
мистецьких майданах м. Києва. Колектив активно гастролює, пропагує класичну 
джазову музику, твори сучасних композиторів, джазові обробки українських 
народних пісень. 

Солісти JAZZ-BANDу: Олексій Харитонов (тромбон), Іван Глубиш (саксофон), 
Вадим Ковеня (ударні), Євген Наумов (гитара), Роман Дудник (бас-гитара), Дмитро 
Бежнар (саксофон), Анна Макарочкіна (труба), Олександр Підсосонний (труба).

Одним з останніх творчих проектів JAZZ–BANDу стала участь у Днях української 
культури в Нідерландах (2011) в рамках підписання договору про дружбу та 
співпрацю між Печерським районом м. Києва та м. Хоф Ван Твенте. 

Колектив – Лауреат І премії джазового фестивалю – конкурсу «Джаз-дебют» (Київ, 
2012), учасник кількох творчих проектів співпраці музикантів КНУКіМ з академією 
мистецтв м. Гоор (Нідерланди) (2013).

Джазовий концерт – «Jazz Art Fusion», березень 2012 р.
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У травні 2014 року JAZZ BAND КНУКіМ взяв участь у престижному міжнародному 
фестивалю молодіжних біг-бендів «FLORA-JAZZ 2014», який проходив у місті Вільнюсі 
(Республіка Литва).

JAZZ BAND КНУКіМ став єдиним українським колективом, запрошеним до участі 
у цьому музичному форумі. Колектив взяв участь у відкритті і закритті фестивалю, а 
також дав два сольних концерти у відомому вільнюському джаз-клубі «Тamsta-club» 
і Ботанічному саду Вільнюського університету.

Література: 
1. JAZZ – BAND КНУКіМ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fmm.knukim.

edu.ua/jazz-band-knukim.html. – Назва з екрана.
2. JAZZ – BAND КНУКіМ  //  Культура і життя. – 2011. – № 36. – С. 6.
3. Jazz-band КНУКІМ: Новий погляд на студентський музичний коллектив //  

Джаз. – 2011. – № 4 (32). 
4. JAZZ BAND Київського національного університету культури і мистецтв взяв 

участь у Міжнародному фестивалів молодіжних біг-бендів [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/360358. – Назва з 
екрана.

5. Відверті діалоги джазменів КНУКіМ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://knukim.edu.ua/novunu/vidverti-dialogi-dzhazmeniv-knukim/. – Назва з екрана.

6. Джаз – це музика душі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knukim.
edu.ua/novunu/dzhaz-tse-muzika-dushi/. – Назва з екрана.

7. ПАП-ДЖАЗ-ФЕСТ-2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://knukim.
edu.ua/novunu/pap-dzhaz-fest-2014/. – Назва з екрана.
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Викладачі КНУКіМ –
ювіляри 2015 року

Володіючи знанням, 
дай іншим запалити від нього свої світильники. 

Фуллер
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СІЧЕНЬ

1 січня  –  60 років від дня народження Катерини Іванівни Климової, 
                     доцента кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

5 січня  –  55 років від дня народження Миколи Костянтиновича Ситника, 
                     ст. викладач кафедри тележурналістики, дикторів та ведучих  
                     телепрограм.

20 січня – 75 років від дня народження Анатолія Олександровича Ручки, 
                     професора кафедри соціології.

23 січня – 50 років від дня народження Олега Васильовича Шака, 
                     доцента з/н кафедри звукорежисури.

31 січня – 55 років від дня народження Валерії Володимирівни Голубь, 
                     професора кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

  Пн   Вт    Ср   Чт   Пт    Сб    Нд
                         1     2      3      4
    5     6      7     8     9    10    11
   12   13    14   15   16    17    18
   19   20    21    22   23   24    25

     26   27    28    29   30   31
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  Климова Катерина Іванівна
Фахівець у галузі архівної справи, керування 

документаційними процесами. Кандидат історичних 
наук (1996), доцент (2002) кафедри документознавства 
та інформаційної діяльності. 

Член міжнародної групи-розробників Міжнародного 
термінологічного словника з архівістики.

Народилася 1 січня 1955 р. в с. Браниця Бобровицького 
р-ну Чернігівської обл. 

Із 1973 р. по 1978 р. навчалася на історичному 
факультеті Київського державного університету 
ім. Т. Г. Шевченка. Із 1978 р. по 1993 р. працювала в 
Державному історичному музеї УРСР на посадах зав. 
сектору науково-освітнього відділу музею, молодший 
науковий співробітник, зав. сектора феодалізму. Із  
1993 р. по 1995 р. займала посаду мол. наук. співроб. Інституту української археографії 
та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. У 1996 р., працюючи на посаді 
вченого секретаря Українського науково-дослідного інституту архівної справи та 
документознавства, захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 
історичних наук за спеціальністю «Історіографія, джерелознавство та спеціальні 
історичні дисципліни».

У КНУКіМ працює з 1998 р. Упродовж 1998–2004 рр. займала посади доцента 
кафедри архівознавства КНУКіМ та зав. відділу архівознавства Українського 
науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства. Працювала 
на кафедрі документальних комунікацій НАКККіМ (2004–2005). Із вересня 2005 р. і 
донині – доцент кафедри державного управління КНУКіМ. Автор понад 40 наукових 
публікацій. 

Член авторського колективу підручника «Архівознавство» (2002, 1998), 
навчального посібника «Нариси історії архівної справи в Україні» (2002)».

Стажувалася на Міжнародних технічних архівних курсах (Франція). 

Література:
1. Климова Катерина Іванівна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

iduip.knukim.edu.ua/klimova-katerina-ivanivna/. – Назва з екрана.

        Ситник Микола Костянтинович 
                     (Микола Вересень)

Журналіст, громадський та політичний діяч, актор. 
Академік Національної телеакадемії України (1998). 
Старший викладач кафедри тележурналістики, дикторів 
та ведучих телепрограм, художній керівник курсу. 

Народився 5 січня 1960 р. у м. Київ. У 1983 р. 
закінчив історичний факультет Київського державного 
університету ім. Тараса Шевченка, 1976 р. – археолог-
реставратор історичного заповідника «Херсонес»; 
1987–1990 рр. – аспірант Інституту історії НАНУ.

Упродовж 1990–2001 рр. – кореспондент української, 
російської редакції Всесвітньої служби Бі-Бі-Сі (BBC).
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Віце-президент Українського медіа-клубу (1994); автор репортажів (1994–1995) 
для інформаційно-аналітичної телепрограми «Післямова» Олександра Ткаченка 
(телекомпанія «Нова мова»); ведучий телепрограми «Вікна в світ», ММЦ Інтерньюз 
(1995–1996); автор і ведучий «Телеманії», Студія «1+1» (1996–1997); автор і ведучий 
програм «Табу», «Без табу», «Особливий погляд», заступник генерального продюсера 
Студії «1+1» (1997–2001); куратор проекту створення газети «Столичные новости» 
(1998); автор і ведучий циклу «5 на 5» (ток-шоу кандидатів до ВР України від партій 
і блоків) (1998);

Засновник громадської журналістської організації Хартія-4, член Комісії з 
журналістської етики (2001); пише для журналу Telecity (2007). Активно співпрацював 
с газетою «Дзеркало тижня». Працював у Фонді Сороса та «Евразії».

Автор книжок «Табу» та «Без табу про «Без табу»» (зі Світланою Пиркало та 
Тетяною Ворожко).

Ведучий програм: «21 вересня» телеканалу К1 (2005); «Без сентиментів – розмова 
з Миколою Вереснем» («Ток-шоу Миколи Вересня») – спільний проект УНІАН, 
телеканалу «Сіті» та радіостанції «106 FM» (2007–2008); «Попередження» на Першому 
національному каналі (2008). З 2011 – ведучий ток-шоу «Без кордонів» на Радіо ЕРА-FM.

У КНУКіМ викладає дисципліни: «Майстерність ведучого», «Переглядовий семінар».
Нагороди і відзнаки:
Приз «Золота Ера» за ток-шоу «Табу» (1997, Національна телекомпанія України). 

Володар титулів «Всенародне визнання» за здобутки в українській журналістиці (1997, 
Всеукраїнський фестиваль журналістики), «Журналіст року-98» (Загальнонаціональна 
програма «Людина року»). Лауреат Міжнародної премії «За сприяння свободі слова  
ім. Василя Стуса» (1998). Міжнародна нагорода «Свобода преси» Канадської організації 
журналістів за свободу слова (Canadian Journalists for Free Expression) за діяльність на 
5-му каналі під час Помаранчевої революції (2005); журналіст ЧАКТ «ТВА» (2011).

Фільмографія:
Виконав головну роль (Батько) у художньому фільмі Las Meninas, режисер Ігор 

Подольчак, Україна, 2008 рік.
Виконавець ролі (генерал Власов) у спектаклі «Павлик Морозов. Епічна Трагедія», 

режисер Лесь Подерв’янський, Україна, 2011 рік.
Виконавець ролі (Адам Жоржович) у спектаклі «Сни Васіліси Єгоровни», режисер 

Лесь Подерв’янський, Україна, 2012 рік.

Література: 
1. Котенко Є. Трендова особистість Микола Вересень [Електронний ресурс] /  

Є. Котенко. – Режим доступу: / http://www.slideshare.net/Eugenia_13/ss-27410599 . – 
Назва з екрана.

2. Микола Вересень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.
org/wiki . – Назва з екрана.

Ручка Анатолій Олександрович
Провідний український соціолог. Доктор філософських наук (1990), професор 

(2000) кафедри соціології. 
Академік Української Академії політичних наук (1994). Почесний доктор 

Міжнародної Кадрової Академії (2000), Почесний член Соціологічної асоціації 
України (2010). Головний науковий співробітник Інституту соціології НАН України.

Член Спеціалізованих рад по захисту докторських дисертацій Інституту соціології 
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НАН України й Київського національного університету 
ім. Т. Шевченка.

Народився 20 січня 1940 р. у м. Темрюк, 
Краснодарського краю, РФ. Закінчив філософський 
факультет Київського державного університету  
ім. Т. Шевченка (1967) та аспірантуру Інституту філософії 
Академії наук УРСР (1970).

Захистив кандидатську дисертацію на тему 
«Соціологічні аспекти соціальної норми» (1971) та 
докторську дисертацію «Ціннісний підхід в системі 
соціологічного знання» за спецільністю «прикладна 
соціологія» (1989).

Сфера наукових інтересів: історія і теорія соціології, 
соціологія культури, соціокультурний аналіз, ціннісна 
проблематика, соціологія демократії, медіа-дослідження. Стояв біля витоків 
формування соціології як наукової дисципліни в Україні, працює в цій галузі з 
1967 р. Автор підручників, монографій, статей у журналах і наукових збірниках, які 
видавалися в Україні, Росії, Польщі, Словаччині, Німеччині. 

У КНУКіМ працює з 1999 р. Викладає дисципліни: «Соціологія моралі», 
«Інституціональна соціологія», «Загальна соціологія»; «Соціокультурний аналіз», 
«Соціологія цінностей». Під керівництвом і консультуванням А. О. Ручки захищено 
близько 15 докторських і кандидатських дисертацій із проблем соціології.

Нагороди і відзнаки: Лауреат премії ім. М. С. Грушевського НАН України за цикл 
наукових праць по соціології (2001). Нагороджений золотою медаллю Міжнародної 
кадрової академії «За досягнення в науці» (2005).

Література:
1. Ручка Анатолій Олесандрович [Електронний ресурс] / Інститут соціології НАН 

України. – Режим доступу: http://i-soc.com.ua/ukr/ruchka.php . – Назва з екрана.

                  Шак Олег Васильович
Композитор, співак та аранжувальник. Заслужений 

артист України (2007), доцент з/н кафедри 
звукорежисури.

Народився 23 січня 1965 р. у м. Старий Кременець, 
Тернопільської обл. Музичну освіту почав здобувати 
у Кременецькій музичній школі по класу фортепіано і 
саксофону. Потім – навчання у Рівненському музичному 
училищі. Під час служби в армії (на космодромі 
Байконур) був учасником музичного ансамблю пісні і 
танцю «Космодром Байконур». 

У 1993 р. закінчив Одеську державну консерваторію 
ім. А. В. Нежданової за спеціалізацією «диригент-
хормейстер». У 1992 р. – вокаліст, клавішник ансамблю 
«Смерічка». Автор гімну «Вставай, Україно!» (візитівка 
наших футбольних матчів), автор музичних сценаріїв та аранжувань до телевізійних 
проектів та кіно. 

Співпрацює з багатьма зірками української та зарубіжної естради (Мішель 
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Легран, Роза Римбаєва, Тамара Гвердцителі). Працював музичним керівником та 
аранжувальником у Театрі пісні Павла Зіброва (1998–2005). Активно співпрацює 
з українськими виконавцями: К. Бужинською, Т. Піскарьовою, Н. Бучинською,  
Л. Сандулесою, В. Павліком, П. Чорним. 

У КНУКіМ викладає дисципліни: «Електронний синтез звуку», «Аранжування та 
зведення музичних фонограм», «Звукові монтажні програми «Apple».

Література:
1. Шак Олег [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://myradio.ua/group/7256 . – 

Назва з екрана.
2. Олег Шак – офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

www.olegshak.com/index.html. – Назва з екрана.

 Голубь Валерія Володимирівна
Доктор наук з державного управління (2004), 

кандидат філософських наук, професор соціології і 
соціального управління (2005), професор кафедри 
документознавства та інформаційної діяльності.

Народилася 31 січня 1960 р. у м. Кишинів (Молдова). 
Закінчила філософський факультет КДУ ім. Т. Г. Шевченка 
з відзнакою (1983). У 1983–1984 рр. – асистент кафедри 
політології Дніпропетровського державного інженерно-
будівельного інституту, у 1984–1989 рр., – аспірант 
кафедри політології Дніпропетровського державного 
університету. У 1990 р. захистила кандидатську 
дисертацію з питань соціального управління на тему 
«Філософсько-методологічний аналіз соціального 
управління трудовими колективами». 

Доцент кафедри політології Державного інженерно-будівельного інституту 
(м. Дніпропетровськ) (1990–1994), доцент кафедри соціології Дніпропетровського 
національного університету (1994–1999). У 1996 р. присуджено вчене звання доцента 
кафедри соціології та менеджменту соціальної сфери.

Упродовж 1999–2002 рр. – докторант кафедри політології Національної академії 
державного управління при Президентові України; професор кафедри соціології 
та філософії державного управління (Дніпропетровський регіональний інститут 
НАДУ при Президентові України, 2002–2004), зав. кафедри соціології та соціального 
управління Київського міжнародного університету (2004–2007). 

Із 2007 р. і донині – професор кафедри державної політики і управління 
політичними процесами НАДУ при Президентові України. 

У КНУКіМ працює з 2005 року. Фахівець із психології та соціології управління, 
автор багатьох наукових і навчальних проектів у сфері державного управління. 
Автор близько 150 наукових публікацій.

Література:
1. Голубь Валерія Володимирівна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

iduip.knukim.edu.ua/golub-valeriya-volodimirivna/. – Назва з екрана.
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ЛЮТИЙ

10 лютого – 55 років від дня народження Олександра Альбертовича Зиріна,
                            старший викладач кафедри шоу-бізнесу.

10 лютого – 35 років від дня народження Ірини Миколаївни Гутник, 
                            зав. кафедри народної хореографії.

12 лютого – 45 років від дня народження Людмили Францівни Хоцяновської, 
                            доцента з/н кафедри класичної хореографії.

Пн   Вт   Ср   Чт   Пт   Сб   Нд
                      1     2     3      4
  5     6     7     8     9    10    11
 12   13   14   15   16   17    18
 19   20   21   22   23   24    25

     26   27   28   29   30   31
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 Зирін Олександр Альбертович
Український незалежний телевізійний продюсер, 

режисер-постановник, музичний та телевізійний 
оглядач, старший викладач кафедри шоу-бізнесу. 

Член Національної спілки журналістів України.
Народився 10 лютого 1960 р. у м. Києві.
У 1986р. закінчив Київський державний університет 

ім. Т. Шевченка за спеціалізацією «Тележурналістика».
Автор більше ніж 150 телевізійних робіт різних 

жанрів (замальовок, сюжетів, нарисів, програм, 
відеофільмів). Один з авторів та режисер-постановник 
оригінальних інформаційних та інформаційно-
розважальних програм, зокрема «Вечірні новини» та 
«Вечірній вісник» – найпопулярніших ТВ-програм на 
Українському телебаченні упродовж 1989–1991 рр. 

Автор та режисер першої української циклової незалежної телевізійної спортивної 
програми «Аут» (ефір – перший комерційний 7 ТБ-канал Києва «Мегапол», 1991 р.). 

Режисер-постановник телевізійних фільмів, присвячених українській 
авторській та рок-музиці: «Шлях до волі», «Рок-н-рол на руїнах», «Тарас Бульба-92». 
Режисер-постановник телебачення на міжнародній мистецькій акції «Україна 
єдина неподільна…», дитячого фестивалю «Святошин-94». Виконавчий продюсер 
телевізійної версії та режисер-постановник телебачення на всеукраїнському 
музичному фестивалі «Червона Рута-93». 

Автор ідеї та сценарних планів оригінальних розважальних телевізійних програм 
«Альбом», «Сімнадцять пострілів», «Козацький ключ», «Ігри справжніх мужчин». 
Упродовж 2003–2011 рр. – творчий директор, головний редактор українського 
мистецько-культурологічного видання «УРОК».

Автор книги журналістського розслідування «Бачення Євро. Хроніки українського 
Євробачення» (2005), присвячену реаліям участі України у телевізійному пісенному 
конкурсі «Євробачення». 

У КНУКіМ працює з 2003 р. Викладає дисципліни: «Структура медіа-простору», 
«Основи аудіовізуального продюсування», «Технології телебачення». 

Література:
1. Зирін Олександр Альбертович // Енциклопедія сучасної України». – Київ, 2010. –  

Т. 10. – С. 581. 
2. Вийшла друком книга «Бачення Євро хроніки українського Євробачення» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.telekritika.ua/news/2005-10-
20/25962. – Назва з екрана.

Гутник Ірина Миколаївна
Балетмейстер. Кандидат педагогічних наук (2006), професор, зав. кафедри 

народної хореографії.
Член журі телевізійного проекту «Крок до зірок» і міжнародних мистецьких 

конкурсів і фестивалів в Україні, Росії, Угорщині, Чехії, Словаччині, Австрії.
Народилася 10 лютого 1980 р. у м. Біла Церква. Закінчила Біло-Церківське 

педагогічне училище (1998).
Випускниця кафедри народної хореографії КНУКіМ, де навчалася з 1997 по  
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2002 рік. За час навчання брала активну участь науково-
дослідній та концертно-творчій діяльності університету. 
У складі студентського ансамблю народного танцю 
«Київ» побувала у різних країнах світу на численних 
міжнародних фестивалях і конкурсах, а також була 
постійною учасницею творчих проектів університету.

Виступала на сцені поряд з відомими зірками 
української естради, знімалася в телевізійних кліпах 
і проектах. З того часу створення на сцені яскравих 
хореографічних образів, що супроводжують виступи 
співаків, стало відповідальною і почесною місією 
Ірини Миколаївни. А досвід, який вона отримала ще 
студенткою під час зйомок кліпів, працюючи поряд з 
відомими в Україні фахівцями шоу-бізнесу, виявився 
неоціненним при створенні власних постановок. 

Упродовж 2002–2010 рр. працювала артисткою балету Академічного ансамблю 
пісні і танцю МВС України, поєднуючи виконавську діяльність, гастрольні поїздки з 
педагогічною та науковою роботою.

З 2002 по 2005 рік навчалася в аспірантурі КНУКіМ. У 2006 р. захистила дисертацію 
на тему «Педагогічні засади організації дозвілля підлітків засобами української 
народної педагогіки» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

На кафедрі народної хореографії почала працювати з 2003 р. – спочатку старшим 
викладачем, згодом доцентом, а на сьогодні є професором, завідувачем кафедри. 
Викладає дисципліни «Мистецтво балетмейстера» та «Ансамбль народного танцю». 
Продовжує наукову працю, але, безумовно, улюбленою діяльністю залишається 
балетмейстерська. 

Ірина Миколаївна – постановник численних хореографічних номерів для 
мистецьких заходів і телевізійних проектів КНУКіМ: «Наша пісня», «Ми діти твої, 
Україно», «Мамо, вічна і кохана», «Університет зірок», в яких створюювалися спільні 
концертні постановки ансамблю «Київ» з відомими 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, М. Поплавський, 
квартет «Гетьман», заслужені артисти України Інеш, А. Князь.

Ірина Гутник – художній керівник (з 2011) і балетмейстер ансамблю народного 
танцю «КИЇВ» кафедри народної хореографі КНУКіМ. Саме «КИЇВ» є візитною 
карткою кафедри народної хореографії, яка першою в Україні розпочала підготовку 
висококваліфікованих фахівців із народного танцю і продовжує цю плідну діяльність 
упродовж уже 45-ти років.

Література:
1. Кафедра народної хореографії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

im.knukim.edu.ua/fakultet-rezhisuri-i-horeografii/kafedra-narodnoi-xoreografii/. – Назва з 
екрана.

2. Гутник І. М. Жодного року – без нового кроку / І. М. Гутник // Київський 
національний університет культури і мистецтв у 2014 році: знаменні дати, славні 
ювілеї : календар. – Київ, 2014. – С. 47–51.
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  Хоцяновська Людмила Францівна
Танцівниця лірико-драматичного амплуа. Заслужена 

артистка України, доцент з/н кафедри класичної 
хореографії.

Народилася 12 лютого 1970 р. у м. Києві. 
Закінчила факультет культурно-освітньої роботи 

КДІК ім.  О. Є. Корнійчука (1994), магістратуру КНУКіМ 
(2004), магістр сучасної класичної хореографії.

Трудову діяльність розпочала артисткою балету 
Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України (1994–
1995). Упродовж 1996–2009 рр. – солістка театру 
сучасної хореографії «Сузір’я Аніко». Презентувала 
сучасне хореографічне мистецтво, гастролюючи у 
Канаді, Великій Британії, Білорусії, Туреччині, Сербії, 
Італії, Іспанії, Данії, Швеції, Китаї, Америці.

Учасниця загальнодержавних мистецьких заходів та театралізованих вистав: 
«Золоте каміння посіємо», «Нове обличчя опери», «Пісенний вернісаж», «Людина 
року», «Колесо фортуни», «Золоте перо», «Євробачення» та ін. Артистка Київського 
театру юного глядача та Молодого театру. Учасник журі Міжнародних, Всеукраїнських 
та регіональних мистецьких фестивалів, конкурсів («Музична парасолька», Вінниця, 
«Софіївські Зорі», Умань; «На хвилях чорного моря», Ялта), член експертної ради 
Всеукраїнського телевізійного конкурсу дитячої творчості «Крок до зірок».

У КНУКіМ працює з 1999 р. Викладає дисципліни: «Мистецтво балетмейстера», 
«Теорія та методика викладання імпровізації та контактної імпровізації», «Поглибле-
не вивчення імпровізації та контактної імпровізації».  Автор навчальних програм для 
ВНЗ та спеціалізованих дитячих закладів мистецтв, методичних розробок з фахових 
дисциплін спрямованих на підготовку виконавця в галузі хореографічного мистецтва.

Серед випускників – Народні артисти України: М. Мотков, В. Писарєв,  
І. Дорофеєва; Заслужені артисти України: Я. Гладких, Є. Кайгородов, Н. Мацак; Лауреати 
Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів артистів балету: В. Буртан, А. Дацишин, 
Я. Саленко; переможці Всеукраїнського конкурсу молодих балетмейстерів «Погляд у 
майбутнє»: Г. Кисельова, О. Майбенко, О. Кочкін; чемпіон Європи з фігурного катання 
на ковзанах Д. Дмитренко.

Нагороди і відзнаки: лауреат ІІ Всеукраїнського конкурсу артистів естради 
(«Хореографія» м. Ужгород).

Література:
1. Хоцяновська Людмила Францівна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://im.knukim.edu.ua/fakultet-rezhisuri-i-horeografii/kafedra-klasichnoi-xoreografii/. – 
Назва з екрана.
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БЕРЕЗЕНЬ

3 березня  –   80 років від дня народження Володимира Ілліча Хмельницького, 
                            доцента кафедри режисури телебачення.

5 березня  –   70 років від дня народження Василя Андрійовича Бокоча, 
                            доцента з/н кафедри джазу та естрадного співу.

14 березня –  35 років від дня народження Наталії Петрівни Батєєвої, 
                            доцент з/н кафедри фізичного виховання

24 березня –  65 років від дня народження Олександра Андрійовича Саприкіна, 
                             доцента кафедри журналістики і міжнародних відносин

Пн   Вт   Ср   Чт   Пт   Сб   Нд
                                             1
  2     3     4     5     6      7     8
  9    10   11   12   13    14   15
16    17   18   19   20    21   22
23    24   25   26   27    28   29
30    31 
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Хмельницький Володимир Ілліч
Український кінорежисер, сценарист. Заслужений 

діяч мистецтв України (2003), доцент (2005) кафедри 
режисури телебачення.

Член Національної спілки кінематографістів України.
Народився 3 березня 1935 р. в м. Умані Черкаської 

обл. Закінчив економічний факультет Всесоюзного 
державного інституту кінематографії (1957) та Вищі 
режисерські курси (1963) в Москві. Працював на 
«Укртелефільмі» (1961–1962), потім – на Київській 
студії науково-популярних фільмів (1964–1974).

Один з провідних режисерів українського 
науково-пізнавального кіно, автор одного з перших 
багатосерійних телевізійних фільмів «Алмазна стежка». 
Працював над низкою художніх фільмів: «Люди і 

дельфіни» (4 серії), «Вірний Руслан», «На прив’язі біля злітної смуги».
У КНУКіМ викладає дисципліни: «Режисура театру, кіно і ТБ», «Переглядовий 

семінар». Художній керівник режисерського курсу. Студенти Володимира Хмельницького, 
неодноразово отримували нагороди на міжнародних та вітчизняних кінофестивалях, 
зокрема: Катерина Жуліна та Ірина Калужинська отримали Почесні дипломи 
Міжнародних кінофестивалів: «Кінолітопис-2009» (Київ); Катерина Жуліна отримала 
Почесний диплом Міжнародного кінофестивалю: «Золотий Витязь -2009» (Москва) та ін.

Нагороди і відзнаки: золота медаль А. С. Макаренка «За заслуги в галузі освіти і 
педагогічної науки» (1988); «Гран-прі» – приз президента Франції Жоржа Помпіду 
(фільм «Чоловіки та жінки»); головний приз МКФ в Гавані (документальний фільм 
«Здрастуй, море»); кращий художній фільм МКФ «Сходини», 2008 р. («Історія 
караульного собаки») та ін.

Література:
1. Хмельницький Володимир Ілліч [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://

uk.wikipedia.org/wiki/ . – Назва з екрана.

                                 Бокоч Василь Андрійович
Український співак (ліричний баритон). Народний 

артист України (2008), доцент з/н кафедри фольклору, 
народнопісенного та хорового мистецтва.

Народився 5 березня 1945 р. в с. Вільхівці Тячівського 
р-ну Закарпатської обл. Творчий шлях розпочав 
у 1961 р. солістом Черкаського народного хору. У  
1973 р. закінчив Київську державну консерваторію ім. 
П. Чайковського за спеціальністю «Оперно-концертний 
співак» (клас професора Д. Явтушенка). Працював 
солістом Київського оркестру народних інструментів 
під орудою Я. Орлова, солістом Ансамблю пісні і танцю 
Київського військового округу. Потім – закордонна 
служба в Ансамблі групи військ в Німеччині. Соліст 
чоловічої капели ім. М. Ревуцького (1978).

З листопада 1978 р. – соліст Національної 
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радіокомпанії України. За цей час записав до фондів Українського радіо сотні творів 
української та зарубіжної класики. Як оперний співак має у своєму доробку головну 
партію Довбуша в опері «Опришки» П. Омельчука. 

На «Укртелефільмі» знято три відеофільми за участю В. Бокоча: «Романси Юрія 
Мейтуса», «Співає Василь Бокоч» та фільм «По пісні до батька». Побачило світ три 
аудіоальбоми – два в Канаді: «Концерт з Києва», «Дарую пісню з любов'ю» та один в 
Києві: «З любов'ю до рідного краю». 

Побував з концертами у багатьох країнах світу: Англія, Ірландія, Німеччина, США, 
Угорщина, тричі – в Канаді, двічі в Словаччині, у Польщі – на Всесвітньому фестивалі 
української пісні в Сопоті.

У КНУКіМ працює з 1997 року. Викладає дисципліни «Фах (сольний спів)», 
«Постановка голосу».

Нагороди і відзнаки: золота медаль X Всесвітнього фестивалю молоді і студентів 
у Берліні (1973), лауреат Республіканського конкурсу сучасної пісні (І премія).

Література:
1. Василь Бокоч [Електронний ресурс] / Україна. Подорожі. – Режим доступу:http://

www.ukrain.travel/dr-uk/4145-vasyl-bokoch.html. – Назва з екрана.
2. Бокоч Василь [Електронний ресурс] / Золотий фонд української естради. – 

Режим доступу:http://www.uaestrada.org/spivaki/bokoch_vasil. – Назва з екрана.

             Батєєва Наталія Петрівна
Фахівець у галузі теорії та методики акробатичного 

рок-н-ролу. Кандидат наук з фізичного виховання та спорту 
(2014), доцент з/н кафедри фізичного виховання, заступник 
декана факультету державного управління і права.

Суддя національної категорії з акробатичного рок-
н-ролу Федерації рок-н-ролу України. 

Народилась 14 березня 1980 р. у м. Харкові.
З відзнакою закінчила Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут» 
за спеціальністю: «фізичне виховання» та здобула 
кваліфікацію «інженер-менеджер спорту» (2003). 
З відзнакою закінчила магістратуру Харківської 
державної академії фізичної культури (ХДАФК) за 
спеціальністю: «олімпійський і професійний спорт» 
та здобула кваліфікацію «тренер-дослідник» (2004). У 
студентські роки (1997–2005) працювала тренером з акробатичного рок-н-ролу. 

Упродовж 2003–2007 рр. – викладач кафедри спортивних танців та аеробіки 
Харківської державної академії фізичної культури. З 2004 р. по 2007 р. навчалася 
в аспірантурі ХДАФК. У 2013 р. захистила дисертацію на тему: «Удосконалення 
спеціальної фізичної та технічної підготовки кваліфікованих спортсменів з 
акробатичного рок-н-ролу в річному макроциклі» на здобуття наукового ступеня 
кандидата наук з фізичного виховання та спорту (24.00.01 – олімпійський і 
професійний спорт).

Співпрацювала з Федерацією акробатичного рок-н-ролу України з проведення 
тренерських та суддівських семінарів, брала участь в організації та проведенні 
Всеукраїнських змагань та турнірів з акробатичного рок-н-ролу. 
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Є автором розробок з підготовки спортсменів акробатичного рок-н-ролу категорії 
«юнаки», «М-клас». Співавтор навчально-методичного посібника «Акробатичний 
рок-н-рол» з підготовки кваліфікованих спортсменів (2012). 

У КНУКіМ працює з 2008 р. Викладає дисципліни: «Фізичне виховання», 
«Біомеханіка в хореографії». Відповідальна за організацію фізкультурної, оздоровчої 
та спортивно-масової роботи серед студентів Інституту кіно і телебачення, Інституту 
готельно-ресторанного і туристичного бізнесу та викладачів КНУКіМ. Традиційно 
організовує та проводить Спартакіаду серед студентів КНУКіМ зі спортивних танців. 
Активну участь приймає у підготовці збірних команд з бадмінтону (студентів та 
викладачів) у спартакіаді вузів Печерського району.

Сфера наукових інтересів: ставлення студентів до фізкультурно-спортивної 
діяльності за період їх навчання у вищому навчальному закладі, теорія та методика 
підготовки спортсменів з акробатичного рок-н-ролу різного рівню кваліфікації, 
біомеханіка в видах спорту з танцювальною спрямованістю.

Нагороди і відзнаки: нагороджена Почесною грамотою виконкому Харківської 
міської ради, як помічник режисера заходів офіційної фан-зони УЄФА ЄВРО-2012 в 
м. Харкові за результатами підготовки та проведення в м. Харкові фінальної частини 
чемпіонату Європи з футболу (2012).

Саприкін Олександр Андрійович
Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу.
Народився 24 березня 1950 р. Закінчив Київський державний педагогічний ін-

ститут іноземних мов (1977) за спеціальністю французька та англійська мови.
Коло наукових зацікавлень: питання теорії сучасної французької та англійської 

мов, методики їх викладання як у вищій, так і середній загальноосвітній школі. Автор 
70 публікацій з теорії та методики викладання іноземних мов, шести навчально-ме-
тодичних посібників та методичних рекомендацій, навчальних програм викладання 
іноземних мов у вищій школі.

Учасник міжнародних наукових конференцій «Франція-Україна у контексті 
діалогу національних культур» м. Дніпропетровськ, ДНУ.

Література:
1. Саприкін Олександр Андрійович [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://

ijimv.knukim.edu.ua/saprykin-oleksandr-andriiovych.html. – Назва з екрана.
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КВІТЕНЬ

3 квітня  –   60 років від дня народження Олександра Андрійовича Ткаченка, 
                          доцента кафедри комп’ютерних наук.

3 квітня –   45 років від дня народження Володимира Васильовича Опенька, 
                          доцента кафедри фольклору, народнопісенного і хорового мистецтва.

7 квітня  –   60 років від дня народження Валерія Павловича Папченка, 
                          доцента кафедри звукорежисури.

10 квітня – 65 років від дня народження Петра Павловича Чухрая, 
                          професора з/н, зав. кафедрою бандури і кобзарського мистецтва.

29 квітня – 70 років від дня народження Палагеї Григорівни Павлюченко, 
                          професора кафедри фольклору, народнопісенного та хорового 
                          мистецтва.

Пн   Вт   Ср   Чт   Пт   Сб   Нд
                1     2     3      4     5
 6      7     8     9    10   11   12
13   14    15   16    17   18   19
20   21    22   23    24   25   26
27   28    29   30
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  Ткаченко Олександр Андрійович
Фахівець з комп’ютерних наук. Кандидат фізико-

математичних наук (1994), доцент (1998) КНУКіМ. 
Народився 3 квітня 1955 р. у м. Суми. 
У 1977 р. з відзнакою закінчив Сумський 

державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка 
за спеціальністю «Фізика та математика». Трудову 
діяльність розпочав у 1977 р. вчителем математики 
Сумської середньої школи № 6. 

Після служби в армії (1979–1981) – інженер-
програміст Сумського обласного статистичного 
управління. З 1981 р. – аспірант, а потім 
молодший науковий співробітник Інституту 
кібернетики Національної академії наук України  
ім. В. М. Глушкова. У 1994 р. захистив дисертацію на 

здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 05.13.11 – математичне 
та програмне забезпечення обчислювальних машин, комплексів, систем та мереж на 
тему «Розробка методів та засобів обробки і візуалізації даних в інтелектуальній, 
геоінформаційній системі» (науковий керівник – доктор технічних наук, професор  
А. І. Нікітін).

У 1998 р. отримав вчене звання доцента кафедри інформатики та обчислювальної 
техніки науково-учбового центру прикладної інформатики НАН України. Працював 
науковим співробітником та програмістом у Інституті математики та Інституті 
геологічних наук НАН України. З 1999 по 2003 рр. – провідний програміст Головного 
офісу Укрсоцбанку.

Працюючи у видавництвах комп’ютерної літератури «Діалектика» та «Діасофт» в 
якості перекладача та наукового редактора, підготував до друку 13 книг з програм-
ного забезпечення комп’ютерів.

На кафедрі комп’ютерних наук КНУКіМ працює доцентом з 2008 р. Викладає 
дисципліни: «Теорія алгоритмів», «Організація баз даних та знань», «Перспективні 
мови програмування (мова Java)», «Системний аналіз», готує студентів до захисту 
дипломних робіт та до участі в олімпіадах.

Коло наукових інтересів: математичне та програмне забезпечення складних 
систем. Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць. Учасник 
міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів.

   Опенько Володимир Васильович
Український оперний співак (баритон). Заслужений 

артист України, доцент з/н кафедри фольклору, народно-
пісенного і хорового мистецтва.

Народився 3 квітня 1970 р. З п’яти років навчався 
гри на фортепіано у музичній студії при Полтавському 
музичному училищі ім. М. Лисенка. Вчитися співати почав 
у батька – Василя Івановича, викладача вокалу музичного 
училища. Упродовж 1985–1989 рр. – навчався у музичному 
училищі ім. М. Лисенка на фортепіанному відділі. 1989–
1991 рр. – служив у лавах Збройних Сил СРСР.

Працював у Ансамблі Збройних Сил України (1991–
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1996), у складі якого гастролював у Німеччині, Канаді, Франції, Словаччині. 
Закінчив вокальний факультет Київської державної консерваторії  

ім. П. Чайковського (1997, клас народного артиста СРСР, народного артиста 
України професора А. Ю. Мокренка). З 1996 р. – стажер Національної опери України  
ім. Т. Шевченка. 

З 1997 р. – соліст Національного академічного театру опери та балету України  
ім. Т. Шевченка. Гастролював, як у складі театральної трупи, так і самостійно, як 
запрошений соліст. Співпрацював з багатьма театрами Європи. Зокрема, Народова 
опера (Варшава, Польща), Театр вельний (Лодзь, Польща), Софійський оперний театр 
(Софія, Болгарія), Люблянський оперний театр (Любляна, Словенія), а також у театрах 
Голандії, Македонії, Бельгії, Німеччини, Японії. У репертуарі більше 20 провідних партій.

З 2010 р. – викладач вокалу студії Національної капели бандуристів.
У КНУКіМ працює з вересня 2014 р. 

Література:
1. Майстер-клас від маестро баритона [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://knukim.edu.ua/novunu/mayster-klas-vid-maestro-baritona/ . – Назва з екрана.

           Папченко Валерій Павлович
Звукорежисер. Заслужений працівник культури 

України (2011), доцент кафедри звукорежисури (2014).
Член спілки звукорежисерів (2004), Національної 

спілки журналістів України (2010). Головний редактор 
журналу «Звукорежиссер-Україна».

Народився 7 квітня 1955 р. у м. Києві. Закінчив 
Київський державний університет ім Т. Г. Шевченка 
(1977) за спеціальністю «радіофізика і електроніка». 

Співпрацював з гуртами «Океан Ельзи», «Скрябін» 
та ін. Автор понад 20 CD-альбомів. Звукорежисер 
Національної радіокомпанії України та телевізійних 
проектів Дмитра Гордона. Автор 155 публікацій по 
звукорежисурі в українських та закордонних виданнях.

У КНУКіМ працює з 2001 року. Викладає дисципліни: 
«Звукорежисура», «Аналіз творів кіно-телемистецтва», 
«Сучасні технології звукозапису у кіно-, телевиробництві».

Література:
1. Папченко Валерій Павлович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

ikitb.knukim.edu.ua/vikladachi-kafedra-zvukorejisuri.html. – Назва з екрана.

Чухрай Петро Павлович
Бандурист-віртуоз, громадський діяч. Народний артист України (2000), професор 

з/н, зав. кафедрою бандури і кобзарського мистецтва.
Соліст і концертмейстер Національного оркестру народних інструментів України. 

Член президії Національної спілки кобзарів України. 
Народився 10 квітня 1950 р. у м. Луцьку. 
Закінчив КДК ім. П. Чайковського у 1978 р. (клас народного артиста України, 
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професора С. Баштана). 
Працює у КНУКіМ з 1992 р. Викладач по класу 

бандури, ансамблю бандуристів. Серед студентів та 
випускників П. П. Чухрая – Лауреати міжнародних та 
всеукраїнських конкурсів виконавців на народних 
інструментах (Т. Маломуж – народна артистка України, 
Є. Береза – заслужений артист України, Т. Силенко – 
заслужений артист України, О. Бублієнко – заслужена 
артистка України, Н. Макуха – лауреат республіканського 
конкурсу бандуристів, С. Кузьменко, Ірина та Наталя 
Кудряві, О. Петренко, О. Каспрук, М. Кардаш, Н. Гладій – 
лауреати всеукраїнських конкурсів.

Нагороди і відзнаки: лауреат І премії і нагороди за 
виконання класичних творів на Всесоюзному конкурсі 

виконавців на народних інструментах (Вороніж, 1973); І премія Всесоюзного конкурсу 
виконавців на народних інструментах (Берлін, 1973); Заслужений артист України 
(1981). Відзнака і медаль «Відмінник прикордонних військ» (1975). Почесна відзнака 
Міністерства культури України «За багаторічний внесок у розвиток культури».

Література:
1. Кафедра бандури і кобзарського мистецтва [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://fmm.knukim.edu.ua/kafedri/kafedra-banduri-i-kobzarskogo-mistetstva.
html. – Назва з екрана.

                                         Павлюченко Палагея Григорівна
Українська співачка (альт). Народна артистка 

України (1994), професор (2001), завідувач секції 
народнопісенного виконавства кафедри фольклору, 
народнопісенного і хорового мистецтва.

Народилася 29 квітня 1945 р. у с. Тарасівка, Київської 
обл. У 1964–1966 рр. навчалася у Студії з підготовки 
акторських кадрів при ДЗУНХ. Артистка вокального 
тріо ім. Г. Верьовки (із 1970). У 1975 р. закінчила КДІК. 
Упродовж 1966–2006 рр. – солістка Національного 
Академічного заслуженого українського народного хору  
ім. Г. Верьовки. У складі хору та вокального тріо 
гастролювала у США, Канаді, Франції, Іспанії, Португалії, 
країнах Піденної Америки, Росії, Чехії, Словаччині, 
Північній Кореї, Польщі, Німеччині. У 1988–1992 рр. 

Викладала вокал у Студії при Українському народному хорі ім. Г. Верьовки.
У КНУКіМ працює з 1992 р. Зав. кафедри фольклору, народно-пісенного і хорового 

мистецтва (2011–2012). Викладає дисципліни: «Сольний спів», «Постановка голосу», 
«Вокальний ансамблю». 

Серед випускників – лауреати Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів, зокрема 
Світлана Дамедюк – заслужена артистка України; ансамбль «Червоні маки у складі 
Світлани Калюжної, Ольги Яковенко, Ванди Дріневської та ін.
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Література:
1. Кроп Т. Спів – більш, ніж улюблена професія // Демократична Україна. – 2005. – 

22 листоп.
2. Павлюченко Поліна Григорівна // Мистецтво України : біогр. довід. – Київ, 1997. – 

С. 690.
3. Павлюченко Поліна Григорівна // Об’єднані любов’ю до української пісні : 

присвячується 40-річчю кафедри народного хорового співу КНУКіМ : біобібліогр. покажч. – 
Київ, 2013. – С. 134–135.
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ТРАВЕНЬ

1 травня  –  50 років від дня народження Тараса Васильовича Григорчука, 
                           доцента з/н кафедри шоу-бізнесу.

4 травня  –  75 років від дня народження Михайла Борисовича Донця, 
                           викладача кафедри режисури телебачення.

10 травня – 45 років від дня народження Андрія Володимировича Підпалого, 
                           доцента кафедри української мови і літератури.

10 травня – 60 років від дня народження Сергія Савелійовича Яценка, 
                           викладача кафедри іноземної філології і перекладу.

12 травня – 50 років від дня народження Людмили Георгіївни Скокової, 
                           доцента кафедри соціології.

18 травня – 55 років від дня народження Ірини Лаврентіївни Бородкіної, 
                           доцента кафедри комп’ютерних наук.

20 травня – 55 років від дня народження Сергія Павловича Ярешка, 
викладача кафедри індустрії моди.

21 травня – 50 років від дня народження Володимира Юрійовича Рожкова, 
                           ст. викладача кафедри фізичного виховання.

31 травня – 55 років від дня народження Лариси Феліксівни Грінберг, 
                           доцента кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Пн   Вт   Ср   Чт   Пт   Сб   Нд
                               1     2     3
 4      5      6     7     8     9    10
11   12    13   14    15   16   17
18   19    20   21   22   23   24
25    26    27   28   29   30   31
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 Григорчук Тарас Васильович
Педагог, фахівець з маркетингу. Кандидат 

педагогічних наук, доцент з/н кафедри менеджменту 
шоу-бізнесу.

Народився 1 травня 1965 р. у м. Коломиї Івано-
Франківської обл. Закінчив Івано-Франківський 
державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника (1989) 
за спеціальністю «Музика».  У 1993 р закінчив Український 
інститут бізнесу за спеціальністю «Маркетингова 
діяльність». Захистив дисертацію на тему: «Педагогічні 
засади проектування мультимедійного методичного 
комплексу з маркетингу для дистанційного навчання» 
на здобуття наукового ступеня кандидата наук (2010).

Трудову діяльність розпочав вчителем музики і 
співів у загальноосвітній школі. З незначною перервою 
роботи у бізнес-структурах, працював викладачем Коломийського економіко-
правового коледжу, старшим викладачем Київського національного торговельно-
економічного університету та Відкритого міжнародного університету розвитку 
людини «Україна».

У КНУКіМ працює з 2011 р. Викладає дисципліни: «Маркетинг в шоу-бізнесі», 
«Маркетинг у соціокультурній діяльності», «Брендинг», «Інтерактивна культура 
віртуальних мереж». Є науковим керівником аспірантів кафедри.

Основними науковими інтересами є особливості та педагогічні умови навчання 
й виховання управлінських кадрів з використанням сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій. Також викликає інтерес феномен організаційної 
культури. Захоплення: захоплюється академічним хоровим співом (особливо 
церковний); грою на бас-гітарі.

Література: 
1. Григорчук Тарас Васильович [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://frishb.

knukim.edu.ua/kafedri/kafedra-menedzhmentu-shou-biznesu/naukovo-pedagogichnij-
sklad.html . – Назва з екрана.

   Донець Михайло Борисович
Кінознавець, викладач кіно-теледраматургії 

кафедри режисури телебачення.
Народився 4 травня 1940 р. У 1976 р. закінчив 

факультет кінознавства Всесоюзного державного 
інституту кінематографії (ВДІК). 

Член Національної спілки кінематографістів України.
Режисер 70 фільмів різних жанрів – науково-

популярних, наукових, документальних, рекламних, 
ігрових (1969–1994 рр.). Як режисер і виконавець брав 
участь у проекті «Экспарк-86» – парашутному десанті 
на Північний полюс (фільми «Приготуватися, пішов!..», 
«Тридцять секунд вільного падіння»).

Працював кінорежисером студії Київнаукфільм 
(Національна Кінематека України) упродовж 1969- 
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1994 рр., головним режисером ТРК ЮТАР (1994–1995), заступник генерального 
директора з наукових питань Національного центру Олександра Довженка. 
Упорядник анотованих каталогів: «Кіно.-Відео України. 1996–1998», «Українське 
ігрове кіно 90-х» (альбом з 2 CD), «Фільми України. 1997–2000», «Фільми України. 
2001–2004»та інших інформаційно-довідкових видань.

Головний упорядник Повного екранного зібрання творчої спадщини Олександра 
Довженка (серія «Класика українського кінематографа»), 2006-2007 рр.

Один з авторів проекту Програми створення цифрового архіву українського 
національного кінематографа (2008).

У КНУКіМ викладає дисципліни: «Кіно-теледраматургія», «Сценарна 
майстерність», «Теорія та історія драми».

Література:
1. Донець Михайло Борисович [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://ikitb.

knukim.edu.ua/vikladachi-kafedra-rezhisuri-telebachennya.html . – Назва з екрана.

 Яценко Сергій Савелійович
Доктор філософії державного управління, старший 

викладач кафедри іноземних мов.
Народився 10 травня 1955 р. у м. Києві. Закінчив 

Київський державний педагогічний інститут іноземних 
мов (1983), викладач англійської, іспанської та 
латинської мов; аспірантуру Національної академії 
державного управління при Президентові України 
(2006); Міжнародний відкритий Університет (IOU), 2008 
– доктор філософії (PhDinPA).

Працював у Держтелерадіо України, НАДУ 
при Президентові України, КНУДТ, Національному 
авіаційному університеті, МАУП, Київському 
Національному лінгвістичному університеті, Київському 
університеті права АН України.

У КНУКіМ працює з 2014 р. Викладає дисципліни: «Іноземна мова за професійним 
спрямуванням – англійська, друга іноземна мова – іспанська.

Нагороди і відзнаки: нагороджений медаллю держави Ізраїль «Israel Broadcasting 
Authority» за розвиток відносин між Ізраїльською ТРК та Держтелерадіо України (1996).

Скокова Людмила Георгіївна
Соціолог, фахівець з соціології культури. Кандидат соціологічних наук (2000), 

доцент (2005), старший науковий співробітник відділу соціології культури і масової 
комунікації Інституту соціології НАН України. Доцент кафедри соціології.

Народилася 12 травня 1965 р. на Луганщині. Після закінчення історичного 
факультету Луганського педагогічного інституту імені Т. Шевченка (1987) викладала 
історію і суспільствознавство. У 1991 р. отримала другу вищу – соціологічну освіту в 
Інституті молоді (м. Москва). З 1992 і до теперішнього часу працює у відділі соціології 
культури і масової комунікації Інституту соціології НАН України. У 2000 р. захистила 
кандидатську дисертацію на тему: «Біографічний метод в соціології: історія і 
специфіка застосування» за спеціальністю «історія і теорія соціології». Займається 
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дослідницькою, педагогічною, науково-методичною діяльністю. 2004 р. вийшла 
друком монографія «Біографічні дослідження в соціології: традиція і сучасний 
досвід». У 2005 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри соціології. 

Автор близько 100 наукових, навчальних, навчально-методичних публікацій, зо-
крема: співатор колективних монографій «Соціокультурні ідентичності і практики» 
(2002), «Медіа. Демократія. Культура» (2008), «Субкультурна варіативність україн-
ського соціуму» (2010), «Смислова морфологія соціуму» (2012) та ін. 

Є науковим редактором і співавтором навчальних посібників «Культура – 
суспільство – особистість» (2006), «Якісні дослідження в соціологічних практиках» 
(2009), створених на основі узагальнення фахівцями лекцій у Вищій школі соціології 
Інституту соціології НАН України та інших ВНЗ країни. 

У КНУКІМ працює з 2000 р., виконує педагогічну, наукову та навчально-методичну 
роботу в якості доцента кафедри соціології. Викладає дисципліни: «Якісні методи 
в соціології», «Соціологія дозвілля і культурного споживання», «Соціологічний 
моніторинг культурних процесів», «Соціологія масової комунікації», «Соціологія 
соціальних змін», «Соціологія молоді і сім’ї» та ін. Автор навчально-методичних 
розробок: робочих і типових програм із вказаних дисциплін; навчально-методичних 
комплексів та ін. Підготувала значну кількість спеціалістів і магістрів КНУКІМ. 
Здійснює наукове керівництво з підготовки та написання дипломних магістерських 
робіт.

Сфера наукових інтересів пов’язана із дослідженнями: потенціалу застосування 
різних теоретико-методологічних підходів в соціології для аналізу соціокультурних 
процесів в сучасному українському суспільстві; особливостей соціокультурної 
диференціації культурних практик населення країни; можливостей кількісних і 
якісних стратегій для вивчення трансформацій практик у просторі культури.

Література:
1. Скокова Людмила Георгіївна [Електронний ресурс] / Інститут соціології НАН 

України. – Режим доступу: http://i-soc.com.ua/ukr/skokowa.php. – Назва з екрана.
2. Скокова Людмила Георгіївна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

ijimv.knukim.edu.ua/skokova-liudmyla-heorhiivna.html . – Назва з екрана.

      Бородкіна Ірина Лаврентіївна
Фахівець з питань Інтернет-технологій, Web-

дизайну, електронного документообігу, використання 
сучасних інформаційних технологій та прикладного 
програмного забезпечення. Кандидат технічних наук 
(1989), доцент (2000) кафедри комп'ютерних наук.

Народилася 18 травня 1960 р. у м. Києві. 
З 1977 р., після закінчення Кіївської фізико-

математичної школи № 145, навчалась на факультеті 
систем управління Київського політехнічного інституту 
(нині – Національний технічний університет України 
«КПІ») за спеціальністю «Прикладна математика», який 
закінчила у 1983 р., отримавши диплом з відзнакою. 

Трудову діяльність розпочала у квітні 1983 р. 
на посаді стажера-дослідника відділу спеціалізованих засобів моделювання 
Інституту проблем моделювання в енергетиці Академії наук України. 
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У 1983–1987 рр. навчалась в аспірантурі Академії наук України. У січні  
1989 р. захистила дисертацію «Математические и програмно-алгоритмические 
методы организации вычислений при использовании аппарата гиперкомплексных 
чисел» на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 
05.13.13 – «Обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі» (науковий 
керівник – доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, 
лауреат Державної премії СРСР, лауреат Державної премії України в галузі науки і 
техніки М. В. Синьков). З липня 1988 р. працювала молодшим науковим співробітником 
та науковим співробітником Інституту проблем реєстрації інформації Академії наук 
України, з листопада 1993 р. – старший наукоий співробітник Інституту програмних 
систем Академії наук України. 

У КНУКіМ працює з жовтня 1997 р. У квітні 2000 р. рішенням Атестаційної комісії 
Міністерства освіти і науки України було присвоєно вчене звання доцента кафедри 
інформатики. 

Сьогодні І. Л. Бородкіна – доцент кафедри комп'ютерних наук факультету 
економіки та інформаційних технологій. Викладає дисципліни коп'ютерного 
спрямування: «Веб-технології та веб-дизайн», «Проектування інформаційних 
систем», «Інтерфейси програмних систем обробки інформації та управління», 
«Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів об'єктів управління інформаційних систем», 
здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів, магістрів.

У різні роки наукової діяльності сферою наукових інтересів Ірини Лаврентіївни 
були питання, пов'язані з розробкою математичного та програмно-алгоритмічного 
забезпечення для реконструкції зображень у багаторакурсній рентгенівській 
обчислювальній томографії; дослiдження i розробка методів представлення функцій 
гіперкомплексної змінної у векторно-базисному вигляді, розробка алгоритмічного 
та програмного забезпечення для обчислення гіперкомплексних функцій при 
моделюванні лінійних та нелінійних перетворень; дослiдження i розробка методiв та 
iнструментально-технологiчних засобiв створення iнтелектуальних iнформацiйних 
систем; інструментальні засоби розробки та використання гіпертекстових 
інформаційних структур; побудова комп'ютерних систем для аналізу, узагальнення 
та відображення змісту великих обсягів текстової інформації; засоби і технології web-
дизайну та їх застосування при створенні мультимедійних інформаційних ресурсів; 
сучасні засоби та технології розробки інформаційних систем.

Автор понад 50 наукових праць, в тому числі наукових статей, навчально-
методичних матеріалів. Є автором 4 навчальних посібників та одноосібного 
підручника. Здійснює рецензування навчальних посібників.

Нагороди і відзнаки: Робота І. Л. Бородкіної «Розвиток методів моделювання 
рівнянь з комплексними і гіперкомплексними змінними і їх застосування при 
розв'язанні задач едектродінаміки та енергомашинобудування» посіла 2 місце на 
конкурсі наукових робіт молодих вчених АН УРСР та відзначена Грамотою Академії 
наук України. У 1995, 1996 та 1997 рр. І. Л. Бородкіній була присуджена стипендія 
Державного комітету України з питань науки, техніки та промислової політики для 
молодих вчених.

Література:
1. Бородкіна Ірина Лаврентіївна [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://

kn.knukim.edu.ua/department.php. – Назва з екрана.
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Ярешко Сергій Павлович

Український художник, доцент кафедри індустрії моди.
Член Спілки художників України (1995), учасник 

республіканських, всеукраїнських та міжнародних 
мистецьких виставок. 

Народився 20 травня 1960 р. у м. Конотопі 
Сумської обл. У 1977–1978 рр. працював художником-
оформлювачем у Будинку культури заводу КЕМЗ. Під 
керівництвом Ю. Резніченко брав участь в створенні 
декорацій до спектаклів К. Симонова «Так і буде» 
(режисер Н. Піскун) та А. Штока «Божественная комедія» 
(режисер Г. Костель).

У 1981–1985 рр. навчався у Харківському державному 
художньому училищі. У 1985–1987 рр. працював у 

Першотравневому будинку культури. Навчався на факультеті станкового живопису 
Київського державного художнього інституту (з четвертого курсу – у майстерні 
Віктора Шаталіна) (1987–1992). 

Закінчив Українську академію мистецтв за спеціальністю «Живопис» – кваліфікація 
«Художник-живописець» (1993) та кваліфікація «Художник-графік» (1996). В цей 
період активно працює в області абстрактного, концептуального мистецтва. У КНУКіМ 
працює з 2005 р. Викладає дисципліни: «Кольорознавство»; «Основи композиції».

Основні твори: серії робіт під загальною назвою «Концепція енергосинтезу» і 
«Енергофокус» (1994–1996), батальне полотно «З історії Київської Русі» (1998).

Роботи зберігаються в галереях і музеях України, а також в приватних колекціях 
України, Вірменії, Швеції, Франції, Греції, США.

Література:
1. Ярешко Сергей Павлович [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://

uk.wikipedia.org/. – Назва з екрана.
2. Ярешко Сергей Павлович [Електронний ресурс] / Портал изобразительного 

искусства. – Режим доступу:http://arts.in.ua/artists/kiroga2/. – Назва з екрана.

  Рожков Володимир Юрійович
Майстер спорту України, старший викладач кафедри 

фізичного виховання.
Народився 21 травня 1965 р. у м. Києві. У 1991 р. 

закінчив КДІК. З 1998 р. працює старший викладачем 
кафедри фізичного виховання КНУКіМ. Викладає 
дисципліни: «Фізичне виховання», веде спортивні секції 
з футболу, волейболу, бадмінтону. Відповідальний за 
підготовку та проведення змагань з футболу на Кубок 
Ректора та підготовку студентських збірних команд для 
участі у спартакіаді «Під золотими куполами Печерська». 
Активну участь приймає у підготовці збірних команд 
професорсько-викладацького складу КНУКіМ для участі у 
спартакіаді «Здоров'я». Сфера наукових інтересів: ставлення студентів до фізкультурно-
спортивної діяльності за період їх навчання у вищому навчальному закладі.
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Грінберг Лариса Феліксівна 
Фахівець у галузі документаційного забезпечення 

управління, спеціального діловодства, адаптивної 
педагогіки. Кандидат історичних наук (2001), доцент 
кафедри менеджменту (2003).

Народилася 31 травня 1960 р. у м. Києві. У  
1993 р. закінчила КДІК за спеціальністю «бібліотекар-
бібліограф технічної літератури». Працювала старшим 
лаборантом кафедри музеєзнавства (1993–1996), 
зав. лабораторії кафедри менеджменту культурно-
дозвіллєвої діяльності (1996–2000). Захистила 
дисертацію на тему «Історіософське світобачення П. 
О. Куліша (культурологічний аспект)» на здобуття 
наукового ступеня кандидата історичних наук за 
спеціальністю «теорія і історія культури» (17.00.01). 

1994–2005 рр. – розробник навчальних програм дисциплін: «Інформаційно-
бібліографічне забезпечення менеджменту», «Основи науково-дослідної роботи».  
У 2005 р. – учений секретар Головної вченої ради КНУКіМ. 

У листопаді 2014 р. пройшла стажування за програмою «Современный 
университет – проектный подход к организации работы согласно положениям 
европейских квалификаций» на базі Університету Інформатики (WSIiU) (Польща, 
Лодзь). Отримала сертифікат Фонду Central European Academy Studies and Certification 
(CEASC) і Центру Європейських Фондів (BFE). 

Автор понад 30 наукових публікацій. Коло наукових інтересів пов’язане з програ-
мами навчання бакалаврів і магістрів за напрямом підготовки «Документознавство 
та інформаційна діяльність», удосконалення документообігу установи, євроінтегра-
ційні процеси у сфері вищої освіти, організація і управління навчальним процесом, 
адаптація студентів до навчання у вищому навчальному закладі, інформаційний ме-
неджмент, інформаційна культура фахівця-документознавця, кадровий менеджмент, 
підготовка кадрів для інформаційної сфери.

Викладає дисципліни професійно-орієнтованого циклу: «Вступ до фаху», 
«Документаційне забезпечення управління», «Основи науково-дослідної роботи», 
«Спеціальне (кадрове) діловодство», «Методика документологічних досліджень», 
«Інформаційний менеджмент».

Література:
1. Грінберг Лариса Феліксівна [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://iduip.

knukim.edu.ua/grinberg-larisa-feliksivna/. – Назва з екрана.
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ЧЕРВЕНЬ

3 червня  –   45 років від дня народження Олександри Володимирівни Колісник, 
                          професора з/н кафедри соціології.

5 червня  –   45 років від дня народження Валентина Івановича Стафійчука, 
                          доцента кафедри міжнародного туризму.

11 червня – 45 років від дня народження Анжеліки Миколаївни Рудницької, 
                          доцента з/н кафедри тележурналістики, дикторів та ведучих 
                          телепрограм.

11 червня – 50 років від дня народження Євгена Володимировича Сірого, 
                          професора з/н кафедри соціології.

18 червня – 55 років від дня народження Андріана Павловича Баб’юка,  
                          старшого викладача кафедри дизайну середовища.

23 червня – 55 років від дня народження Надії Богданівни Брояко, 
                          професора, завідувача кафедрою мистецтвознавства. 

25 червня – 50 років від дня народження Алли Сергіївни Нипадимки, 
                          старшого викладача кафедри іноземної філології і перекладу.

26 червня – 45 років від дня народження Лариси Олександрівни Кочубей, 
                          професора кафедри зв’язків з громадськістю і реклами.

27 червня – 75 років від дня народження Юнії Вікторівни Ліпєц, 
                          професора з/н кафедри економіки і менеджменту.

Пн   Вт   Ср   Чт   Пт   Сб   Нд
  1     2      3     4     5     6     7
  8     9    10   11   12    13   14
15   16    17   18   19    20   21
22   23    24   25   26   27   28
29   30
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Колісник Олександра Володимирівна
Доктор філософських наук (2013), професор кафедри соціології.
Народилася 3 червня 1970 р. Навчалася у Київському державному університеті 

ім. Т. Шевченка. Тема докторської дисертації: «Самоідентифікація в американській 
філософії другої пол. ХХ ст.»

Сфера наукових інтересів: історія соціології, соціальна філософія, антропологія, 
етносоціологія. Автор більше 95 наукових публікацій, серед яких наукові статті у фа-
хових виданнях, 2 монографії:

У КНУКіМ працює з 2014 р. Розробила та викладає курси: «Соціологія», «Соціологія 
соціальних змін», «Соціологія міжнародних відносин», «Соціологія ризику»,  
«Етносоціологія».

  Стафійчук Валентин Іванович
Економіко-географ, країнознавець. Кандидат 

географічних наук (1999), доцент (2006) кафедри 
міжнародного туризму.

Народився 5 червня 1970 р. у с. Пояски Олевського 
р-ну Житомирської обл. 

У 1994 р. закінчив Київський державний університет 
(КНУ) ім. Т. Шевченка за фахом географ, спеціаліст 
зовнішньоекономічних зв’язків, викладач. 

З 1994 р. – інженер, завідувач лабораторією 
геоінформації і туризму, асистент кафедри 
країнознавства і туризму (з 1999 р.). Упродовж 1995–
1998 рр. – аспірант КНУ ім. Т. Шевченка.

З 1998 р. працює на посаді асистента кафедри 
країнознавства і туризму географічного факультету.  

У 1999 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук на тему 
«Політико-географічні аспекти взаємодії господарств країн Центральної Європи» за 
спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (науковий керівник – 
доктор географічних наук, професор Б. П. Яценко). 

З 1999 р. працює на кафедрі міжнародного туризму КНУКіМ. Викладає 
дисципліни: «Політична географія світу», «Рекреалогія», «Стратегія глобального та 
регіонального розвитку», «Актуальні проблеми політичної географії», «Туристичне 
країнознавство», «Економіко-географічне країнознавство». Автор близько 60 
наукових праць та навчальних посібників.

Наукові інтереси: політична географія і геополітика, економічна і соціальна гео-
графія зарубіжних країн, туристичні ресурси України і світу.

У якості керівника маршрутних практик та самостійно відвідав майже 40 країн 
світу, у т.ч. Грузію, Чорногорію, Естонію, Норвеґію, Францію, Італію, Туніс, Індію, 
Таїланд, Шрі-Ланку тощо.

Література:
1. Географи Київського університету : довідник / Олійник Я. Б., Бортник С. Ю., Гро-

дзинський М. Д., Гуцал В. О. та ін. – Київ, 2003.
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  Рудницька Анжеліка Миколаївна
Телеведуча, журналіст, співачка, письменниця, 

художниця, громадський діяч, науковець, викладач. 
Заслужена артистка України (1999). Президент 
мистецької агенції «Територія А» (з 2012) та Фонду 
відродження культурного середовища Києва.

Народилася 11 червня 1970 р. у м. Рівне. Закінчила 
Київський національний університет ім. Т. Шевченка за 
спеціальністю журналістика. 

Член Спілки журналістів України, член Спілки 
художників України, член Громадської Ради з питань 
телебачення і радіомовлення при Національній Раді з 
питань телебачення і радіомовлення, член Громадського 
Фонду св. Андрія Первозванного. 

Популяризує українське народне мистецтво, організовуючи майстер-класи 
для зірок, їхніх дітей та дітей-сиріт. Учасник багатьох масштабний соціальних і 
благодійних акцій. Серед них – «Молодь заради майбутнього», «Не дамо СНІДу 
жодного шансу», «Один день пішки заради життя».

Автор та телеведуча легендарної музичної телепрограми «Територія А» – 
першого українського телевізійного хіт-параду кліпів, прообразу нинішніх «фабрик 
зірок». Співавтор і ведуча Всеукраїнського телефестивалю танцювальної музики 
«Територія ДАНС» (телеканал 1+1). Вела програму «Музичний простір». Співачка має 
шість музичних альбомів.

Створила близько 150 оригінальних полотен. Найвідоміші цикли робіт – 
«Незриме коріння», «Пролог», «Сад чеснот або Дерева-писанки», «Радуйся», 
«Місячне приношення», «Праліс», «Прамісто», «Еволюція нескінченності», «Містерія 
літочислення». Оригінальні художні роботи А. Рудницької експонуються в галереях 
і музеях багатьох країн Європи. У 2005–2014 рр. відбулося понад 100 персональних 
виставок. У 2010 р. представляла Україну на Міжнародному фестивалі культури і 
мистецтв у Кореї. 

Автор книг: «Пристрасна траса до щастя» (2009), «Біла зірка України. Невигадані 
історії з життя Оксани Білозір» (2012).

Сфера наукових інтересів охоплює дослідження семіотики народного орнаменту. 
Нагороди і відзнаки: нагороджена Орденом Святого Станіслава V ступеня (2003), 

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня (2009). Нагорода «WORLD MASTERS» (Світовий 
майстер) за художні роботи (2010), медаль Квітки Цісик за багаторічну популяризацію 
та збереження української пісні (2014).

В Інституті кіно і телебачення КНУКіМ викладає дисципліну: «Майстерність 
ведучого ефіру».

Література:
1. Сайт Анжеліки Рудницької [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

www.rudnytska.com/. – Назва з екрана.
2. Терен Т. «Я – та, хто йде, а не та, хто чекає» / Т.Терен // Україна молода. – 2013. – 

№ 62.
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 Сірий Євген Володимирович
Доктор соціологічних наук, доцент, професор з/н 

кафедри соціології.
Народився 11 червня 1965 р. Закінчив економічний 

факультет Тернопільської академії народного 
господарства (1988). Захистив дисертацію на здобуття 
наукового ступеня кандидата соціологічних наук в 
Інституті соціології НАН України (1994) та дисертацію 
на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних 
наук у КНУ ім. Т. Шевченка (2010).

Упродовж 2006–2010 рр. на факультеті соціології 
КНУ ім. Тараса Шевченка працював над темою: 
«Соціосистемні засади формування менеджменту вищої 

освіти України: адаптація до європейського контексту».
У КНУКіМ викладає дисципліни: «Вступ до фаху», «Соціальна робота», «Політичний 

маркетинг», «Електоральна соціологія», «Маркетингові дослідження», «Соціологія 
науки», «Соціологія засобів масової комунікації». 

Наукові інтереси: соціологія підприємництва, трансформаційні процеси в Україні, 
маркетинго-соціологічні дослідження.

Література:
1. Сірий Євген Володимирович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

ijimv.knukim.edu.ua/ . – Назва з екрана.

              Баб’юк Адріан Павлович 
Український живописець, графік. Старший  викладач 

кафедри дизайну середовища.
Член Спілки художників України (1992), член 

журі міжнародного фонду ІНШЕ (з 2010), організатор 
міжнародних дитячих конкурсів.

Народився 18 червня 1960 р. у м. Києві. 
Закінчив Республіканську художню школу  

ім. Т. Шевченка (1986), графічне відділення Київського 
державного художнього інституту (нині – Академія 
мистецтв та архітектури України).

Працював художнім редактором видавництва 
«Урожай». Викладав у Київському художньо-
промисловому технікумі, Київському інституті 
післядипломної освіти, Інституті Реклами. Художник-

мультиплікатор фірми «Борисфен». Має 11 персональних виставок та понад 20 років 
педагогічного стажу. Учасник багатьох художніх виставок в Україні і за кордоном.

Основні твори: «Козацька слава» (1994), «Жерці Атлантиди (1995), ілюстрації до 
книг – «Береги» Є. Юнсона (1996), «Доки шабля в руці» А. Горового (2000), серія пор-
третів видатних хореографів України (1998–2000). 

Окрім живопису захоплюється старовинною архітектурою, скульптурним мисте-
цтвом, настінним розписом на українську тематику. 

У КНУКіМ працює з 2008 р. 
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Викладає дисципліни: «Малюнок», «Живопис», «Кольорознавство». Видатні 
випускники: Вікторія Ганькіна (Німеччина), Наталія Маховська.

Література:
1. Бабюк Андріан Павлович Золотий фонд нації. Національні лідери України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://who-is-who.ua/main/page/nlu5/315/660. – 
Назва з екрана.

              Брояко Надія Богданівна 
Музикознавець, громадський діяч. Кандидат 

мистецтвознавства (1997), заслужений діяч мистецтв 
України (2007), професор, завідувач кафедри 
мистецтвознавства факультету магістерської підготовки.

Заступник голови та член президії Національної 
спілки кобзарів України.

Народилася 23 червня 1960 р. у м. Рогатин 
Івано-Франківської обл. Навчалася в Івано-
Франківській школі музично-хорового товариства 
(1968–1972, клас акордеона Г. Д. Стефанович), Івано-
Франківській ДМШ №1 (1970–1975, клас бандури  
Б. І. Дебенка), Івано-Франківському музичному 
училищі (1975–1979, клас бандури І. Д. Стефанович,  
Л. М. Голоневської), Київській державній консерваторії 
ім. П. Чайковського (1979–1984, клас бандури  
Я. Г. Пухальського, А. М. Шептицької).

Упродовж 1984–1986 рр. – викладач Харківського інституту мистецтв; у 1992– 
1998 рр. – викладач Прикарпатського університету ім. В. Стефаника (Івано-
Франківськ); у 1994–1997 рр. – артистка ансамблю солістів «Класик-модерн» Івано-
Франківської філармонії, з яким гастролювала по Україні, в Німеччині, Польщі, 
Франції. Працювала директором Івано-Франківського музично-драматичного 
театру. У 1997 р. захистила дисертацію на тему «Теоретичні аспекти виконавської 
техніки бандуриста» на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства.

Учасник багатьох передач на провідних українських теле- й радіоканалах у якості 
експерта – музикознавця.

 Автор понад 30 наукових статей, посібників, монографій з історії, теорії та практики 
бандурного виконавства. Виробила концепцію науково-теоретичного осмислення 
проблеми формування виконавської майстерності бандуристів, що ґрунтується 
на детальному аналізі специфіки звуковидобування на бандурі. Під керівництвом 
професора Н. Б. Брояко захистилися шість здобувачів наукового ступеня. 

Окрім просвітницьких, громадських та наукових надбань значним є внесок 
Надії Брояко в організацію та проведення на високому професійному рівні таких 
мистецьких заходів, як: «Серія гуцульських медитативних ескізів», «Кобза-бандура: 
традиції та сучасність», «Барокові вітражі», «Золоті ворота», «В. Івасюк. Повернення», 
«Камерна бандурна музика ХХІ століття» тощо.

Окремою віхою у творчості Надії Брояко є ідеї та написання лібрето до міфологічного 
балету «Скіфи», фольклорної моноопери – містерії «Ті, що походять від сонця», 
інструментально-вокальної феєрії «Диво». Під час творчих пошуків було відкрито 
нові форми творчої реалізації капели бандуристів, зокрема кобзарські літературно-
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музичні композиції, музично-концертне озвучування мистецьких заходів. 
У КНУКіМ працює з 1999 р., доцент (2000), професор (2007). Викладає дисциплі-

ни: «Фах (спецінструмент)», «Історія та теорія кобзарського і бандурного виконав-
ства», «Методика викладання фаху», «Виконавська майстерність». Завідувач кафе-
дри бандури та кобзарського мистецтва (2002 –2003, від 2005), декан факультету 
музичного мистецтва (2007 –2009).

За роки педагогічно-виконавської діяльності провела велику кількість майстер-
класів, практикумів, лекцій для студентів та професорсько-викладацького складу 
вищих мистецьких навчальних закладів у всіх областях України. Серед студентів та 
випускників – більше десяти Лауреатів Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів 
виконавців на народних інструментах. 

Наукова, педагогічна та творча діяльність Надії Брояко є могутньою складовою 
української національної культури та відіграє значну роль в гуманістичному й 
патріотичному вихованні майбутніх поколінь фахівців-музикантів. 

Нагороди і відзнаки: Лауреат республіканського конкурсу виконавців на народних 
інструментах (Одеса, 1981, І премія), республіканського фестивалю «Молоді голоси» 
(Одеса, 1981).

Література:
1. Брояко Надія Богданівна [Електронний ресурс] / Золотий фонд нації, 2012. – 

Режим доступу: http://who-is-who.ua/main/bookmaket/goldfond2012info/10/250.html. – 
Назва з екрана.

                             Нипадимка Алла Сергіївна
Філолог, викладач англійської мови.
Кандидат філологічних наук, старший викладач 

кафедри іноземної філології та перекладу.
Переможець конкурсу «Учитель року» (1992 р.), 

голова Методичного об’єднання учителів іноземної 
мови Деснянського району м. Києва.

Народилася 25 червня 1965 р. у м. Кишиневі 
(Республіка Молдова). Закінчила Кишинівський 
державний університет ім. В. І. Леніна (1989) за 
спеціальністю «Філолог, викладач російської мови і 
літератури» та аспірантуру Удмуртського державного 
університету (2002). У 2009 р. закінчила Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет 
ім. Г. Сковороди за спеціальністю «Вчитель англійської 
мови, зарубіжної літератури».

Працювала у СШ № 287 м. Києва, середній спеціалізованій загальноосвітній школі 
№ 307 м. Києва, Київському національному економічному університеті ім. Вадима 
Гетьмана. 

У КНУКіМ працює з 2012 р. Викладає дисципліни: «Практична граматика 
англійської мови»; «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)».

Сфера наукових інтересів: творчість Юлії Друніної; лінгвокультурологія.
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   Кочубей Лариса Олександрівна
Політолог. Доктор політичних наук (2007), професор 

(2008), кандидат історичних наук (1996), головний 
вчений секретар Асоціації політичних наук України, 
академік Академії політичних наук, координатор 
діяльності з Міжнародною асоціацією політичних наук 
(IPSA) (з 2010).

Член Української школи архетипіки; член 
оргкомітету ІІІ, IV таV Конгресів політологів України. 
Член спеціалізованих вчених рад Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України 
по захисту докторських і кандидатських дисертацій 
та Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України; член редакційної колегії збірника наукових праць 
«Сучасна українська політика», «Наукові записки ІПіЕНД».

Народилася 26 червня 1970 р. У 1991 р. закінчила з відзнакою КДІК  
ім. О. Корнійчука (бібліотечний факультет). Працювала у науковій бібліотеці 
Київського політехнічного інституту (1991–1992). Упродовж 1992–1995 рр. навчалася 
в аспірантурі КДІК за спеціальністю «Теорія та історія культури».

Науковий співробітник Українського державного інституту архівної справи 
та документознавства (1996–1997); завідувач відділу наукового реферування 
інформації Книжкової палати України (1997-2006).

Упродовж 2002–2006 рр. – докторант відділу теоретичних та прикладних 
проблем політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. Тема 
докторської дисертації: «Виборчі технології в Україні (за досвідом парламентських 
виборів)». Кочубей Л. О. – одна з авторів концепції та відповідальний секретар 
перших реферативних часописів в Україні «Політика. Політичні науки» та «Економіка. 
Економічні науки» (1997–2006).

З лютого 2008 р. і до сьогодні працює провідним науковим співробітником 
відділу теоретичних та прикладних проблем політології Інституту політичних і 
етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.

Автор більше 100 наукових та науково-методичних публікацій, ряду статей у 
«Політичній енциклопедії України» (2012). Постійна учасниця наукових та науково-
практичних конференцій, «круглих столів», «Курасівських читань».

Професійну майстерність вдосконалювала як учасниця ІІ Міжнародної Літньої 
школи молодих дослідників та викладачів PR (2004, Луганськ-Женева); заходів 
Українського центру політичного менеджменту (2003-2012), інформаційно-
аналітичному центрі (Париж, 2008, 2010); науково-практичних конференцій «PR-
технологии в информационном обществе» (Санкт-Петербург, 2011, 2013, 2014) тощо. 
Сфера наукових інтересів: виборчі процеси, PR-діяльність, політичні технології, 
політична система Франції.

На кафедрі зв’язків з громадськістю та реклами КНУКіМ працює з січня 2002 р. 
Викладає дисципліни «Політологія», «PR у політичній сфері», «Теорія та історія PR», 
«Політичні системи світу», «Дослідження у ПР».

Література:
1. Рудич Ф. М. Кочубей Лариса Олександрівна [Електронний ресурс] / Ф. М. Рудич 

/ Енциклопедія сучасної України. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.
php?id=1285. – Назва з екрана.
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2. Кочубей Лариса Олександрівна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.ipiend.gov.ua/?mid=116.– Назва з екрана.

Ліпєц Юнія Вікторівна
Економіст, фахівець з економіки, організації, 

управління. Кандидат економічних наук (1983), доцент 
(1993), професор КНУКІМ (2000–2015) факультету 
економіки і менеджменту, інституту готельно-
ресторанного і туристичного бізнесу, факультету 
магістерської підготовки.

Народилася 27 червня 1940 р. на Київщині. 
Після закінчення Київського державного 

університету ім. Т. Шевченка працювала на посадах 
молодший науковий співробітник, старший науковий 
співробітник у Раді по вивченню продуктивних сил 
України, АН України (1968–1976) в секторі харчової 
промисловості. У 1976 р. вступила до аспірантури 
Київського інституту народного господарства 
(нині – КНЕУ ім. В. Гетьмана) на кафедру економіки 

промисловості. У 1983 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Комплексне 
використання сировини як фактор підвищення ефективності виробництва» і 
здобула науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності: економіка, 
організація, управління. 

Упродовж 1985–1999 рр. працювала в ІПК керівних працівників і спеціалістів 
харчової і переробної промисловості Держхарчопрому України (нині – ІПДО НУХТ). 
У 1993 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри права і менеджменту. Сферою 
діяльності є педагогічна, наукова та навчально-методична робота. Стаж педагогічної 
роботи у Вищих навчальних закладах ІІІ, ІV рівня акредитації – 38 років, науково-
педагогічної роботи – 45 років. Має 115 наукових та навчально-методичних робіт, у 
тому числі, комплексний термінологічний словник-довідник, навчальні посібники, 
наукові статті основної сфери наукових інтересів.

У КНУКІМ працює з 2000 р., викладач – професор: факультет менеджменту; з  
2009 р. – інститут готельно-ресторанного і туристичного бізнесу; з 2014 р. – факультет 
магістерської підготовки, кафедра економіки і менеджменту. Виконує педагогічну, 
наукову та навчально-методичну роботу. Викладає дисципліни: «Стратегічний 
менеджмент», «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу», «Управління 
конкурентоспроможністю підприємств готельного і ресторанного господарства», 
«Корпоративне управління», «Інноваційний менеджмент», «Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності», «Маркетинг», «Біржова діяльність» та ін. 

Автор навчально-методичних розробок: робочих і типових програм із вказаних 
дисциплін, розроблених згідно вимог Болонської системи навчання; навчально-
методичних комплексів (НКМД); програм державних іспитів (спеціалістів) та ін. 

Сфера наукових інтересів пов'язана з дослідженням комплексу теоретико-
методологічних засад в контексті практичного застосування та організації 
прогресивних методів управління соціально-економічних систем з метою 
забезпечення ефективного функціонування підприємств у довгостроковій 
перспективі через формулювання місії та цілей, розробки і реалізації стратегій, 
підвищення рівня конкурентоспроможності, визначення конкурентних переваг, 
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активного впровадження інноваційних технологій в галузях.
Підготувала велику кількість спеціалістів і магістрів КНУКІМ. Здійснює наукове 

керівництво з підготовки та написання дипломних магістерських робіт денного та 
заочного відділень (30 магістрів, в тому числі – 6 дипломних магістерських проектів).

Нагороди і відзнаки: 
медалі «В память 1500-летия Киева» (1982), «Ветеран праці» (1986). 

Література:
1. Ліпєц Юнія Вікторівна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://igritb.

knukim.edu.ua/vikladachi-kafedri-gotelno-restorannogo-biznesu.html. – Назва з екрана.



80

ЛИПЕНЬ

8 липня  –   55 років від дня народження Галини Євгенівни Шипоти, 
                        професора з/н кафедри книгознавства і бібліотекознавства.

22 липня – 60 років від дня народження Галини Василівни Ніколайко, 
                         доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

23 липня – 65 років від дня народження Миколи Миколайовича Гончаренка, 
                         старшого викладача кафедри операторської майстерності.

Пн   Вт   Ср   Чт   Пт   Сб   Нд
                1     2     3     4      5
 6      7     8     9     10   11   12
13   14    15   16    17   18   19
20   21    22   23    24   25   26
27   28    29   30    31
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  Шипота Галина Євгенівна
Фахівець з педагогіки, бібліографознавства і 

бібліотекознавства. Кандидат педагогічних наук (2006), 
доцент (2012), професор кафедри книгознавства і 
бібліотекознавства.

Народилась 8 липня 1960 р. у м. Владивостоці, у сім’ї 
військовослужбовця. Трудову діяльність розпочала на 
посаді бібліотекаря Черкаської обласної бібліотеки для 
дітей. Закінчила із відзнакою бібліотечний факультет 
КДІК ім. О. Є. Корнійчука (1984) за спеціальністю 
«бібліотекознавство та бібліографія». 

Навчання на бібліотечному факультеті за 
спеціалізацією дитячі бібліотеки визначило подальшу 
сферу наукових інтересів. Уже у студентські роки 
приєдналася до наукової школи доктора наук В. М. Пілецького, який дав рекомендацію 
щодо продовження навчання в аспірантурі, допоміг окреслити тему наукового 
дослідження, радив з питань методики проведення наукового дослідження, що було 
особливо цінним для науковця-початківця. 

Як представник молодих науковців України була учасником Міжнародної наукової 
конференції «Склад та використання бібліотечних фондів» (Естонія, Таллінн,  
10–12 листопада 1987 р.). 

Працювала на посаді головного бібліографа Централізованої бібліотечної системи 
для дітей м. Львова (1985–1995), головного методиста науково-методичного відділу 
Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. Івана Франка  
(1999–2001).

У КНУКіМ працює з 2001 р.: викладач кафедри документознавства (з 2002); 
доцент з/н кафедри державного управління (з 2007). Викладала дисципліни 
інформаційно-документознавчого циклу: «Документознавство», «Організація 
діяльності інформаційних установ», «Теорія і практика документно-інформаційних 
комунікацій», «Маркетинг інформаційних продуктів і послуг».

Під керівництвом член-кореспондента АН України, доктора наук В. І. Чепелєва 
продовжувала працювати над дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук. У 2006 р. захистила дисертацію на тему «Формування культурно-
інформаційних потреб підлітків в умовах дозвілля» (науковий керівник – професор, 
кандидат педагогічних наук Л. П. Бойко).

Активний учасник міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних 
конференцій. Упродовж 2006–2009 рр. навчалась у докторантурі КНУКіМ. Автор 
більш ніж 60 наукових праць, керує науково-дослідною роботою магістрів (захищено 
більше ніж 15 робіт) та аспірантів КНУКіМ.

З 2009 р. працює на кафедрі книгознавства і бібліотекознавства КНУКіМ, із 
вересня 2013 р. – на посаді професора кафедри. Викладає дисципліни: «Державна 
інформаційна політика», «Інформаційно-аналітична діяльність», «Ділові комунікації 
в інформаційній сфері», «Бібліографознавство», «Бібліографічна діяльність». 

Підтримуючи корпоративну солідарність університету постійно бере участь у 
видавничих проектах – підготувала низку статей для серії біобібліографічних покаж-
чиків «Вчені КНУКіМ».

Коло наукових інтересів: формування та розвиток національної системи 
інформаційних ресурсів, інформаційно-аналітична діяльність бібліотек, 
медіакультура сучасного суспільства; педагогіка дитячого читання.
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Література:
1. Шипота Галина Євгенівна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

fk.knukim.edu.ua/index.php/kafedras/library-science-and-bibliology. – Назва з екрана.

                                 Ніколайко Галина Василівна 
Фахівець сфери обслуговування в готельно-

ресторанному та туристичному бізнесі. Доцент (2007) 
кафедри прикладної культурології.

Народилася 22 липня 1955 р. у с. Мужиловичі, 
Ярунського р-ну Житомирської обл. У 1977 р. закінчила 
КДІК. Професійну діяльність розпочала на посаді 
головного бібліотекаря Державної республіканської 
бібліотеки для дітей в м. Києві.

Упродовж 1977–1995 рр. працювала у Державній 
бібліотеці України для дітей (нині – Національна 
бібліотека України для дітей) на посадах: головного 
бібліотекаря науково-методичного відділу, зав сектора 
науково-методичного відділу та завідувача науково-
методичного відділу.

У КДІК–КНУКіМ працює з 1995 р.: спочатку на посаді 
старшого викладача кафедри бібліотечно-інформаційного обслуговування дітей та 
юнацтва; упродовж 2001–2003 рр.: начальником навчально-методичного відділу 
Інституту менеджменту і бізнесу; у 2004 р. – на посаді доцента за наказом кафедри 
готельно-ресторанного бізнесу; у 2005–2006 р.р. – на посаді доцента з/н кафедри 
прикладної культурології. 

Викладала дисципліни: «Бібліотечно-інформаційне обслуговування дітей та 
юнацтва», «Рекреаційні технології».

Із 2007 р. працює на посаді доцента кафедри готельно-ресторанної справи; з вересня 
2010 р і до нинішнього часу – доцент кафедри соціально-економічних дисциплін.

Розробила і викладала дисципліни: «Психологія обслуговування в готельно-
ресторанному бізнесі», «Організація праці менеджера в готельно-ресторанному 
бізнесі», «Культура сфери обслуговування», «Організація роботи офісу та 
діловодство», «Імідж менеджера готельно-ресторанного бізнесу».

Автор понад 20 наукових та методичних праць, з них навчальний посібник 
«Рекреаційний сервіс». 

Викладає дисципліни: «Вступ до фаху», «Професійна етика бізнесу».

Література:
1. Ніколайко Галина Василівна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://igritb.

knukim.edu.ua/kafedry/kafedra-sotsialno-ekonomichnikh-distsiplin.html . – Назва з екрана.
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   Гончаренко Микола Миколайович 
Кінооператор, продюсер. Завідувач кафедри 

операторської майстерності,.
Член Національної спілки кінематографістів і 

журналістів України.
Народився 23 липня 1950 р. 
Викладає дисципліни: «Фотоапаратура та 

фото техніка», «Фотокомпозиція», «Майстерність 
телеоператора», «Фотографія в рекламній діяльності», 
«Портфоліо», «Практична фотографія».

Один з перших почав знімати відеофільми, серед 
яких: «Чудеса в Гарбузянах» (1985), «Театр «Надія» 
(1989), «Житейське море» (1990), «Мина Мазайло» 
(1991). Зняв худ. фільми: «Остання електричка»(1986), 
«Відрядження» (1988, 3 серії), «Червоне вино Перемоги» (1989, 2 серії), «Поза межами 
болю»(1990), «Буйна» (1990, 2 серії) «Кішечка»(1991), «Євреї-будьмо»(1992) та ін. 

Нагороди і відзнаки: отримав спеціальний приз телеканалу «Інтер +» 
(фестиваль «Відкрий Україну», 2005 р.) «Битва за Чорнобиль» (Play Film Франція  
2006 р.), «Щаслива Настуня»(2007 р.), «Реальний майстер-клас» (2008 р.) та ін.

Література:
1. Гончаренко Микола Миколайович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kino-teatr.ru/kino/operator/post/35305/works. – Назва з екрана.
2. Гончаренко Микола Миколайович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ikitb.knukim.edu.ua/vikladachi-operatorskoji-majsternosti.html. – Назва з екрана.
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СЕРПЕНЬ
 

4 серпня  –  45 років від дня народження Сергія Анатолійовича Золкіна, 
                         провідного концертмейстера кафедри джазу та естрадного співу.

14 серпня – 65 років від дня народження Людмили Григорівни Петрової, 
                         професора кафедри теорії культури.

18 серпня – 45 років від дня народження Олександри Петрівни Пенчук, 
                          завідувача кафедрою дизайну одягу.

23 серпня – 50 років від дня народження Світлани Миколаївни Деркач, 
                         професора кафедри мистецтвознавства.

27 серпня – 55 років від дня народження Миколи Володимировича Моженка, 
                         старшого  викладача кафедри звукорежисури.

Пн   Вт   Ср   Чт   Пт    Сб   Нд
                                       1     2
  3    4      5      6     7      8     9
10   11   12    13   14    15   16
17   18   19    20   21    22   23
24   25   26    27   28    29   30
31
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   Золкін Сергій Анатолійович 
Провідний концертмейстер кафедри джазу та 

естрадного співу.
Народився 4 серпня 1970 р. у м. Києві. Навчався грі 

на фортепіано в класі Д. Р. Юделевича та композиції у 
В. М. Пацюкевича у КССМШ ім. Лисенка. Брав участь у 
Всеукраїнському конкурсі молодих піаністів (м. Київ) та 
Київському конкурсі молодих композиторів. У старших 
класах організував джаз-тріо з яким брав участь у 
концертах від школи. У 1996 р. закінчив Національну 
музичну академію ім. П. І. Чайковського по класу 
композиції (викладачі – І. Ф. Карабиць, В. А. Філіпенко).

У 1988–1989 рр. взяв участь у спільному 
американсько-українському проекті «Peace Child» і 
був представником України у США. У період навчання 
в НМА ім. П. Чайковського працював солістом хору Дитячого музичного театру, 
концертмейстером естрадного відділу КДМУ ім. Р. М. Глієра та гастролював по Європі 
у складі хору «Artes Liberalis» (художній керівник – О. Холодова). 

Як піаніст брав участь у виконанні музики сучасних українських композиторів 
в рамках різних фестивалів. Викладав основи комп`ютерного аранжування в 
Київському державному вищому музичному училищі ім. Р.  М. Глієра (пройшов курси 
звукорежисерської майстерності при УКРТЕЛЕРАДІОПРЕСІНСТИТУТІ) 

На кафедрі джазу та естрадного співу КНУКІМ на посаді провідного 
концертмейстера секції «музичне мистецтво естради» працює з 2011 р.

Література:
1. Золкін Сергій Анатолійович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fmm.

knukim.edu.ua/kafedri/kafedra-dzhazu-ta-estradnogo-spivu/instrumentalno-orkestrove-
mistetstvo/vikladachi-sektsiji-muzichne-mistetstvo-estradi.html. – Назва з екрана.

Петрова Людмила Григорівна 
Фахівець з питань книгознавства і бібліотекознавства. Доктор педагогічних наук, 

професор (2008) кафедри теорії культури факультету магістерської підготовки. 
Член Української бібліотечної асоціації. Член спеціалізованої вченої ради  

Д 26.807.02 у КНУКіМ та спеціалізованої вченої ради  
Д 68.807.02 в Харківській державній академії культури. 

Народилася 14 серпня 1950 р. З 1972 р. працювала 
у Національній парламентській бібліотеці України, 
пройшла шлях від бібліотекаря до заступника 
генерального директора. У 1991 р. захистила 
кандидатську дисертацію в Московському державному 
інституті культури. 

З 1993 р. – доцент кафедри книгознавства та 
бібліотекознавства КНУКіМ. Упродовж 1999–2006 рр. 
навчалася в докторантурі. У Харківській державній 
академії культури захистила докторську дисертацію на 
тему «Соціально-економічні аспекти розвитку бібліотек 
України в сучасних умовах». 
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Директор Інституту культури КНУКіМ (2006–2007), завідувач кафедри 
книгознавства та видавничої справи. Неодноразово була опонентом при захисті 
кандидатських і докторських дисертацій. Директор бібліотеки КНУКіМ (2006-2011).

Нині Л. Г. Петрова – професор кафедри теорії культури факультету магістерської 
підготовки. Викладає студентам курс навчальної дисципліни «Інформаційний 
менеджмент», здійснює керівництво науково-дослідною роботою магістрів. Автор 
понад 100 наукових публікацій, серед яких є монографія, наукові статті у вітчизняних 
і зарубіжних виданнях, програми курсів. Бере активну участь у міжнародних 
конференціях та конференціях, що проводить КНУКіМ. 

Коло наукових інтересів становить:широкий спектр проблем управління та 
організації діяльності сучасної бібліотеки, зокрема зміст і сутність інформаційного 
менеджменту, можливості його застосування в сучасній бібліотеці. Тематика 
наукових досліджень пов’язана з розробкою основних засад управління бібліотекою 
в умовах інформатизації та розбудови ринкової економіки. 

Література:
1. Людмила Григорівна Петрова [Електронний ресурс] / Факультет культурології. – 

Режим доступу: http://fk.knukim.edu.ua/index.php/81-2013-10-04-09-58-46?start=5– Назва 
з екрана.

                                 Пенчук Олександра Петрівна
Інженер-конструктор, технолог. Кандидат технічних 

наук (2007), доцент ВАК (2008), завідувач кафедри 
дизайну одягу.

Народилась 18 серпня 1970 р. у м. Києві. У 1992 р. 
закінчила Київський технологічний інститут легкої 
промисловості за спеціальністю конструювання 
швейних виробів, отримала диплом за кваліфікацією 
інженер-конструктор-технолог.

З 1992 по 1994 рр. працювала в Київському 
технологічному інституті легкої промисловості в 
науково-дослідному відділі інженером-конструктором 
2 категорії, з 1996 р. – у Державній академії легкої 
промисловості України асистентом на кафедрі технології 
та конструювання швейних виробів. З 2007 р. – доцент 
кафедри технології та конструювання швейних виробів 

Київського національного університету технологій та дизайну. 
У КНУКіМ працює з 1999 р. Викладає дисципліни: «Художнє конструювання 

та моделювання», «Формотворення в костюмі», «Архітектоніка дизайну одягу», 
«Технологія швейних виробів».

Наукова діяльність здійснюється за темою «Принципи забезпечення форми та 
формостійкості одягу з урахуванням властивостей матеріалів» у межах наукового 
напрямку «Нові науковомісткі технології виробництва матеріалів, виробів широкого 
вжитку та спеціального призначення».

Має більше 40 публікацій, а також розділ у навчальному посібнику. Брала участь 
у 15 науково-практичних конференціях.
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Література:
1. Пенчук Олександра Петрівна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

design.knukim.edu.ua/kafedri/dizajn-odyagu– Назва з екрана.
 

            Деркач Світлана Миколаївна 
Провідний фахівець в галузі режисури естради та 

масових свят, режисер-постановник естрадних заходів, 
акцій, фестивалів, концертів, театралізованих шоу-
програм та масових свят. Кандидат мистецтвознавства 
(1998), заслужений діяч мистецтв України, професор 
кафедри мистецтвознавства.

Народилася 23 серпня 1965 р. у м. Донецьку. 
Закінчила КДІК ім. О. Корнійчука (1990). Упродовж 
1990–1993 рр. навчалася в аспірантурі КДІК. Захистила 
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 
мистецтвознавства на тему «Особливості режисури 
масових свят просто неба на сучасному етапі (80–90-ті 
роки)» (1998, науковий керівник А. І. Романенко).

Головний режисер різноманітних культурно-
мистецьких заходів: Всеукраїнського молодіжного 
фестивалю «Перлини сезону» (1997–2000); Всеукраїнського конкурсу засобів масової 
інформації «Золоте перо» (2001–2007, найвищої нагороди в галузі журналістики); 
церемонії нагородження Загальнонаціональної програми «Людина року» (2006–
2015). Режисер-постановник Всеукраїнського дитячого телевізійного конкурсу 
«Крок до зірок» (2000–2014).

Режисер-постановник мистецьких та урядових заходів, загально-національних 
програм та святкових концертів, а саме: Урочистих проводів паралімпійської 
національної збірної на зимову та літню Паралімпіади; Відкриття Міжнародних 
змагань на кубок олімпійської чемпіонки Стели Захарової; святкові концерти 
присвячені Дню Матері «Мамо, вічна і кохана»; урочисті концерти присвячені 
святкуванню дня народження Т. Г. Шевченка та ін.

Режиссер-постановник арт-проектів: соціально-громадської творчої акції «Гале-
рея талантів Олени Стаценко»; Міжнародного фестивалю дизайну та реклами «Мо-
лоді дизайнери України». 

Режиссер-постановник творчих вечорів та ювілеїв: всесвітньо відомого 
кінорежисера Романа Балаяна; заслуженої артистки України Катерини Бужинської; 
Вечора-пам’яті академіка Олександра Шалікова «Той, що рятував життя»; творчих 
вечорів: народного артиста України Анатолія Матвійчука; поета-пісняря Миколи 
Луківа; поета – пісняра, Народного артиста України Остапа Гавриша.

У КДІК–КНУКіМ працює з 1991 р. Викладає дисципліни: «Режисура естради і ма-
сових свят», «Майстерність актора», «Сценарна майстерність», «Методика викладан-
ня фахових дисциплін», «Методика аналізу сценарно-режисерських робіт». Сфера на-
укових інтересів: мистецтвознавство, напрям «Театральне мистецтво».

Художній керівник творчих колективів: 
– Студентського театру «Ля Мажор» (2000–2005, лауреат Всеукраїнського фести-

валю «Перлини сезону»); 
– Студентського театру ексцентричної буфонади «Happy People» (2005–2010), ла-

уреат фестивалів «Комедіада 2012», «Золота маска».
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– Студентського театру естради «Буффет» (2010–2015), лауреат Всеукраїнського 
фестивалю «Шалантух», лауреат фестивалю «Комедіада 2013». 

Відомі випускники: Заслужені артистки України – Ірина Сказіна та Камалія. 
Режисер-постановник світових циркових шоу програм Ірина Герман. Режисер, актор, 
пародист Андрій Касьяненко. Всесвітньо відомий фокусник, ілюзіоніст, маніпулятор 
Влад Кривогногов. Режисери та актори Київського театру естради – Анатолій Єрохін 
та Євген Ровенський, лауреати фестивалю «Ялта-Москва-Транзит». Режисер проектів 
«Україна має талант» та «Х-фактор» Андрій Олійник.

Режисер проекту «Танцюють всі» Ігор Чуприна. Сценарист телепрограми «Велика 
різниця» Юрій Русін. Актриса театру і кіно Олена Коломіна.

Література:
1. Деркач Світлана Миколаївна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

frishb.knukim.edu.ua/kafedri/kafedra-rezhisuri-estradi-i-masovikh-svyat/naukovo-
pedagogichnij-sklad-kafedri.html – Назва з екрана.

2. Світлана Деркач - головний режисер-постановник урочистої церемонії вручення 
премії «Людина року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ludinaroku.
com.ua/svitlana-derkach-golovnii-rezhiser-postanovnik-urochisto-tseremoni-vruchennya-
premi-lyudina-roku-201. – Назва з екрана.

    Моженко Микола Володимирович 
Режисер телепрограм та документальних фільмів, 

сташий  викладач кафедри звукорежисури телебачення.
Народився 27 серпня 1960 р. у с. Придорожне, 

Старобешівського р-ну, Донецької обл.
Закінчив Макіївський інженерно-будівельний 

інститут (1977–1982). Інженер-будівельник тресту 
«Тепловозбуд» (з 1982). Режисер інформаційно-
рекламного відеоцентру (з 1990, м. Луганськ), режисер 
Луганського міського кабельного телебачення «Альянс» 
(з березня 1991), заступник завідувача інформаційного 
відділу Інформаційно-видавничої аґенції «Схід» (з 
вересня 1991, Донецьк), режисер студії «Укртелефільм» 
(із серпня 1992). 

Автор понад 50 телепрограм, багатьох публікацій 
у пресі. Автор та розробник експерементального курсу «Шкільне телебачення та 
основи кіноестетики для ліцеїв та шкіл України». 

Захоплення: геополітика, психоаналіз, семіотика реклами та іміджу. Спеціалізація 
– нелінійний комп'ютерний відеомонтаж, відеодизайн.

Сертифікований тренер фірм «Apple» та «Adobe» з відео-монтажу. Має значний 
практичний досвід у сфері комп’ютерних технологій, який став основою його 
дисертаційного дослідження на тему «Вплив комп’ютерних мультимедійних 
технологій на сучасну аудіовізуальну культуру». 

У КНУКіМ працює з 2003 р. Викладає дисципліни: «Основи цифрового 
монтажу», «Програми багатоканального запису звуку», «Програми цифрового аудіо 
редагування», «Комп’ютерні телевізійні технології», «Комп’ютерні технології на ТБ». 
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Література:
1. Моженко Микола Володимирович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ikitb.knukim.edu.ua/vikladachi-kafedra-zvukorejisuri.html. – Назва з екрана.
2. Моженко Микола Володимирович  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://static.rada.gov.ua/intranet/ukrzmi/human/0177999.htm. – Назва з екрана.
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ВЕРЕСЕНЬ

19 вересня –  55 років від дня народження Миколи Миколайовича Дубини, 
                            професора, завідувача кафедри української мови і літератури.

25 вересня –  45 років від дня народження Валентини Василівни Бездрабко, 
                             професора, завідувача кафедрою документознавства та 
                             інформаційної діяльності.

 Пн   Вт   Ср  Чт   Пт   Сб   Нд
          1     2     3     4     5     6
   7     8     9    10   11   12   13
 14    15   16   17   18   19   20
 21    22   23   24   25   26   27
 28    29   30
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  Дубина Микола Миколайович
Літературознавець. Доктор філологічних наук (1996), 

професор, завідувач кафедри української мови і літератури. 
Член координаційної ради з розвитку української 

мови Міністерства культури України, академік Академії 
наук вищої освіти України, голова Ради молодих вчених.

Народився 19 вересня 1960 р. у м. Києві. 
У 1982 р. закінчив Київський державний університет 

ім. Т. Шевченка. 1985–1986 рр. – старший науковий 
співробітник Державного музею   Т. Г. Шевченка. З 1996 
р. – проректор з наукової роботи Київського державного 
інституту театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого. 

У КНУКіМ працює з 1986 р. – викладач, старший 
викладач (1991), доцент (1997), професор (2001) 
кафедри української мови і літератури. Завідувач 
кафедри української мови і літератури (з 1998).

Автор понад 80 наукових праць, із них монографій: «Проблеми становлення і 
тенденції розвитку малої прози у Західній Україні (20–30-ті рр. ХХ ст.)», «Мала проза 
Михайла Яцківа» (2001),  «Новелістика Богдана Лепкого» (2003), «Слово із-за грат» 
(2005), «В пошуках героя» (2006); у співавторстві: «І. Карпенко-Карий і український 
театр другої половини ХІХ – початку ХХ століття» (2005), «Етнокультурознавство. 
Енциклопедія» (2007), «Євген Коновалець і національно-визвольна боротьба 
українського народу (10–30-ті рр. ХХ ст.)» (2007), «Словник літературознавчих 
термінів» (2009), п’ятитомника «Українська етнокультурологічна енциклопедія» 
(2013); довідкових видань: «Національна академія мистецтв України» (2014) та ін. 

М. М. Дубина – літературний редактор багатьох наукових та художніх видань, 
поетичних збірників, каталогів.

Нагороди і відзнаки: відмінник освіти України (2007), генерал-майор 
українського козацтва при Президентові України (2007). Нагороджений орденом 
Святих Рівноапостольних Кирила та Мефодія УПЦ КП (2011), Почесною грамотою 
Міністерства освіти і науки України (2009), нагородою Ярослава Мудрого Академії 
наук вищої освіти України (2014).

Література:
1. Дубина Микола Миколайович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

knukim.edu.ua/zagalnouniversitetski-kafedri/kafedra-ukrayinskoyi-movi-ta-literaturi – 
Назва з екрана.

Бездрабко Валентина Василівна 
Доктор історичних наук, доцент (2005), професор (2011) кафедри державного 

управління. Директор інституту державного управління і права, завідувач кафедри 
державного управління. 

Керівник міжнародного науково-теоретичного семінару «Термінологія докумен-
тознавства та суміжних галузей знань» (з 2007 р.).

Народилася 25 вересня 1970 року у м. Охтирці Сумської обл. Закінчила з відзнакою 
Харківський державний університет за спеціальністю «історія» (1994), здобувши 
фах «історик, викладач історії та суспільно-політичних дисциплін». Навчалась в 
аспірантурі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (1995–1999) 
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за спеціальністю «історіографія, джерелознавство та 
спеціальні історичні дисципліни». 

Науково-педагогічну діяльність розпочала 
викладачем кафедри історіографії, джерелознавства 
та археології Харківського національного університету 
(1997–2000). У 2000 р. в Інституті української археографії 
та джерелознавства ім.  М. С. Грушевського НАН України 
захистила кандидатську дисертацію на тему: «Журнал 
«Краєзнавство» та його роль у розвитку історичних 
регіональних досліджень 1920–1930-х рр. в Україні». 
Працювала в Українському науково-дослідному інституті 
архівної справи та документознавства (2001–2003), 
займаючи посади старшого наукового співробітника, 
а згодом провідного наукового співробітника відділу 
довідкового апарату та обліку документів, вченого 
секретаря інституту. 

Із вересня 2003 р. і донині працює в Київському національному університеті 
культури і мистецтв. Водночас у 2008–2009 рр. навчалась у докторантурі Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка, захистивши достроково (2010) 
дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 
27.00.02 – документознавство, архівознавство на тему «Становлення та розвиток 
документознавства в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)». 

Автор понад 250 наукових публікацій у галузі документознавства та суміжних 
дисциплін, відомих в Україні та за кордоном монографій «Історія науки про документ, 
або Відкриття відомого» (2011), «Історіографічні ескізи з документознавства, 
або Персональний текст про персональні тексти» (2010), «Документознавство в 
Україні: інституціоналізація та сучасний розвиток» (2009), навчального посібника 
«Управлінське документознавство» (2006). Член авторських колективів академічних 
проектів «Енциклопедія історії України» (із 2003 р.), «Українська журналістика 
в іменах» (1998–2000), галузевих видань «Генеральна схема класифікації 
документної інформації в систематичних каталогах державних архівів України» 
(2006), «Національний архівний фонд: засоби інтелектуального доступу» (2002), 
«Українські архівісти ХІХ–ХХ ст.» (2007), навчальних посібників «Спеціальні історичні 
дисципліни» (2008), «Нариси історії архівної справи в Україні» (2002). 

Нагороди і відзнаки: відмінник освіти України.

Література:
1. Бездрабко Валентина Василівна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

iduip.knukim.edu.ua/bezdrabko-valentina-vasilivna. – Назва з екрана.
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ЖОВТЕНЬ

6 жовтня  –   45 років від дня народження Олександра Вікторовича Безручко, 
                              професора з/н кафедри режисури телебачення.

6 жовтня  –   50 років від дня народження Сергія Миколайовича Корецького, 
                              доцента з/н кафедри теорії та історії держави і права.

16 жовтня –  45 років від дня народження Олени Вікторівни Кундеревич, 
                              професора з/н кафедри зв’язків з громадськістю і реклами.

19 жовтня –  60 років від дня народження Петра Олексійовича Єлізарова, 
                              викладача кафедри режисури телебачення.

30 жовтня –  55 років від дня народження Олександра Володимировича 
                              Бондаренка, викладача кафедри операторської майстерності.

31 жовтня –  45 років від дня народження Віталія Віталійовича Марченка, 
                              провідного концертмейстера кафедри фольклору,  
                              народнопісенного та хорового мистецтва.

Пн   Вт   Ср   Чт   Пт   Сб   Нд
                        1     2     3     4
  5     6     7      8     9    10   11
12    13   14    15   16   17   18
19    20   21    22   23   24   25
26    27   28    29   30   31
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 Безручко Олександр Вікторович
Український кінорежисер, журналіст. Кандидат 

мистецтвознавства (2007), доцент (2010), професор з/н 
кафедри режисури телебачення.

Член Національної спілки кінематографістів України, 
Національної спілки журналістів України, Міжнародної 
федерації журналістів (IFJ).

Народився 6 жовтня 1970 р. З відзнакою закінчив 
кінофакультет Київського державного інституту 
театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого 
(1999, кваліфікація «Режисер художнього фільму»). 
Після навчання в асистентурі-стажування кафедри 
кінорежисури (науковий керівник – народний артист 
України, професор, академік АМУ Ю. Г. Іллєнко) і 

аспірантурі кафедри кінознавства (науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, 
професор, член-кореспондент АМУ О. С. Мусієнко) захистив дисертацію на тему: 
«О. П. Довженко-педагог. Творчий пошук і метод» на здобуття наукового ступеню 
кандидата мистецтвознавства.

Кінорежисер історичних художніх фільмів: «Молитва за гетьмана Мазепу», «Овід», 
«Богдан Зіновій Хмельницький», «Серце світу» (Національна кіностудія художніх 
фільмів ім. О. П. Довженка).

Автор сценаріїв і режисер-постановник короткометражних художніх і 
документальних фільмів: «Портрет», «Розвилка», «Мамочка», «Невідомий Мазепа», 
«Марафон», «Бог любить Трійцю», «Степова пожежа».

Займався науковою роботою у відділі кіно й телебачення ІМФЕ ім. М. Т. Рильсько-
го НАН України, викладав в Інституті екранних мистецтв Київського національного 
університету театру, кіно і телебачення, Київського міжнародного університету.

В якості консультанта залучений до роботи українсько-російської міждержавної 
комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей (передачу архіву  
О. П. Довженка) при Кабінеті Міністрів України, проект «Повість полум'яних років 
Олександра Довженка». 

Автор навчальних посібників, монографій, низки публікацій в наукових і фахових 
виданнях з питань історії і теорії кіномистецтва.

На кафедрі режисури телебачення ІКТБ КНУКІМ викладає дисципліни: «Сценарна 
майстерність», «Музична драматургія фільму та телепрограм», «Звукорежисура в 
кіно-телевиробництві», «Аналіз сучасної кіно-телепродукції», «Режисура кіно і ТБ», 
«Режисура рекламного фільму», «Режисура музичного кліпу».

Література:
1. Безручко Олександр Вікторович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

uk.wikipedia.org/wiki – Назва з екрана.
 

Корецький Сергій Миколайович 
Кандидат юридичних наук (2003), доцент кафедри теорії та історії держави і права. 
Народився 6 жовтня 1965 р. в смт. Гвардійське Сімферопольського р-ну Кримської 

обл. У 1983 р. вступив до Київського вищого військового авіаційного інженерного 
училища. Після закінчення навчання отримав призначення до 23 Військово-
повітряної армії. Проходив службу в обмеженому контингенті радянських військ у 
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Монгольській народній республіці. Звільнився з лав 
Збройних сил СРСР у квітні 1992 р. 

З травня 1992 р. проходив службу в органах 
внутрішніх справ. З 1996 р. після закінчення Київського 
національного університету культури та мистецтв за 
спеціальністю «соціолог-культуролог» призначений 
на посаду викладача кафедри юридичної соціології, а з 
жовтня 2001 р. – викладачем кафедри кримінології та 
юридичної соціології Національної академії внутрішніх 
справ України.

За час навчання в ад’юнктурі та роботи на кафедрі 
підготував та захистив дисертацію «Кримінологічна 
характеристика девіантної поведінки неповнолітніх» 
(2003). З лютого 2003 р. працював начальником 
докторантури та ад'юнктури НАВСУ, а з квітня 2005 р. призначений на посаду доцента 
кафедри кримінології та соціології права. 

Автор і співавтор колективної монографії «Загальна та спеціальна профілактика 
наркоманії і ВІЛ/СНІДу», першого в Україні підручника «Соціологія права» та низки 
наукових статей з проблем кримінології, соціології та соціології права. 

31 грудня 2010 р. у званні полковник міліції звільнений з ОВС.
Сфера наукових інтересів: протидія поширенню ВІЛ\СНІДу в Україні; девіантна 

поведінка дітей та молоді; індивідуальне кримінологічне прогнозування поведінки 
неповнолітніх; профілактика протиправної поведінки дітей та молоді. 

Працює у КНУКіМ з 2005 р. на посаді доцента кафедри теорії та історії держави і 
права. Викладає дисципліни: «Криміналогія і правова статистика», «Законодавство у 
сфері культури».

Література:
1. Корецький Сергій Миколайович [Електронний ресурс] / Кафедра кримінального 

права і процесу. – Режим доступу: http://uf.knukim.edu.ua/kafedry/kafedra-kryminalnoho-
prava-ta-protsesu. – Назва з екрана.

   Кундеревич Олена Вікторівна
Кандидат філософських наук, доцент, професор 

кафедри зв’язків з громадськістю та реклами (з 2011).
Регіональний експерт ЮНЕСКО з викладання етики 

в Україні (2004–2009), член робочої групи «Центру 
соціальної відповідальності бізнесу та ділової етики» 
при Міжнародному інституті бізнесу (2010).

Народилася 16 жовтня 1970 р. у м. Києві. Закінчила 
філософський факультет Київського національного 
університету ім. Т. Шевченко (1995, диплом з відзнакою), 
у 1998 р. – аспірантуру. Захистила кандидатську 
дисертацію на тему «Покаяння в духовно-моральному 
бутті людини» (1999, спеціальність «етика»).

У КНУКіМ працює з 1998 р. На кафедрі філософії 
(1998–2002) викладала дисципліни: «Філософія», «Релігієзнавство», «Етика».

На кафедрі зв’язків з громадськістю та реклами працює з 2004 р. і дотепер. 
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Викладає дисципліни: «Етика рекламної та PR-діяльності», «Релігійні громади 
в соціальних комунікаціях», «Психологія масових комунікацій», «Екологічна 
журналістика, реклама, PR», «Науковий практикум».

Сфера наукових інтересів: теоретична та прикладна етика, професійна етика 
рекламної та PR-діяльності, технології комунікації.втор понад 30 наукових публікацій 
та підручника «Етика» для середньої школи. Розробник робочих програм більш ніж 
10 навчальних дисциплін, методичних рекомендацій з написання магістерських 
дипломних робіт. Працює над докторською дисертацію на тему: «Соціокультурний 
феномен неправди». 

Активно приймає участь у науковій роботі кафедри та університету. Постійний 
учасник та організатор наукових конференцій, круглих столів, наукових семінарів, 
регулярно виступає опонентом дисертаційних робіт у Київському національному 
університеті ім. Тараса Шевченка та Інституті філософії АН України. Має чотирьох 
захищених аспірантів зі спеціальностей: «Культурологія» та «Соціальні комунікації».

Учасник міжнародних наукових проектів: «Розвиток етичної освіти у вищій 
школі» (2004–2007) та «Екологічна етика у викладанні гуманітарних та соціальних 
дисциплін» (2007–2009).

Нагороди і відзнаки: відмінник освіти України.

Література:
1. Кундеревич Олена Вікторівна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

pr-knukim.com.ua/index.php?do=static&page=vikladach. – Назва з екрана.

 Єлізаров Петро Олексійович
Український кінооператор, викладач кафедри 

режисури телебачення. 
Член Національної спілки кінематографістів України.
Народився 19 жовтня 1955 р. у м. Києві. Закінчив 

операторський факультет Київського державного 
інституту театрального мистецтва ім. Г.  І. Карпенка-
Карого (1981). Як режисер та оператор працював на 
студії «Укртелефільм», кіностудії ім. О. Довженка, на 
кіностудіях Польщі. У галузі кіно з 1982 р.зняв близько 
30 документальних, музичних та телевізійних фільмів: 

«Філумена Мартурано», «Композитор Володимир Івасюк», «Костьол в Скаришеві», 
«Поема про диван», «Исход» та ін. 

У галузі реклами працює з 1989 р. Співпрацював з провідними польськими 
рекламними агенціями: «Odeon», «Troskani Art Group», «Image» (до 1993 р.). За цей час 
зняв більше 50 рекламних фільмів та музичних кліпів у статусі оператора, режисера, 
продюсера. Коло наукових інтересів охоплює тематику особливостей і специфіки 
виробництва рекламних фільмів на телебаченні, розгляд презентаційного фільму як 
елементу корпоративної культури.

У КНУКіМ викладає дисципліни «Рекламний фільм» та «Музичний кліп».

Література:
1. Єлізаров Петро Олексійович // Молоде кіно України. – Київ, 1991. – Вип. 2. – С. 11.
2. Єлізаров Петро Олексійович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

ikitb.knukim.edu.ua/vikladachi-kafedra-rezhisuri-telebachennya.html. – Назва з екрана.
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Бондаренко Олександр Володимирович 
Викладач кафедри операторської майстерності.
Народився 30 жовтня 1960 р. У 1989 р. закінчив Київський політехнічний інститут.
Творчі доробки: проект «Пісенний Конкурс Євробачення» (2003–2006), 

технологічна підтримка організаційно-творчої групи по забезпеченню показу EBU; 
проект «Національний відбір на участь в «Пісенному Конкурсі «Євробачення» (2004–
2013), технологічна координація організаційно-творчої групи; проект «Дитячий 
Пісенний Конкурс (2005–2013); проект «Новорічний вогник на Першому», технічна 
координація організаційно-творчої групи (2003–2005); Міжнародний музичний 
фестиваль «Східний базар» – м. Бахчисарай, технічний директор (2009–2012); проект 
«Спортивні танці в Україні», технічна кординація проекту (2007).

На кафедрі операторської майстерності Інституту кіно і телебачення КНУКіМ 
викладає дисципліни: «Майстерність фотохудожника», «Телевізійна техніка».

Література:
1. Бондаренко Олександр Володимирович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ikitb.knukim.edu.ua/vikladachi-operatorskoji-majsternosti.html . – Назва з екрана.

          Марченко Віталій Віталійович 
Провідний концертмейстер кафедри фольклору, 

народнопісенного і хорового мистецтва (баян).
Народився 31 жовтня 1970 р. у м. Черкаси. 
У 1990 р. закінчив Київське вище музичне 

училище ім. Р. Глієра, у 1995 р. – Київську державну 
консерваторію ім. П. І. Чайковського (клас професора  
І. А.  Яшкевича), у 1998 р. – асистентуру-стажування в НМАУ  
ім. П. І. Чайковського. 

Автор перекладень класичних творів на готово-
виборний багатотембровий баян. До фонду НРКУ 
прийнято 23 твори у виконані В. В. Марченка на готово-
виборному багатотембровому баяні, 12 – на фортепіано. 
Перший виконавець деяких транскрипції І. А. Яшкевича.

Нагороди і відзнаки: лауреат музичних 
конкурсів молодих виконавців: республіканського 
(Северодонецьк, 1988, ІІІ премія); міжнародних (Москва, 1990, ІІ премія; Марсіанські 
Лазні, Чехословаччина, 1991, ІІІ премія).

Література:
1. Вахрамєєва Р. Аспірант, «Покинута Дідона» та інші / Р. Вахрамєєва // Хрещатик. – 

1996. – 20 лют. – С. 7.
2. Кудрицкая Р. Его свет – музыка / Р. Кудрицкая // Україна-центр. – 1996. – 27 

верес. – С. 15.
3. Оношенко Є. Елегійне капричіо Віталія Марченка / Є. Оношенко // Театрально-

концертний Київ. – Київ, 1996. – № 2. – С. 18–19.
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ЛИСТОПАД

4 листопада   –  60 років від дня народження Яреми Ігоровича Зєлика, 
                                   доцента кафедри комп’ютерних наук.

6 листопада   –  65 років від дня народження Любові Іванівни Кузьменко-
                                   Присяжної, доцента кафедри джазу та естрадного співу.

7 листопада  –    65 років від дня народження Віктора Федоровича Рибаченка, 
                                    старшого  викладача кафедри зв’язків з громадськістю і реклами.

8 листопада  –    60 років від дня народження Тетяни Василівни Новальської, 
                                    професора кафедри теорії культури.

15 листопада –  65 років від дня народження Ірини Анатоліївни Гардабхадзе, 
                                    професора з/н кафедри теорії та історії мистецтв.

25 листопада –  55 років від дня народження Івана Григоровича Сінельнікова, 
                                    професора з/н кафедри фольклору, народнопісенного та 
                                    хорового мистецтва.

27 листопада –  50 років від дня народження Олексія Ілліча Овчаренка, 
                                   доцента з/н, завідувача кафедрою дизайну середовища.

Пн   Вт   Ср   Чт   Пт   Сб   Нд
                                              1
  2     3     4      5    6      7     8
  9   10    11   12   13    14   15
16   17    18   19   20    21   22
23   24    25   26   27   28   29
30 
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Зєлик Ярема Ігорович
Фахівець у галузі систем та процесів керування, 

інформаційних систем та технологій, дистанційних 
аерокосмічних досліджень. Доктор технічних наук 
(1999), старший науковий співробітник (1994), головний 
науковий співробітник Інституту космічних досліджень 
(ІКД) НАН України та Державного космічного агентства 
України, доцент кафедри комп’ютерних наук (з 2006).

Член спеціалізованих вчених рад: Д 26.205.01 – в 
ІКД НАН України та ДКА України за спеціальностями: 
05.13.03 – системи та процеси керування (2000–2010), 
01.05.04 – системний аналіз та теорія оптимальних 
рішень (технічні науки) (2010–2013), 05.07.12 – 
дистанційні аерокосмічні дослідження (технічні науки) 
(з 2014); Д 26.162.03 – у Науковому центрі аерокосмічних 
досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України за спеціальністю 05.07.12 
– дистанційні аерокосмічні дослідження (технічні науки) (з 2014). Член редколегії 
науково-технологічного журналу «Східноєвропейський журнал передових технологій» 
(Харків, з 2003), який входить до міжнародних наукометричних баз.

Народився 4 листопада 1955 р. у с. Крилос, Галицького р-ну Івано-Франківської обл. 
У 1977 р. закінчив Львівський державний університет за спеціальністю радіофізика 

і електроніка. У 1983 р. після закінчення аспірантури в Інституті кібернетики  
ім. В. М. Глушкова захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.02 
– теорія систем, теорія автоматичного регулювання і керування та системний 
аналіз на тему «Розробка та дослідження алгоритмів керування характеристиками 
стаціонарних полі гармонічних віброакустичних полів» (науковий керівник – доктор 
технічних наук, професор В. М. Кунцевич). У 1994 р. отримав вчене звання старшого 
наукового співробітника.

З 1982 р. по 1996 р. працював в Інституті кібернетики ім. В. М. Глушкова на посадах 
молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового 
співробітника. З 1996 р. працював в Інституті космічних досліджень НАН та ДКА 
України: до 2000 р. на посаді старшого  наукового співробітника 2000 по 2015 р. на 
посаді провідного наукового співробітника, а з 2015 по сьогоднішній день на посаді 
головного  наукового співробітника.

У 1999 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук 
за спеціальністю 05.13.03 – системи та процеси керування на тему «Цифрові системи 
керування реального часу для відтворення стаціонарних віброакустичних полів» 
(науковий консультант – доктор фізико-математичних наук, професор М. М. Личак).

В ІКД НАН України та ДКА України Я. І. Зєлик з 2011 р. є науковим керівником 
науково-дослідних робіт з розроблення інформаційних технологій післястартового 
калібрування супутникових оптико-електронних сенсорів космічного монітрингу 
та створення конкурентоздатних кінцевих інформаційних продуктів обробки даних 
космічних зображень. Ці роботи виконуються на замовлення Державного космічного 
агентства України у межах реалізації Загальнодержавних цільових науково-технічних 
космічних програм України.

У КНУКіМ на кафедрі комп’ютерних наук викладає дисципліни кібернетичного 
та інформаційно-технологічного спрямування: «Сучасні інформаційно-комуніка-
ційні технології», «Статистичні методи, теорія потоків подій», «Методи та системи 
штучного інтелекту», «Сучасна теорія управління в інформаційних системах».
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Галузі наукових інтересів: системи і процеси керування за умов невизначеності, 
інформаційні системи та технології, процеси сонячної активності, дистанційні 
аерокосмічні методи дослідження, калібрування сенсорів та валідація даних 
космічної зйомки. 

Автор понад 150 наукових праць, у в тому числі наукові статті, навчально-
методичні матеріали. Здійснює рецензування монографій, наукових збірників, 
навчальних посібників, авторефератів дисертацій. Виступає опонентом на захистах 
докторських та кандидатських дисертацій.

Література:
1. Зєлик Ярема Ігорович [Електронний ресурс] / НТУУ КПІ. – Режим доступу: 

http://inform.ikd.kiev.ua/index.php?path=/ua/people/Zyelyk.html. – Назва з екрана.
2. Зєлик Ярема Ігорович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kn.knukim.

edu.ua/department.php . – Назва з екрана.

  Кузьменко-Присяжна Любов Іванівна
Українська співачка (сопрано). Заслужена артистка 

України, доцент кафедри джазу та естрадного співу. 
Народилася 6 листопада 1950 р. Закінчила Київську 

державну консерваторію ім. П. Чайковського. 
З 1977 р. працює у Київському Національному 

академічному театрі оперети.
У КНУКіМ викладає сольний спів.

Література:
1. Науково-педагогічний склад секції естрадного 

співу http://fmm.knukim.edu.ua/kafedri/kafedra-dzhazu-ta-
estradnogo-spivu/estradnij-spiv/vikladachi.html

           Рибаченко Віктор Федорович
Доцент, віце-президент Асоціації політичних 

психологів України.
Член Координаційної Ради Міжнародної Спілки 

іміджмейкерів, член Правління Спілки Рекламістів 
України, керівник Вищої школи реклами, іміджмейкінгу 
та PR, радник на громадських засадах Святішого 
Патріарха Київського і всієї Руси-України, Предстоятеля 
УПЦ-КП Філарета. 

Закінчив відділення психології філософського 
факультету Київського державного університету  
ім. Т. Шевченка).

На кафедрі зв’язків з громадськістю та 
реклами викладає дисципліни: «Виборчі кампанії», 
«Спічрайтинг», «Копірайтинг», «Медіапсихологія». 

Нагороди і відзнаки: нагороджений відзнакою «Лідер України», орденами Св. 
Рівноапостольного Князя Володимира, Михаїла Аристратига, Нестора-Літописця.
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Література:
1. Рибаченко Віктор Федорович [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

pr-knukim.com.ua/index.php?do=static&page=vikladach. – Назва з екрана.

          Гардабхадзе Ірина Анатоліївна 
Дизайнер одягу, старший науковий співробітник 

(1993), доцент ВАК Грузії (1995), доцент ВАК України 
(2005), професор з/н КНУКіМ (2007).

Член спілки дизайнерів (з 1991). Член журі фестивалів 
«Сезони моди» (Київ) та міжнародного конкурсу ІМАГО .

Народилася 15 листопада 1950 р. 
Закінчила Київський національний університет 

технологій і дизайну.
Автор 100 наукових праць, навчальних програм 

та навчально-методичних робіт у галузі художнього 
проектування одягу (напрямок наукової діяльності 
«Удосконалення методології художнього проектування 
одягу при підготовці дизайнерів у Вищій школі»). Їй 
належать 5 авторських свідоцтв в дизайні одягу. Автор 
навчального посібника «Сучасний одяг. Науковий підхід 
до вирішення проблем дизайну» (2013).

Автор 1000 моделей промислових та перспективно-виставкових колекцій, які 
демонструвались на закордонних виставках та ярмарках, 35% з яких впроваджено у 
промисловість упродовж 1980–2015 рр. 

У КНУКіМ працює з 2005 р.
Викладає дисципліни: «Дизайн-проектування», «Макетування та моделювання», 

«Моделювання стилю та іміджу», які забезпечені відповідними програмами. 
Керівник творчих проектів учасників міжнародних конкурсів та фестивалів 
молодих дизайнерів, у тому числі Міжнародного фестивалю молодих дизайнерів 
«Design KNUKіM unifestival», Міжнародного фестивалю дизайну та реклами «Молоді 
дизайнери назустріч ЄВРО-2012», де під її керівництвом було отримано близько  
30 призових місць та 4 гран-прі.

   Новальська Тетяна Василівна
Фахівець з питань книгознавства і бібліотекознавства. 

Доктор історичних наук (2007), професор (2008) кафедри 
теорії культури факультету магістерської підготовки. 

Член Української бібліотечної Асоціації. Член 
спеціалізованих вчених рад: Д 26.165.01 – у Національній 
бібліотеці України імені В. І. Вернадського (2009–2013); 
Д 64.807.02 – у Харківській державній академії культури 
(2010–2013); Д 26.850.01 – у Національній академії 
керівних кадрів культури і мистецтв (2010–2013);  
Д 26.807.02 та К 26.807.07 – у КНУКіМ (з 2013 р).

Народилася 8 листопада 1955 р. у м. Києві. 
Трудову діяльність розпочала у 1973 р. в Державній 
республіканській бібліотеці УРСР ім. КПРС (нині – 
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Національна парламентська бібліотека України) на посаді секретаря-машиністки, з 
1976 р. – бібліотекар відділу обслуговування.

У 1981 р. закінчила Київський державний інститут культури за спеціальністю 
«Бібліотекознавство та бібліографія». У 1989 р. захистила кандидатську дисертацію за 
спеціальністю 07.00.02 – історія СРСР «Розвиток профспілкових бібліотек Української 
РСР (1917–1987 рр.) (науковий керівник – доктор історичних наук, професор  
С. М. Сирцова). У 1990 р. отримала вчене звання доцента кафедри бібліотекознавства.

У 2004 р. закінчила докторантуру КНУКіМ за спеціальністю «Книгознавство. 
Бібліотекознавство. Бібліографія». Захистила дисертацію (2007) за спеціальністю 
07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство «Вивчення 
читача в українському бібліотекознавстві (друга половина ХІХ – початок ХХІст.) 
(науковий консультант – доктор історичних наук, професор Т. І. Ківшар). 

На кафедрі бібліотекознавства (нині кафедра книгознавства і бібліотекознавства 
КНУКіМ) працює з 1979 р. Пройшла шлях від лаборанта кафедри до провідного 
професора, з 2008 р. по 2013 р. – завідувач кафедри, декан факультету культурології.

Сьогодні Т. В. Новальська – професор кафедри теорії культури факультету магіс-
терської підготовки. Викладає дисципліни бібліотекознавчого спрямування: «Біблі-
отечно-інформаційне обслуговування», «Вивчення та забезпечення інформаційних 
потреб», «Соціологія книги і читання», «Сучасні книгознавчі та бібліотекознавчі кон-
цепції», здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів, магістрів, аспі-
рантів. Під її керівництвом захищено сім кандидатських дисертацій.

Коло наукових інтересів: бібліотекознавство, спеціальне бібліотекознавство, су-
часні вітчизняні книгознавчі, бібліотекознавчі, бібліографознавчі концепції, інфор-
маційні потреби користувачів бібліотек; інноваційні форми в обслуговуванні корис-
тувачів бібліотек; підготовка кадрів для бібліотечно-інформаційної галузі. 

Автор понад 100 наукових праць, в тому числі монографія, наукові статті, на-
вчально-методичні матеріали. Здійснює редагування і рецензування монографій, 
наукових збірників, навчальних посібників, авторефератів дисертацій. Виступає опо-
нентом на захистах кандидатських дисертацій.

Учасник та член оргкомітетів міжнародних, всеукраїнських науково-практичних 
конференцій, семінарів, круглих столів.

Нагороди і відзнаки: нагороджена Грамотою УБА за вагомий внесок у розвиток 
бібліотечної освіти. Має почесні грамоти Міністерства культури України та Київського 
міського голови.

Література:
1. Тетяна Василівна Новальська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

fk.knukim.edu.ua/index.php/kafedras/library-science-and-bibliology. – Назва з екрана.
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   Сінельніков Іван Григорович 
Фольклорист-музикознавець, збирач і дослідник 

українського музичного фольклору, етноспівак 
(«Льонок», «Джерело», «Кралиця», «Берегиня»). Доцент 
(2006), професор КНУКіМ, завідувач секції музичного 
фольклору кафедри фольклору, народнопісенного і 
хорового мистецтва.

Член Національної музичної спілки України (2001), 
громадського об’єднання «Земляцтво житомирян», член 
міжвідомчої консультативної ради з питань охорони 
та збереження нематеріальної культурної спадщини 
Міністерства культури України. 

Голова журі ІІІ-го Всеукраїнського фестивалю-
конкурсу автентичних колективів на приз Гната 
Танцюри (Вінниця, 2011), щорічного обласного огляду-конкурсу автентичних та 
самодіяльних колективів ім. Василя Полевика (Щорс, Чернігівська обл., 2008–2011), 
член журі Міжнародного фестивалю-конкурсу молодіжних фольклорних колективів 
ім. В. В. Гаврилова (Брянськ, РФ, 2002–2010) та інших мистецьких етнофорумів.

Народився 25 листопада 1960 р. в с. Російські Пилипи Чуднівського р-ну 
Житомирської обл. У 1989 р. закінчив Рівненський державний інститут культури. 
Будучи студентом ІІІ курсу організував фольклорний ансамбль «Джерело» (1986–
1990). Паралельно з навчанням в інституті працював з дитячим ансамблем «Кобзарик» 
Рівненської школи-інтернату. Протягом 1981–1986 рр. – артист Поліського Ансамблю 
пісні і танцю «Льонок» (м. Житомир). 

Упродовж 1995–2010 рр. – співробітник редакції народної музики НРКУ, автор 
і ведучий передач «З фольклорної скарбниці», «З народних джерел», «З фондів 
українського радіо».

На викладацький роботі у КДІК (нині КНУКіМ) з 1991 р. Викладає фольклорний 
ансамбль, практикум сольно-ансамблевий, фах (сольний спів), методику роботи з 
фольклорним колективом та інші фахові дисципліни. Засновник і незмінний керів-
ник студентського фольклорного ансамблю «Кралиця» (з 1991). 

Дослідник питань підготовки керівників фольклорних колективів, методики 
викладання фольклорних дисциплін, історії російського старообрядництва 
Житомирщини та ін. Як педагог і музикант-фольклорист впроваджує політику 
успадкування, збереження, популяризації та  сценічного інтерпретування великої 
фольклорної пісенної та інструментальної спадщини українського народу.

Нагороди і відзнаки: заслужений працівник культури України (2004), відмінник 
освіти України (1990), нагороджений Почесною грамотою НРКУ (2007), Почесною 
грамотою Міністерства культури і мистецтв України (2006).

Література:
1. Кращі випускники кафедри. Сінельніков Іван Григорович // Кафедрі музичного 

фольклору – 35 років : нарис з історії (1979–2009 рр.) / упоряд. Р. І. Дзвінка. – 2-е вид., 
розшир. та доповн. – Рівне, 2009. – С. 69–70.

2. Лащенко А. П. І. Г. Сінельніков та фольклорний ансамбль «Кралиця» // З історії 
київської хорової школи. – Київ, 2007. – С. 122–123.
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Овчаренко Олексій Ілліч
Мистецтвознавець, живописець, скульптор. 

Кандидат мистецтвознавства (1999), доцент з/н (2010).
Член Національної спілки художників України (2006), 

Член Національної спілки дизайнерів України (2015).
Народився 27 листопада 1965 р. в м. Луганську. 

Закінчив Луганську художню школу (1980), Луганське 
державне художнє училище (1984), Київський 
державний інститут (1992). Аспірантура ІМФЕ ім. М. 
Рильського (1998). 

Працював в Інституті мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім. М. Рильського на 
посадах мистецтвознавця, наукового співробітника, 
старшого наукового співробітника.  

Викладав в Інституті Реклами.
У КНУКіМ працює з 2010 р. Викладає дисципліни: «Рисунок», «Живопис», 

«Композиція», «Спецрисунок», «Кольорознавство».
Автор понад 100 наукових праць з питань книжкової графіки ХVII – XVIII ст., 

сакрального мистецтва України ХVII – поч. ХХ ст. Учасник обласних, всеукраїнських 
виставок (живопис, скульптура). Твори зберігаються у приватних колекціях України, 
Росії, Франції.

Художні роботи: 
«Ставок» (2000), «Ставок у Парафієвці» (1998), «Троянди та кришталь» (1998), 

«Геракл серед богів Олімпу» (1997), «Леда» (1997), «Запрошення до чаю» (1986), 
«Полудень» (1985).

Серія декоративних панно: «Хоробрість», «Обачність», «Стриманість», «Мудрість».
Скульптурні роботи: «Пам’ятник міському голові м. Полтави Кукобі А. Т.» (2012) 

бронза, граніт; «Богоматір» (2010) бронза, мармур; «Бик» (2007) бронза; «Святий 
Георгій» (2004) бронза; «Свята Варвара» (2004) бронза; «Артеміда» (2004) бронза; 
«Мисливець» (2003) бронза.

Нагороди і відзнаки: нагороджений Почесною грамотою спілки дизайнерів 
України «За значний особистий внесок у культурно-мистецький розвиток України, 
вагомі трудові здобутки у професійній та громадській діяльності, багаторічну 
самовіддану працю та з нагоди 10-річного ювілею Інституту Реклами» (2007). Подяка 
від Київського міського голови «За вагомий особистий внесок у справу збереження 
історичної та архітектурної спадщини, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня 
памяток історії та культури» (2005). Диплом Всеукраїнської програми «Золотий фонд 
нації» за вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва України (2014).

Література:
1. Овчаренко Олексій Ілліч [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://design.

knukim.edu.ua/kafedri/dizajnu-seredovishha. – Назва з екрана.
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ГРУДЕНЬ

17 грудня –  60 років від дня народження Вадима Адільєвича Абизова, 
                          професора кафедри теорії та історії мистецтв.

21 грудня –  65 років від дня народження Людмили Петрівни Дементьєвої, 
                          доцента кафедри тележурналістики, дикторів та ведучих телепрограм.

22 грудня –  45 років від дня народження Інеш Осербаївни Кдирової, 
                          доцента кафедри джазу та естрадного співу.

26 грудня –  65 років від дня народження Володимира Миколайовича Єсипка, 
                          професора з/н кафедри бандури і кобзарського мистецтва.

Пн   Вт   Ср   Чт   Пт   Сб   Нд
         1      2     3     4     5     6
  7     8      9    10   11  12   13
 14   15   16    17   18  19   20
 21   22   23   24    25  26   27
 28   29   30    31
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Абизов Вадим Адільєвич 
Доктор архітектури (2001), заслужений архітектор 

України (2009), професор (2006), академік (2010). 
Має диплом Нідерландського інституту розвитку 

житла і містобудівництва (1998).
Член правління Національної спілки архітекторів 

України (1999). Президент українського комітету 
ICOMOS/UNESCO (2003–2007).

Автор 4 монографій, низки винаходів, 70 публікацій 
в галузі теорії та історії архітектури та дизайну, 
менеджменту містобудування, охорони та розвитку 
історичних територій. 

Практична та наукова діяльність пов’язана з роботою 
в Київському зональному науково-дослідному інституті 
експериментального проектування (КиївЗНДІЕП) і 

Державному науково-дослідному інституті теорії та історії архітектури і містобудування 
(НДІТІАМ), який В. А. Абизов очолював як директор упродовж 2002–2006 рр. 

Педагогічна робота – в КНУБА, КДІДПМіД ім. М. Бойчука (2007–2008, ректор), 
КНУКіМ. Засновник наукової школи теорії та розвитку архітектурно-будівельних 
систем; науковий керівник кандидатських і докторських робіт з дизайну середовища.

Офіційно представляв Україну на міжнародних нарадах, сесіях, семінарах, 
конференціях, асамблеях ООН/ЕЕК/Хабітат, ЮНЕСКО, Європейської комісії ТАСИС, 
Міжнародної федерації житла і містобудування, Міжнародної ради з питань пам’яток 
та визначних поселень (ICOMOS/UNESCO) (1995–2015).

У КНУКІМ працює з 2008 р. Директор Інституту дизайну і реклами (2009), завід-
увач кафедри дизайну середовища (2008–2013). Викладає дисципліни: «Дизайн се-
редовища», «Теорія розвитку архітектурно-будівельних систем», «Дизайн-проекту-
вання» та ін.

Нагороди і відзнаки: нагороджений «Золотою каріатидою» Української академії 
архітектури; Подякою та орденом «Знак пошани» Київського міського голови (2003); 
Почесними грамотами Держбуду та Мінрегіонбуду України; Міністерства культури 
(2003) та Міністерства освіти, Академії педагогічних наук України (2005), НСАУ; 
золотою медаллю лауреата Національної премії у галузі ландшафтної архітектури 
і дизайну «Квітуча Україна» (2008); Подякою Кабінету Міністрів України (2004); 
орденом Іллі Муромця УПЦ КП (2007), медаллю «За здобутки в архітектурі» 
Черкаської ОДА (2014). 

   Дементьєва Людмила Петрівна
Заслужена артистка України, доцент кафедри 

тележурналістики, дикторів та ведучих телепрограм.
Народилася 12 грудня 1950 р. У 1976 р. закінчила 

акторський факультет Київського національного 
університету театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-
Карого (курс  Б. Ставицкого).

Людмила Петрівна – одна з провідних актрис 
Київського державного академічного молодіжного 
театру. За 30 років творчої діяльності створила десятки 
ролей у кращих виставах театральних установ України. 
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Займається практичною тележурналістикою: веденням телепрограм, зйомкою 
цікавих рекламних роликів на провідних телеканалах України.

Плідна робота Людмили Дементьєвої. в театрі, кіно і на телебаченні створила 
міцну базу для її багатогранної науково-педагогічної діяльності. Суттєві аспекти її 
наукових праць присвячені таким темам: «Методика та стилі ведення телепрограм», 
«Психологічні основи ведучого телевізійної програми», «Природа контакту телеве-
дучого і телеглядача».

Фільмографія: «Переходим к любви» (1975), Господи, прости нас грішних (1992), 
Косвенные улики (2005),Театр обречённых (2006), Убить змея (2007), Две стороны 
одной Анны (2009), Танец нашей любви (2011), Здравствуй, мама! (2011), Мама 
поневоле (2012), Это твой день (2013), Мажор (2014).

В Інституті кіно і телебачення КНУКіМ викладає дисципліну: «Майстерність 
ведучого ефіру».

Література:
1. Дементьєва Людмила Петрівна [Електронний ресурс] / Молодий театр. – Режим 

доступу: http://molody.kiev.ua/index.php/aktori/item/309-dementjeva. – Назва з екрана.
2. Дементьєва Людмила Петрівна [Електронний ресурс] / Молодий театр. – 

Режим доступу: http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/sov/34344/bio/. – Назва з екрана.

             Кдирова Інеш Осербаївна 
Українська естрадна співачка. Заслужена артистка 

України (1999), доцент. 
Ім’я співачки незвичайне і романтичне. У перекладі 

з тюрської мови – «Зоряне сяйво». Здається, доля сама 
передбачила її мету – дарувати людям радість.

Народилася 22 грудня 1970 р. у м. Краматорську 
Донецької обл. У 1990 р. закінчила Артемівське 
державне музичне училище по класу фортепіано. Вищу 
освіту здобула у КНУКіМ (спеціальність – «Естрадний 
спів»). У 2006 р. захистила диплом магістра державного 
управління у Національній академії державного 
управління при Президентові України (спеціалізація – 
«Соціально-гуманітарна політика»). 

Після вдалого виступу на міжнародному фестивалі 
естрадної пісні імені Клавдії Шульженко, народний 
артист СРСР Борис Брунов запросив молоду талановиту співачку у Московський 
театр естради, де вона працювала у концертних програмах з Н. Брегвадзе, Л. Гурченко,  
Е. П'єхою, Л. Вайкуле, В. Леонтьєвим, А. Пугачовою, С. Ротару. 

У 1994 р. представила Україну на Міжнародному фестивалі мистецтв 
«Слов'янський базар» у програмі «Зірки естради України», а у 1997 р. стала лауреатом 
конкурсу молодих виконавців у Вітебську. Пісня І. Поклада на вірші Ю. Рибчинського 
«Скрипка грає» стала візитною карткою співачки.

Створювати виразний та незабутній образ співачці допомагають сучасні твори 
відомих українських композиторів і поетів. Популярні джазові і класичні композиції, 
пісні у жанрі традиційної української естради з хореографічними постановками, 
яскрава зовнішність співачки і високий рівень професійної сценічної майстерності 
ставлять Інеш поруч з видатними майстрами сучасності.
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Інеш Кдирова з успіхом представляє Україну на міжнародному рівні. Бере активну 
участь у патріотичному вихованні молоді та громадській діяльності. З 1996 р. Інеш 
Кдирова – участник благодійних акцій та концертних програм на підтримку ветеранів 
Афганістану та їхніх родин. Співпрацює з Українською спілкою ветеранів Афганістану. 
З 2008 р. Інеш Кдирова приділяє велику увагу питанням етнонаціольної культурної 
політики та взаємодії з українською діаспорою за кордоном. Серед проектів з успіхом 
втілених у життя – Міжнародний фестиваль етнічної культури «Фольклорама» 
(Київ), телевізійний проект «Трагедія і доблесть Афганістану» (Москва – Київ, 
2013), благодійний Всеукраїнський телевізійний марафон «Солдати Вітчизни – 
доблесть країни» (Перший національний, 2014), Благодійний концерт-реквієм 
«Солдати Вітчизни» (Київ, 2015), Гала-концерт національної єдності «Будуймо нову 
європейську країну разом» за участю кращих колективів національних товариств і 
митців української естради (Київ, 2015).

Творчість співачка з успіхом поєднує з педагогічною діяльністю. Інеш Кдирова 
– доцент кафедри джазу і естрадного співу КНУКіМ (з 2002). Викладає сольний спів. 
Допомогла знайти себе і розпочати творчий шлях багатьом талановитим співакам, які 
поповнили лави вітчизняних митців, ставши солістами державних художніх колективів. 

Нагороди і відзнаки. Переможниця: конкурсу «Утренняя звезда» (1992). 
Міжнародного телевізійного конкурсу молодих виконавців естрадної пісні «Ялта-92». 
Лауреат Міжнародного фестивалю «Гардемарини естради-93» та володарка титулу 
«Міс Елегантність естради» (Сочі, 1993). Лауреат Міжнародного фестивалю мистецтв 
«Слов'янський базар» (Вітебськ, 1997). Володарка Гран-прі Президента України  
Л. Кучми на Всеукраїнському фестивалі «Пісенний вернісаж» (1998). Нагороджена 
орденом Єкатерини Великої (2008).

Література: 
1. Інеш Кдирова : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.

inesh.com.ua. – Назва з екрана.
2. Інеш Кдирова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fmm.knukim.edu.ua/

kafedri/kafedra-dzhazu-ta-estradnogo-spivu/estradnij-spiv/vikladachi.html. – Назва з екрана.

                                    Єсипок Володимир Миколайович 
Український бандурист-співак (бас). Народний 

артист України (2007), професор (2004). Викладач по 
класу бандури. 

Голова правління Національної спілки кобзарів 
України (з 2000), голова та співголова оргкомітетів і 
журі Міжнародного конкурсу кобзарського мистецтва  
ім. Г. Хоткевича (Харків), Всеукраїнського конкурсу 
кобзарів та бандуристів ім. О. Вересая (Київ), 
Міжнародного конкурсу кобзарського мистецтва  
ім. Г. Китастого (Київ) та ін. 

Народився 26 грудня 1950 р. у м. Полтаві. 
Навчався в Полтавській вечірній музичній школі 

(1957–1965, клас бандури М. Н. Поклад), Полтавському 
музичному училищі (1966–1970, клас бандури  
С. Г. Оранської), Київській державній консерваторії  

ім. П. Чайковського (1970–1975, клас бандури С. В. Баштана, клас диригування  
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М. А. Прокопенка, клас вокалу С. М. Матеюк). 
Соліст-бандурист Національного академічного оркестру народних інструментів 

України (1976–2000). Гастролював у Бельгії, Ірландії, Іспанії, Нідерландах, Німеччині, 
Норвегії, Польщі, США, Франції.

З 1994 р. – викладач педагогічного університету ім. М. Драгоманова. Активний 
громадський діяч. Учасник багатьох кобзарських фестивалів.

У КНУКіМ працює з 1996 р., доцент (2001), на посаді професора (2002). Зав. 
кафедри бандури упродовж 2011–2013 рр. Викладає дисципліни: «Спецінструмент 
бандура»; «Старосвітські кобзарські інструменти». Вперше розробив програму 
курсу «Практичне кобзарство» – нову форму побутування кобзарсько-бандурної  
традиції – кобзарських літературно-музичних композицій. 

Упорядник збірок репертуару бандуриста, зокрема серії з 5 збірок «Гей, вдарте в 
струни, кобзарі» (1999).

Серед студентів та випускників В. М. Єсипка – понад десять лауреатів міжнарод-
них та всеукраїнських конкурсів виконавців на народних інструментах.

Зокрема, лауреати міжнародних конкурсів: Руслан Шевченко (2004), заслужений 
артист України (2009); Євген Дигас (2004); Тарас Шушайло (2007); Микола Плекан 
(2006, 2007); Максим Ласкавчук (2007). Лауреати всеукраїнських конкурсів: Максим 
Воловоденко (2012); Марина Пелех (2012).

Нагороди і відзнаки: заслужений артист України (1989), лауреат Республіканського 
конкурсу виконавців на народних інструментах (Київ, 1977, І премія).

Література:
1. Єсипок Володимир Миколайович // Мистецтво України : біогр. довід. / упоряд.: 

А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський ; за ред. А. В. Кудрицького. – Київ : «Українська 
енциклопедія», 1997. – С. 236.

2. Єсипок Володимир Миколайович [Електронний ресурс] / Національна спілка 
кобзарів України. – Режим доступу: http://kobzari.org.ua/?page=articles&subpage=2. – 
Назва з екрана.
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    РІК

Неспішно, крок за кроком,
Минають чотири пори року,

Одна пора проходить,
Інша услід надходить.
Зима — це хуртовина,

Весна у квітах лине,
А потім — тепле літо

І осінь, в сум одіта.
Ось так із року в рік

Минає часу лік.
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