
Нові надходження за вересень – листопад 2015 р. 

 

1.  
Копієвська О. Р. Паркова індустрія : підручник / О. Р. Копієвська. 

– К. : НАКККіМ, 2015. – 220 с. 

У підручнику розглянуто паркову індустрію як важливу складову у процесі 

забезпечення культурних потреб людини; розкрито історичні передумови становлення 

світової та вітчизняної паркової культури, сучасний стан, тенденції розвитку; 

обґрунтовано дефініції паркової культури й охарактеризовано типологію парків як 

поліфункціональних соціокультурних установ, їх місце та роль у реалізації культурної 

функції держави. Проаналізовано соціально-культурні аспекти діяльності зарубіжних 

парків, виявлено й обґрунтовано умови підвищення ефективності вітчизняної паркової 

справи; визначено особливості та закономірності її функціонування; розкрито 

принципи, функції, напрями, технології та моделі культурно-просвітницької, 

дозвіллєвої, рекреаційно-оздоровчої, екологічної діяльності різних типів парків і 

рекреаційних зон. 

Рекомендовано для освітянської практики учнівської молоді, студентів вищих 

навчальних закладів, спеціалістів у галузі педагогіки й організації культурно-

дозвіллєвої діяльності, а також фахівцям з паркової індустрії. 



2.  
Історія Київського університету : кол. моногр. – К. : ВПЦ 

"Київськ. ун-т", 2014. – 895 с. 

Видання є першою спробою узагальнюючого викладу історії Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка за всі 180 років існування. 

Ураховуючи напрацювання попередньої історіографії, а також залучаючи широкий 

масив першоджерел, авторами відтворено всі найголовніші етапи життя Київського 

університету від зародження «університетської ідеї» в Києві й донині. 

У монографії детально висвітлено навчальний процес, охарактеризовано 

найголовніші віхи розвитку наукових досліджень в університеті, розкрито роль у 

суспільному житті. 

 

3.  
Білоусько О. А. Андрій Сербутовський : моногр. 

/ О. А. Білоусько, О. М. Петренко. – Полтава : ТОВ "АСМІ", 

2012. – 484 с. : іл. 



Це перша монографія, присвячена відомому полтавському художникові Андрію 

Андрійовичу Сербутовському (1923-2006). Він належить до того покоління майстрів, 

діяльність яких можна вимірювати основними етапами розвитку вітчизняної культури. 

 

4.  
Пилип'юк Василь. Світовідчуття епохи: альбом / упоряд. 

Л. Медвідь та ін. – Львів : Каменяр, 2014. – 284 с. : іл. 

Ім’я Василя Пилип’юка широко знане у світі завдяки його глибоко 

філософським, виразно індивідуалізованим художнім світлинам. Витончене відчуття 

тіні і світла, модерне володіння композицією, вміння схопити мить людського життя у 

його чіткій виразності і тісній сув’язі з планетарною дійсністю, які притаманні 

творчості митця, дають великий мистецький ефект, який легко сприймається 

поціновувачами. Пропонований альбом, – своєрідне вибране митця, – занурює нас у 

його творчий світ, відкриваючи неймовірні горизонти його таланту. 

 

5.  
Брынцева О. Гобелен. Батик. Живопись : альбом. – Херсон : 

Наддніпряночка, 2013. – 112 с. 



6.  
Світ української ікони = The World of Ukrainian Icon : 

виставковий проект. – К. : ВД "Антиквар", 2015. – 156 с. 

Альбом-каталог підготовлено до виставки, присвяченої українському 

сакральному мистецтву – явищу яскравому та самобутньому, аналогів якому немає у 

світовій художній культурі. 

 

7.  
Колекційний живопис, іконопис та декоративне мистецтво : 

Аукціон "Корнерс" № 22: каталог. – К., 2012. – 180 с. : іл. 



8.  
Матіос М. Приватний щоденник. Майдан. Війна / М. Матіос. – 

Львів : ЛА "Піраміда", 2015. – 354 с. 

"Приватний щоденник", мабуть, найочікуваніша книжка Марії Матіос, якою 

відома українська письменниця "загартовує правдою" про ексклюзивні події Майдану 

та триваючої війни, учасником чи свідком яких вона була. Це свого роду хроніка, що 

починається з кінця 2013-го і до середини літа 2015-го року. І крізь цю призму 

письменниця дуже зворушливо і дуже чуттєво описує маленькі історії українських 

родин, життя яких болючими втратами та глибокими ранами назавжди змінив 

Майдан... змінила війна... А ще – свої історії "про конкретні битви за дуже конкретних 

людей". 

У час, "коли музи здебільше мовчать, а говорить зброя", Марія Матіос 

розпочинає "особисту війну і боротьбу" за "кожну конкретну людину" – боротьбу за 

свою Націю. У найдраматичніші та найкривавіші дні Майдану вона боронить Націю від 

звірств Беркута та ошаленілих тітушок; у київському СІЗО, судах, лікарнях, госпіталях, 

у солдатських траншеях та бліндажах, у розгромлених містечках та селах Донбасу – 

вона захоплюється Її мужністю, благородством та гідністю. А в дні глибокої скорботи 

та дні світлої радості надії вона просто тримає свою Націю за руки, втирає Їй сльози, 

"передаючи своє тепло і співчуття"... 

 



9.  
Захаревич М. Національний академічний драматичний театр 

імені Івана Франка : динаміка соціокультурних перетворень 1920-

2001 років / М. Захаревич. – К. : ТОВ "Алефа", 2015. – 374 с. 
Книжка створена до закриття 95-го театрального сезону в Національному 

академічному драматичному театрі імені Івана Франка. 

 

10.  
Цукасова Л. В. Театральная педагогика. Принципы, Заповеди. 

Советы / Л. В. Цукасова, Л. А. Волкова. – 3-е изд., доп. – М. : Кн. 

дом "ЛИБРОКОМ", 2009. – 192 с. 
В настоящей книге представлено педагогическое наследие известного 

театрального режиссера Леонида Андреевича Волкова (1893-1976). Глубокий 

профессионализм и педагогическое новаторство, отличающие его творческое наследие, 

дают определенные стимулы для дальнейшего развития отечественной театральной 

школы. Представляя это богатое наследие, пусть даже в виде краткого очерка, широкой 

общественности, хочется надеяться, что оно сослужит добрую службу всем, кто занят 

подготовкой артистических кадров, режиссерской и актерской работой на благо театра. 



Книга может быть использована в качестве учебного пособия для студентов 

театральных училищ, а также для широкого круга любителей театрального искусства. 

 

11.  
Витвицький В. Максим Березовський. Життя і творчість 

/ В. Витвицький. – Львів : Логос, 1995. – 112 с : нот. 

Ця книга присвячена життю і творчості талановитого українського композитора 

Максима Березовського (1745-1777), автора першої вітчизняної опери, сонати, а також 

популярного хорового концерту «Не отвержи мене во время старости». Автор 

використав дуже багатий документальний і літературний матеріал, зібраний у 

бібліотеках Європи і Америки. 

Розрахована на фахівців і широке коло аматорів музики. 

 

12.  
Конькова Г. Творчі мандри "нетипового чиновника" 

/ Г. Конькова, В. Неволов. – К., 2014. – 186 с. 



13.  
Ющенко В. Недержавні таємниці : нотатки на берегах пам'яті 

/ В. Ющенко. – Харків : Фоліо, 2014. – 512 с. 

«Недержавні таємниці» – це щира розмова третього Президента України Віктора 

Ющенка з відомим істориком і журналістом Олександром Зінченком про приватні 

сторінки біографії: про кохання і кар’єрні повороти, життя і смерть найдорожчих 

людей. У книжці він оповідає, як перетнулися долі його батьків – Андрія і Варвари, про 

диво віщих снів і гіркий полиновий хліб дитинства. 

У книзі порушаться питання й державного рівня. Наприклад, чому бандити не 

сидять у тюрмах? Чому Президент Ющенко відмовився повертати у дію Конституцію 

1996 року? Чи планувався державний переворот у вересні 2005 року? Що зруйнувало 

таємний союз БЮТ та Партії регіонів улітку 2009 року? Чому насправді розпалася 

помаранчева команда? Що відбувалося за лаштунками Майдану? Хто і чому отруїв 

опозиційного кандидата в президенти у вересні 2004 року? Як подолати найбільшу в 

історії повоєнної Європи гіперінфляцію? Віктор Ющенко щиро і без вуалі дає відповіді 

на ці та багато інших гострих і болючих запитань. 

«Недержавні таємниці» – не тільки колекція призабутих уже фактів новітньої 

історії, а й захоплююча оповідь про подолання тягаря радянського минулого, про те, як 

і чому змінювалася Україна протягом останніх 60 років. 

 



14.  
Гаврилюк О. За волю України! Лисянщина під час національно-

визвольних змагань в 1917-1920-х роках у контексті 

загальноукраїнських подій / О. Гаврилюк. – Вишгород : 

ПП Сергійчук М. І., 2015. – 438 с. 
Дорогою ціною заплачено за незалежність України! Збройна боротьба під час 

Української національної революції та національно-визвольних змагань 1917-1920-х 

років за українську державність забрала сотні тисяч життів найкращих синів і дочок 

України. 

Свій внесок у цю святу боротьбу внесла і Лисянщина. Саме земля Богдана і 

Тараса стала одним із найбільших регіонів селянсько-повстанського руху в Україні 

1917-1923 рр., де досить сильно відчувалися самостійницькі настрої, а в історичній 

пам’яті населення міцно збереглися традиції українського козацтва. 

Повстанський рух 1918-1923 рр. у цьому регіоні – це приклад організації 

активного збройного опору селян німецько-австрійським, денікінським, 

більшовицьким загарбникам, непримиреність українських селян щодо зволікання 

українських урядів у вирішенні аграрного питання, протидія політиці більшовиків в 

українському селі, спрямованої на впровадження чужих українському селянинові форм 

господарювання, класове розшарування тощо. 

 



15.  
Опанасюк О. П. Інтенціональність у просторі культури: 

мистецтвознавчий, культурологічний та філософський аспекти : 

моногр. / О. П. Опанасюк. – Львів : ЛІГА-ПРЕС, 2013. – 448 с. 

 

16.  
Історія рідного краю : 375 річниця з дня заснування Фасової / 

упоряд. Н. Б. Бабенко. – Ніжин : ТОВ "Аспект-Поліграф", 2015. – 

488 с. 

Фасова – чудове українське село, яке має давню історю, з чарівною природою і 

роботящими людьми, згадки про яке, сягають середини ХVІІ століття.  

Засноване у 1640 році, село пережило різні часи, сумні та радісні, а зараз святині 

відновлюються як в селі, так і в серцях людей. Діти ходять до садочку та школи, а в 

селі працюють віддані рідній Фасовій люди, які намагаються зробити своє життя та 

село кращими. 

Відзначаючи 375–річницю села, громада матиме можливість читати історичний 

нарис про свій населений пункт, дізнаючись про цікаві факти в різних галузях його 

життєдіяльності – книгу, яка має понад п’ятсот сторінок. 



17.  
Кудерська Н. І. Право культурної спадщини. Загальна чстина : 

підруч. / Н. І. Кудерська. – К. : НАКККіМ, 2014. – 159 с. 
Підручник є виданням навчального курсу «Право культурної спадщини України. 

Загальна частина» для вищих навчальних закладів. Написаний на основі сучасного 

вітчизняного та міжнародного пам’яткоохоронного законодавства. 

Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, науковців, а 

також усіх, хто цікавиться питаннями правової охорони культурної спадщини. 

 

18.  
Бєлявіна Н. Д. Методологія та методика викладання фахових 

мистецьких дисциплін : підручник / Н. Д. Бєлявіна. – К. : 

НАКККіМ, 2015. – 248 с. 

Підручник є першим виданням, в якому закладено загальні методологічні та 

методичні основи мистецької освіти на прикладі виховання фахівця мистецької сфери – 

звукорежисера. 

Видання розраховано на викладачів, студентів, аспірантів вищих мистецьких та 

педагогічних навчальних закладів, а також слухачів інститутів післядипломної освіти. 



19.  
Тимошенко М. О. Міжнародні гуманітарні стратегії: теорія і 

практика : підруч. / М. О. Тимошенко. – К. : НАКККіМ, 2015. – 

160 с. 

У підручнику розкрито теоретичні та практичні аспекти міжнародних 

гуманітарних стратегій, окреслено механізми формування найвищого смислового рівня 

спілкування людей, поетики культури, засобами мистецтва. У контексті здійснюваного 

міжнародного діалогу та виявлення творчих інтенцій у цьому діалозі проаналізовано 

діяльність Міжнародної суспільно-патріотичної фундації «Дні України» і фестивалів 

сучасної музики «Київ Музик Фест» і «Два дні й дві ночі».  

Для студентів, викладачів мистецьких навчальних закладів, керівників 

колективів, спеціалістів галузі культури та мистецтв. 

 

20.  
Майстерність актора : навч.-метод. комплекс: галузь знань 

0202 "Мистецтво", напрям підготовки 6.020201 "Театральне 

мистецтво", спеціалізація "Акторська майстерність" / упоряд. 

М. М. Барнич. – К. : НАКККіМ, 2015. – 216 с. 



Навчально-методичний комплекс «Майстерність актора» для студентів за галуззю 

знань 0202 «Мистецтво», напрямом підготовки 6.02025 «Театральне мистецтво», 

спеціалізацією «Акторська майстерність». 

 

21.  
Шалапа С. В. Методика роботи з хореографічним колективом : 

підручник. Ч. 1. / С. В. Шалапа, Н. М. Корисько. – К. : НАКККіМ, 

2015. – 251 с. 

Підручник подає програмний матеріал лекцій з предмету «Методи роботи з 

хореофафічним колективом», розкриваючи теоретичні й методич основи фахової 

підготовки балетмейстера, керівника хореографічного колективу. 
Для студентів, викладачів, керівників колективів, спеціалістів галузі культури і 

мистецтв. 

 

22.  
Шалапа С. В. Методика роботи з хореографічним колективом : 

підручник. Ч. ІІ. / С. В. Шалапа, Н. М. Корисько. – К. : 

НАКККіМ, 2015. – 220 с. : іл. 



Підручник подає програмний матеріал лекцій з предмету «Методика роботи з 

хореографічним колективом», розкриваючи теоретичні й методичні основи фахової 

підготовки балетмейстера, керівника хореографічного колективу. 
Для студентів, викладачів, керівників колективів, спеціалістів галузі культури і 

мистецтв. 

 

23.  
Шалапа С. В. Теорія і методики викладання спортивного танцю : 

підручник / С. В. Шалапа. – К. : НАКККіМ, 2009. – 395 с. : іл., 

нот. 

У підручнику викладено багаторічний досвід діяльності автора в галузі 

мистецької та спортивної культури. Подано методику підготовки артистів 

танцювального жанру сучасного спрямування, яка базується на провідних розробках 

спорту. 

Видання розраховане на студентів, викладачів вищих і спеціалізованих 

позашкільних мистецьких навчальних закладів, керівників хореографічних колективів, 

спеціалістів галузі культури та освіти. 

 



24.  
Сьомкін В. Сучасні напрями розвитку дизайн-діяльності : навч. 

посіб. Т. 1. / В. Сьомкін. – К. : Альтерпрес, 2014. – 372 с. : іл. 

У навчальному посібнику розглядаються та обґрунтовуються сучасні напрями 

розвитку дизайн-діяльності, здійснено їх класифікацію з врахуванням різноманітних 

елементів щодо підходів, а саме: діяльнісних, середовищних, комплексних, естетико-

художніх, системних, програмно-цільових, екологічних, культурологічних. В першому 

томі навчального посібника теоретично та методично актуалізовані як об'єкти дизайну 

такі напрями дизайн-діяльності як бізнес-дизайн, екологічний дизайн, а в контексті 

оптимізації структури діяльності науково-досліджені і теоретично та методично 

актуалізовані виставкова-ярмаркова діяльність та інші комплексні соціально-культурні 

об'єкти. 
Навчальний посібник призначений для студентів зі спеціальностей в галузі 

дизайну та реклами, а також буде в нагоді дизайнерам, які практикують та займаються 

дослідженнями в теорії і методиці дизайну, а також в галузі освіти зі спеціальностей 

дизайн, виставкової і рекламної діяльності. 
Визначені перспективи напрямів розвитку дизайну та наукові результати роботи 

дозволяють їх використовувати в методиці дизайн-проектування та подальшому 

розширенні об'єктності в дизайн-діяльності. 



25.  
Рой Є. Культурологія: історія зарубіжної культури. Кн. 1. / 

Є. Рой. – 2-ге вид., допов. – К. : Логос, 2015. – 390 с. : іл. 

У запропонованій книзі висвітлюються основні аспекти розвитку зарубіжної 

культури, її роль у прогресі людства від первісного суспільства до Новітніх часів. 

Побудований відповідно до спрямованості лекційного курсу теоретичний і фактичний 

матеріал, що розкриває основні тенденції розвитку науки, освіти, образотворчого 

мистецтва, архітектури, музики, літератури і театру Західної Європи і Стародавнього 

Єгипту та Месопотамії, доповнюється ілюстраціями із зображеннями найкращих 

шедеврів світової культурної спадщини, котрі, на погляд автора, є найвиразнішими із 

стилістичної точки зору художніх витворів. Книга розрахована для студентів і 

викладачів, які вивчають й викладають курс: «Культурологія: Історія зарубіжної 

культури», а також усіх, хто цікавиться питаннями, пов'язаними з мистецтвознавчими 

аспектами західноєвропейської культури. 

 

26.  
Англо-український тематичний словник. Ч. 1. / упоряд. 

Н. В. Мостова. – К. : НАКККіМ, 2015. – 124 с. 

Англо-український тематичний словник призначений для студентів и Інституту 

дизайну та реклами Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Знання 



лексичного матеріалу, що містить видання, допоможе студентам краще орієнтуватися в 

англійській мові, сприятиме активізації їхнього усного мовлення. 

Лексику в словнику подано за темами. Основною одиницею словника є слово 

або стійке словосполучення, значення яких перекладено українською мовою. Словник 

налічує близько 3000 слів. 

 

27.  
Мідляр А. К. Основи EVENT- менеджменту : навч.-метод. посіб. / 

А. К. Мідляр, Л. Г. Шморгун, М. Р. Ковальський. – Житомир : 

ПП "Рута", 2014. – 52 с. 

У навчальному посібнику викладено основні положення evеnt-менсджменту : 

наведено сутність і значення event-менеджменту для управління, розкрито його функції 

та механізм дії, представлено програму планування роботи, розглянуто особливості 

просування заходів. Автор розглядає діяльність з організації і управління заходами як 

динамічну, системну, комплексну і багатофакторну роботу еvеnt-мспеджсра, з 

врахуванням зовнішніх і внутрішніх чинників організації. Рекомендовані теоретичні 

положення враховують сучасну світову практику і адаптовані до використання в 

умовах українського бізнес-середовища. 
Навчальний посібник рекомендовано для студентів економічних спеціальностей, 

викладачів, науковців, а також для практикантів, діяльність яких пов'язана з 

організацією і управлінням заходами. 



28.  
Документознавство та інформаційна діяльність : хрестоматія. 

Вип. 1. Ч. 2. / уклад.: М. С. Слободяник, О. М. Збанацька, 

В. В. Добровольська. – К. : НАКККіМ, 2015. – 236 с. 

Хрестоматія увібрала різноманітну інформацію, що використовується 

студентами під час освоєння навчальних дисциплін зі спеціальності 

«Документознавство та інформаційна діяльність». 

Перша частина містить: закони України, типову інструкцію з діловодства 

(вип. І); національні стандарти (вип. II). 

Друга частина містить: інформацію про історію, сучасність, перспективні 

тенденції розвитку кафедри; її професорсько-викладацький склад, дисертантів; 

бібліографічний список рекомендованої літератури зі спеціальності; повні тексти 

наукових публікацій зі спеціальності провідних фахівців країни та професорсько-

викладацького складу кафедри (архівознавство, інформаційна діяльність) (вип. І); повні 

тексти наукових публікацій зі спеціальності провідних фахівців країни та 

професорсько-викладацького складу кафедри (документознавство) (вип. II). 

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, докторантів, 

фахівців інформаційної сфери: бібліотечних працівників, видавців, архівістів, 

документознавців та ін. 



29.  
Зеленська Л. М. Івент-менеджмент : словник організатора 

заходів / Л. М. Зеленська, А. О. Романова. – К. : НАКККіМ, 2015. 

– 84 с. 

Словник містить короткі тлумачення термінів, які розкривають основні поняття 

теорії, історії та сучасного стану розвитку івент-менеджменту як наукової дисципліни 

та сфери професійної діяльності. Видання укладено з метою вдосконалення підготовки 

фахівців за спеціальністю «Менеджер індустрії дозвілля» і призначене для студентів, 

аспірантів, широкого кола спеціалістів, усіх, хто працює в галузі організації й управління 

заходами та вивчає процеси, пов'язані з формуванням і розвитком цієї сфери в Україні. 

 

30.  
Документознавство та інформаційна діяльність : хрестоматія. 

Вип. 1. Ч. 1. / уклад.: М. С. Слободяник, О. М. Збанацька, 

В. В. Добровольська. – К. : НАКККіМ, 2014. – 227 с. 

Хрестоматія увібрала різноманітну інформацію, що використовується 

студентами під час освоєння навчальних дисциплін зі спеціальності 

«Документознавство та інформаційна діяльність». 



* Перша частина містить: закони України, типову інструкцію з діловодства 

(вип. І); національні стандарти (вип. П). 

Друга частина містить: інформацію про історію, сучасність, перспективні 

тенденції розвитку кафедри; її професорсько-викладацький склад, дисертантів (вип. І); 

повні тексти наукових публікацій зі спеціальності провідних фахівців країни та 

нрофесорсько-викладацького складу кафедри, бібліографічний список рекомендованої 

літератури зі спеціальності (вип. II). 

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, докторантів, 

фахівців інформаційної сфери: бібліотечних працівників, видавців, архівістів, 

документознавців та ін. 

 

31.  
Кущ М. В. Нарисна геометрія. Тіні та перспектива : навч. посіб. / 

М. В. Кущ. – К. : НАКККіМ, 2015. – 148 с. 

У навчальному посібнику викладено теоретичні положення, основні поняття та 

закони побудови тіні та перспективи, описано правила побудови тіні в ортогональних та 

аксонометричних проекціях, побудови перспективних зображень і відображень у 

перспективі. 
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів 

спеціальності "Дизайн", інших спеціальностей художньо-графічних факультетів. Може бути 

корисним учням художніх шкіл та училищ, учителям з образотворчого мистецтва. 



32.  
Русавська В. А. Гостинність в українській традиційній культурі : 

навч. посіб. / В. А. Русавська. – К. : Ліра–К, 2014. – 280 с. : іл. 

У навчальному посібнику розглядається культура гостинності українців, яка 

значною мірою забезпечила духовний та інтелектуальний зв'язок чисельних поколінь 

наших предків, вплинула на формування етнокультурної, а згодом і національної 

ідентичності. Знання історії вітчизняної гостинності майбутніми фахівцями готельно-

ресторанної справи важливе з огляду на її роль і значення як невід'ємного атрибуту 

сервісної діяльності, характерні особливості якої починають зримо виявлятися на 

вітчизняних теренах в XIX ст., в процесі становлення індустрії гостинності. 

Посібник містить цінний теоретичний і практичний матеріал, що дозволяє 

зрозуміти роль гостинності як важливого чинника міжкультурної комунікації та 

розрахований на студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів, зокрема напрямів підготовки «Готельно-ресторанна справа», 

«Туризм», «Готельно-ресторанний і туристичний сервіс», а також широке коло читачів, 

яких цікавить культурно-історичний аспект гостинності. 

 

33.  
Медушевский В. В. Духовный анализ музыки. В двух частях / 

В. В. Медушевский. – М . : Композитор, 2014. – 630 с. : нот. 



Книга на основе духовного анализа шедевров высокой музыки и в согласии с 

высказываниями гениев разворачивает слух и творческую волю музыкантов в 

направлении поисков красоты, способной вдохновлять людей на созидательную жизнь. 

Прорастая во все привычные предметы теории (композиция, синтаксис, стиль, жанр, 

музыкальный язык, исполнительские приемы и др.), анализ красоты открывает в них 

глубочайшие духовные причины их существования, с особой мощью выявленные в 

шедеврах. 

В рамках традиционного курса анализа музыки монография служит главным его 

целям: формированию цельных и детализированных представлений о музыке, о ее 

сущности, ее историческом развитии, эпохальных стилях, о жанрах, о музыкальном 

языке и тайнах исполнительского искусства; овладению навыками духовно-

нравственного анализа музыки; развитию духовного слуха музыкантов как органа 

поиска небесной красоты. 

Книга предназначена для музыкантов всех специальностей, учителей музыки, а 

также для студентов вузов культуры и музыкальных факультетов педагогических 

вузов. 

 

34.  
Культурна політика та мистецька освіта: моделювання процесів : 

колективна моногр. – К. : Ін–т культурології НАМ України, 2013. 

– 176 с. 

Розглянуто актуальні питання удосконалення управління процесами 

культурного розвитку України з урахуванням досвіду європейських країн. Наведені 

моделі кадрового забезпечення сфери культури і мистецтва та нагальні питання 

підготовки й виховання театральних фахівців. 

Для науковців, викладачів і студентів вищих закладів мистецької освіти. 



35.  
Радзієвський В. Базові резонансні субкультури сучасної України : 

моногр. / В. Радзієвський. – К. : Логос, 2014. – 664 с. 

У монографії кандидата культурології, доцента кафедри культурології КНУКІМ 

Радзієвського В. О. робиться спроба на належному науковому рівні відійти від 

усталених штампів розгляду субкультур на рівні їх молодіжних, кримінальних та 

професійних репрезентацій. Автор намагається розглядати субкультури не тільки 

ширше (різні групи соціуму), але й глибше (у історичній рстроспективі), а також 

всебічніше, ґрунтовніше і об'єктивніше. 

У науковій розвідці досліджуються питання базових резонансних субкультур у 

історичному і культурологічному й частково у філософському та юридичному 

аспектах. У роботі розглядаються важливі проблеми цих субкультур, висвітлюється 

специфіка окремих з них. Монографія – це одна з перших праць з загальної теорії та 

історії субкультур в Україні, у якій пропонується нова комплексна галузь знань – 

субкультурологія. 

Монографія разрахована на фахівців у галузі теорії та історії культури й може 

бути рекомендована для істориків, культурологів, юристів, філософів, кримінологів, 

мистецтвознавців, психологів, педагогів, політологів, соціологів, археологів, філологів 

та економістів. Як фундаментальне дослідження з теорії та історії базових субкультур, 

ця праця може викликати особливий інтерес у наукових та науково-педагогічних 

працівників, у студентів вищих навчальних закладів та в широкого кола читачів. 



36.  
Жукова Н. А. Елітарність як компонент культуротворення : 

досвід некласичної естетики : моногр. / Н. А. Жукова. – К. : 

ПАРАПАН, 2010. – 244 с. 

У монографії розглядається широке коло питань, пов'язаних з проблемою 

«елітарного». В центрі дослідження – концептуалізація «елітарного» в динаміці 

розвитку естетико-мистецтвознавчих ідей, інтуїтивний фактор «елітарного», а також 

трансформація «елітарного» в культурі другої половини XX століття. Матеріал подано 

на тлі практики розвитку сучасного мистецтва (Е. Уорхол, Д. Херст) та літератури 

(Б. Віан, П. Зюскінд, X. Муракамі, Г. Нормінтон). 

Для фахівців у галузі теорії та історії культури, практиків мистецтва, викладачів 

та студентів. 

 

37.  
Личковах В. Некласична естетика в культурному просторі ХХ – 

поч. ХХІ століть. : монографія / В. Личковах. – К. : НАКККіМ, 

2011. – 224 с. 

На перетині естетики і культурології в книзі розбудовується інноваційна концепція 

філософії сучасного мистецтва. Аналізуються естетичні горизонти художньої творчості, 



культуротворчі ідеї некласичної естетики, вплив естетики і мистецтва на освіту й 

виховання в добу Постмодерну, публікується також авторська програма курсу з філософії 

сучасного мистецтва, офіційні відгуки на докторські дисертації з некласичної естетики в 

Україні першої декади XXI століття. 

 

38.  
Личковах В. А. Еніоестетика імені. Акровірші. Статті. Есеї / 

В. А. Личковах. – Чернігів : Видав. В. М. Лозовий, 2014. – 224 с. 

У книзі вміщено акровірші, статті, есеї, які репрезентують новий напрямок 

постнекласичної естетики – еніоестетику імені. Енергоінформаційна парадигма 

сучасного знання (еніологія) екстраполюється на дослідження філософії імені, її 

онтологічних, екзистенціальних та естетичних аспектів. Пніоестетика імені постає як 

поетичний тезаурус людського життя, виходячи на біографічні, лінгвоестетичні, 

герменевтичні, соціокультурні змісти ономатології. 

Книга має новаторський, науково-художній характер і адресується всім, хто 

шукає розгадку власного буття в єдності філософії, естетики та поезії, у віднайдені себе 

серед інших, як зустрічних. 

 

39.  
Берегова О. Інтегративні процеси в музичній культурі ХХ– 



ХХІ століть : моногр. / О. Берегова. – К. : Ін-т культурології 

НАМ України, 2013. – 232 с. 

У контексті наукового осмислення інтегративних процесів у новітній музичній 

культурі України розглянуто декілька визначальних проблемних ракурсів обраної теми, 

як-от: проблеми творчої особистості й музичної комунікації, європейської інтеграції 

України та впливу глобалізації на сферу культури і мистецтва. Аналітичним 

матеріалом монографії є найновіша українська композиторська творчість, панорамно 

представлена за основними музичними жанрами. 

Видання буде корисним культурологам, музикознавцям, викладачам, студентам 

і аспірантам навчальних закладів культури і мистецтва, науковцям гуманітарного 

профілю. 

 

40.  
Сьомкін В. Дизайн :тенденції та напрями розвитку : моногр. / 

В. Сьомкін. – К. : Альтерпрес, 2009. – 528 с. 

У монографії розглядаються, теоретично та методично обґрунтовуються на 

основі узагальнення та систематизації сучасних проявів й рис проектної ідеології, 

методології та стратегії рішення дизайнерських задач, тенденції та сучасні напрямки 

розвитку дизайн-діяльності. Актуалізовано та здійснено класифікацію сучасних 

напрямків розвитку дизайн-діяльності з врахуванням розгляду різноманітних елементів 

підходів: діяльнісних, середовищних, комплексних, естетико-художніх, системних, 

програмно-цільових, екологічних, культурологічних. В цій науковій праці теоретично 

та методично розроблено, здійснено проектну апробацію таких напрямків дизайн-

діяльності як: структура діяльності; бізнес-дизайн; екодизайн; асортимент промислових 

виробів як об'єкт дизайну; дизайн тари і упаковки; образна і морфологічна 

трансформація; дизайн виставково-ярмаркової діяльності в контексті оптимізації 

структури діяльності як об'єкту та предмету дизайну; процесуально та методично 

розроблена система спеціальностей і спеціалізацій в галузі дизайну, розроблено 

рекламу як об'єкт дизайну в контексті дизайн-ергономічного забезпечення створення 

рекламного продукту. 

Призначена для фахівців з дизайну – науковців-теоретиків, методистів, 

практикуючих дизайнерів, освітян в галузі дизайну, реклами, а також студентів зі 

спеціальностей в галузі дизайну та реклами. 



41.  
Кабанов В. Г. Державне регулювання та активізація діяльності на 

ринку фінансових інвестицій в Україні : моногр. / В. Г. Кабанов. 

– К. : ТОВ "Дорадо-Друк", 2009. – 358 с. 

Монографія присвячена актуальній проблемі вітчизняної економічної науки – 

дослідженню еволюції державного регулювання ринку фінансових інвестицій за умов 

становлення глобальної регулятивної системи. Викладено теоретико-методологічні 

питання специфіки функціонування фінансових інвестицій. Визначено умови, та 

новітні особливості реалізації державних регулятивних функцій за дії факторів 

фінансової глобалізації. Запропоновано концептуальний проект модернізації ринків 

фінансових інструментів в Україні. Обґрунтовано рекомендації щодо напрямів та 

заходів реформування системи державного регулювання фінансових інвестицій. 

Розраховано на наукових працівників, керівників та фахівців менеджерів 

фінансових установ, підприємств, викладачів, аспірантів, студентів, а також широке 

коло читачів. 

 

42.  
Дубов Д. В. Кіберпростір як новий вимір геополітичного 

суперництва : моногр. / Д. В. Дубов. – К. : НІСД, 2014. – 328 с. 



Досліджено питання кіберпростору як складової частини класичної й 

некласичної геополітики. Розглянуто геополітичпе та геостратегічне значення 

кіберпростору, його роль у глобальному суперництві США та КНР, а також проблему 

забезпечення національних інтересів України в умовах зростання геополітичної ролі 

кіберпростору та протистоянь у ньому. 

Орієнтовано на фахівців з міжнародних відносин, геополітики, безпекознавців, а 

також широке коло читачів, які цікавляться проблемами національної та міжнародної 

кібербезпеки. 

 

43.  
Гуткевич С. О. Сучасна парадигма якості : кол. моногр. / 

С. О. Гуткевич, Л. А. Пунчак, О. М. Язвінська. – К. : НТУУ 

"КПІ", 2015. – 252 с. 

В монографії подано теоретичні та практичні положення управління якістю, 

його сучасні підходи, особливості організації та контролю якості на підприємствах 

поліграфічної промисловості. Викладені правові та організаційні принципи 

стандартизації і сертифікації в світі та в Україні, визначено місце технічного 

регулювання в управлінні якістю продукції. 

Видання адресоване науковцям, викладачам, студентам, які вивчають проблеми 

та особливості управління якістю продукції на підприємствах різних галузей економіки 

країни. 



44.  
Синергетична парадигма простору культури : моногр. до 50-річчя 

наук.-пед. діяльності Валерії Шульгіної. – К. : НАКККіМ, 2014. – 

400 с. 

Колективна монографія підготовлена вченими Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв, представниками наукової школи Валерії Шульгіної. 

У монографічному дослідженні висвітлено особливості розвитку культури 

регіонів України та діаспори, виокремлені основні синергетичні тенденції поступу 

українського музичного мистецтва у світовий інформаційний простір. 

Монографія призначена фахівцям у галузі філософії, культурології, 

мистецтвознавства, фольклористики, етнографії, аспірантам і студентам, усім 

зацікавленим розвитком сучасної української культури. 

 

45.  
Каракоз О. О. Цензура в публічних бібліотеках України 1917-

1939 рр. : моногр. / О. О. Каракоз. – К. : Ліра–К, 2015. – 180 с. 

У монографії досліджено сутність та основні форми вияву радянської цензури в 

публічних бібліотеках України у 1917-1939 роках. 



Автор монографії виявив витоки, обґрунтував основні етапи та прослідкував 

форми і напрями втілення духовної та світської цензури у бібліотечну діяльність. 

Розкрив принципи роботи радянських цензурних інституцій, що регламентували 

напрями діяльності публічних бібліотек, перетворюючи їх на заклади політосвіти. 

Показав бібліотечну цензуру як соціальне явище, відобразив її значення щодо 

обмеження інформації, друкованого слова та національної думки. 

Видання розраховане на викладачів, аспірантів, студентів вузів усіх хто 

цікавиться питаннями пов'язаними з розкриттям основних засобів запровадження 

радянської цензури у бібліотеках України. 

 

46.  
Прокопенко Л. І. Інформаційні потреби користувачів обласних 

універсальних наукових бібліотек України : моногр. / 

Л. І. Прокопенко. – К. : Ліра–К, 2015. – 220 с. 

У монографії на основі аналізу діяльності обласних універсальних наукових 

бібліотек України із забезпечення інформаційних потреб користувачів, з'ясовано стан 

наукової розробки зазначеної проблеми, досліджено контингент сучасних 

користувачів; визначено особливості інформаційних потреб користувачів у 90-ті роки 

XX ст. і першому десятиріччі XXI ст., розкрито соціально-культурні чинники, що 

вплинули на їх динаміку; узагальнено досвід зазначених установ по забезпеченню 

інформаційних потреб користувачів та виявлено ефективні форми їх інноваційної 

діяльності. 

Особливу увагу автор приділяє висвітленню теоретичних і практичних питань 

дослідження інформаційних потреб користувачів. 

Видання розраховане на викладачів, аспірантів, студентів вузів, усіх тих, хто 

цікавиться інформаційними потребами користувачів бібліотек в умовах новітніх 

мережевих технологій. 

 



47.  
Теорія та практика дизайну : зб. наук. праць. Вип. № 7 : 

Мистецтвознавство / редкол. І. О. Кузнецова (голова) та ін. – 

укр., рос., англ. мовами. – К. : Дія, 2015. – 294 с. 

У збірнику висвітлюються проблеми теорії і практики дизайну. Видання 

спрямоване на поширення та популяризацію наукових розробок і досягнень, з теорії та 

практики дизайну та теоретичної частини – технічної естетики. 

 

48.  
Перші наукові читання, присвячені пам'яті професора 

Олександра Івановича Мінжуліна : зб. матеріалів Міжнародної 

наук.-практич. конференції, Київ, 4 червня 2014 року / ред. колег. 

В. І. Бойко та ін. – К. : НАКККіМ, 2014. – 176 с. : іл. 

Збірник укладено за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції 

«Перші наукові читання, присвячені пам'яті професора Олександра Івановича Мінжуліна», 

проведеної 4 червня 2014 р. кафедрою мистецтвознавства та експертизи Національної 

академії керівних кадрів культури і мистецтв. 



49.  
Вісник Національної академії державного управління при 

Президентові України : науковий журнал. – № 3 (78.) – К., 2015. – 

147 с. 

50.  

Менеджер по персоналу: ежемесячный практический журнал для 

всех кто занимается управлением персонала. – № 10. – К., 2015. –

80 с. 



51.  

Маркетинг в Україні . – №4 (91). – К., 2015. – 72 с. 

52.  

Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний 

журнал. – №10. – К., 2015. – 40 с. 



53.  

Праздник. – №9/10. – М., 2015. – 56 с. 

54.  

Кіно-Театр. – № 6 (122). – К., 2015. – 48 с. 

55.  



Карнавалы, фестивали, праздники. – № 5. – М., 2015. – 73 с. 

56.  

Творчество народов мира. – № 10. – М, 2015– 73 с. 

57.  

Идеи вашего дома : практический журнал. – № 10 (116). – К, 

2015. – 125 с. 



58.  

Интерьер + дизайн. – № 10. – М., 2015. – 176 с. 

59.  

Цветники в саду : ежемесячный журнал. – № 9. – М., 2015. – 37 с. 

60.  



Ландшафтный дизайн. – № 5. – М., 2015. – 78 с. 

61.  

Образотворче мистецтво. – № 1. – К., 2015. – 180 с. 

62.  

Investment Management and Financial Innovations : International 

Research Journal. – Volume 12, Issue 1. – 2015. – 136 p. 



63.  

Investment Management and Financial Innovations : International 

Research Journal . – Volume 12, Issue 2. – 2015. – 106 p. 

 

64.  
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