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Інформаційний список включає статті інтернет-версій з наукових 

журналів, видань, що продовжуються, та збірників закладів вищої освіти 

культури та мистецтва України. 

З матеріалами можна ознайомитися за наведеними посиланнями. 
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КУЛЬТУРА. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Грица, Софія.  Парадокси сучасної культури (динаміка взаємодії 

колективно-індивідуального та індивідуально-колективного) [Електронний 

ресурс] / Софія Грица // Вісн. КНУКіМ. Серія: Музичне мистецтво : наук. журн. 

− 2022. – Т. 5, № 1. – С. 83–95. − Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 30.10.2022. − Режим доступу:  

http://musical-art.knukim.edu.ua/issue/view/15465 

Досліджено співвідношення колективно-індивідуальної творчості, що є 

каталізатором довговікових традицій людської памʼяті, та індивідуально-

колективної, спрямованої на екстенсивне новотворення, – інверсії першої з 

тенденцією до утвердження «акцентуйованого» Я, до новотворення з 

позитивними і негативними наслідками. Стаття базується на 

мистецтвознавчих працях, соціологічних дослідженнях сучасних учених та 

соціологічних експедиційних даних автора статті. Наукова новизна 

дослідження. Людині було суджено дати поштовх пасивній матерії й дедалі 

активніше впливати на долю світу. У пошуках протидії стандарту 

сьогоднішньої урбанізації не випадкове активне звернення до фольклору народів 

світу, до поетичного, музичного багатства обрядів, звичаїв. У самій 

колективно-індивідуальній творчості виникають суперечності з моменту 

втягнення її у вторинні форми репрезентації. 

2. Олійник, Олександра Сергіївна. Діалог культур: теоретико-практичні 

особливості культурного виробництва [Електронний ресурс] / Олександра 

Сергіївна Олійник // Культурологічна думка :  зб. наук. пр. / Нац. акад. мистецтв 

України, Ін-т культурології. – Київ, 2022. – Т. 21, № 1. – С. 24–33. – Назва з екрана. 

– Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 20.09.2022. – Режим доступу: 

https://www.culturology.academy/tom-21-1-2022.html  

Культурний продукт у статті розглянуто у двох контекстах. Перший – 

як результат культурного виробництва, що залежить від особливостей 

культурної праці й особливості споживання культурного продукту. Другий – як 

інструмент діалогу культур та культурної дипломатії. Автором  

проаналізовано три основні аспекти: культурна праця (її особливості, 

дослідженість і сприйняття), культурне споживання (діалог митця із 

аудиторією, етика художнього виробництва), особливості екосистеми 

культурного виробництва України. Можливість легітимізувати економіку 

культури, невіддільний компонент культурного простору, як предмет наукового 

дослідження зорієнтована на три основні завдання: по-перше, створення 

відповідної екосистеми для розвитку культури (від підготовки фахівців до 

чітких фінансових правил, статус культурних виробництв у суспільстві й 

економіці країни), по-друге, відтворення закономірностей соціальних відносин у 

http://musical-art.knukim.edu.ua/issue/view/15465
https://www.culturology.academy/tom-21-1-2022.html
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культурному виробництві (від умов праці й статусу митців до діалогу з глядачем 

або ж споживання культурного продукту) і, по-третє, утілення стратегії 

розвитку культури й культурних індустрій. Це й обґрунтовує актуальність 

тематики для дослідження, метою якого є спроба проаналізувати значення 

економічного компоненту культурного виробництва в межах культурного 

діалогу. 

3. Петрова, Ірина Владиславівна.  Культурні та креативні індустрії: 

проблема визначень [Електронний ресурс] / Ірина Владиславівна Петрова // 

Питання культурології : наук. журн. / КНУКіМ. − 2022. – № 39. – С. 63–77. − 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 27.10.2022. − Режим 

доступу:  

http://issues-culture-knukim.pp.ua/issue/view/15404  

Мета статті – здійснити порівняльний аналіз методологічних підходів до 

понять «культурні та креативні індустрії». Імплементація культурних та 

креативних індустрій в політику багатьох держав та використання культури 

як «м’якої сили», що формує і зберігає культурну ідентичність й захищає 

державні інтереси, обумовлює необхідність конкретизації відповідного 

поняттєвого апарату. Наголошено на тому, що розвиток культурних та 

креативних індустрій відбувається завдяки колаборації мистецтва, культури, 

бізнесу й технологій. Доведено, що засадничими цінностями культурних та 

креативних індустрій є талант і художні здатності особи, інноваційна ідея, 

креативність й унікальність.  Акцентовано на тому, що завдяки творенню 

конкурентоздатних ринкових продуктів внесок культурних і креативних 

індустрій в економіку держав є доволі відчутним й неперервно зростає. 

4. Плецан, Христина Василівна.  Фестивалі як драйвери розвитку 

креативних індустрій: історико-культурологічний підхід [Електронний ресурс] / 

Христина Василівна Плецан  // Питання культурології : наук. журн. / КНУКіМ. −  

2022. – № 39. – С. 194–209. − Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 27.10.2022. − Режим доступу:  

http://issues-culture-knukim.pp.ua/issue/view/15404 

Проаналізовано розвиток фестивалів кінця ХХ – початку ХХІ ст. у 

культурологічному ракурсі; доведено, що фестивалі є унікальними, колоритними 

драйверами розвитку креативних індустрій в Україні, які спонукають до 

впровадження інновацій та активної синергії з індустріями різних сегментів 

культурно-креативного простору на основі людиноцентризму. 

 

    КУЛЬТУРА І СУСПІЛЬСТВО  

5. Мохнюк, Руслан Степанович. Інклюзія як один з напрямів стратегії 

розвитку громадянського суспільства: чинник культуротворчості [Електронний 

http://issues-culture-knukim.pp.ua/issue/view/15404
http://issues-culture-knukim.pp.ua/issue/view/15404
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ресурс] / Руслан Степанович Мохнюк // Питання культурології : наук. журн.  

/ КНУКіМ. − 2022. – № 39. – С. 182–193. − Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 27.10.2022. − Режим доступу:  

http://issues-culture-knukim.pp.ua/issue/view/15404   

Мета статті – узагальнити сучасні інклюзивні практики у контексті 

культуротворчого чинника розвитку громадянського суспільства та окреслити 

наявні проблеми у цій царині. Актуальним постає сьогодні питання інклюзії в 

Україні з огляду на соціальну значущість, недостатню до неї увагу у попередні 

роки та у зв’язку з загостренням ситуації, пов’язаної з російсько-українською 

війною, наявністю осіб з інвалідністю. 

6. Судакова, Валентина Миколаївна. Когнітивні стратегії досліджень 

повсякденних культурних практик в умовах пандемії COVID-19 [Електронний 

ресурс] / Валентина Миколаївна Судакова // Культурологічна думка : зб. наук. 

пр. / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології. – Київ, 2022. – Т. 21, № 1. – 

С. 148–158. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 20.09.2022. – 

Режим доступу: 

https://www.culturology.academy/tom-21-1-2022.html 

 Статтю присвячено аналітичному розгляду стратегій дослідження змін 

культурних практик повсякденного життя в умовах пандемії COVID-19; 

аргументовано, що ситуації обмеження культурних зв’язків, буденних 

комунікацій та фізичних контактів між людьми є чинниками формування нових 

суперечностей повсякденної культури, культури поведінки, споживання та 

розваг. Обґрунтовано значущість колективних зусиль з гуманізації механізмів 

соціального контролю в умовах вимушеного застосування карантинних 

обмежень та різних форм соціальної ізоляції. 

7. Яцько, Катерина Віталіївна. Креативні кластери як складова 

культурного середовища в контексті розвитку креативних індустрій в Україні 

[Електронний ресурс] / Катерина Віталіївна Яцько // Питання культурології : зб. 

наук. пр. / КНУКіМ. − Київ, 2022. – Вип. 39. – С. 241–248. − Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 27.10.2022. − Режим доступу:  

http://issues-culture-knukim.pp.ua/issue/view/15404 

Досліджено розвиток креативних кластерів в контексті сучасних 

соціально-культурних практик в Україні; розглянуто креативні індустрії як 

сектор культури та виявлено перспективи розвитку творчих галузей; 

проаналізовано організацію та діяльність креативних кластерів «Довженко-

Центр» (м. Київ), «LOFT Млин» (м. Запоріжжя), «Чайна фабрика» (м. Одеса), 

«Механіка. Інша земля» (м. Харків), «Фабрика повидла» (м. Львів) та виявлено 

особливості їх розвитку як складової культурного середовища в Україні. 

Визначено, що основними позитивними ефектами діяльності креативних 

http://issues-culture-knukim.pp.ua/issue/view/15404
https://www.culturology.academy/tom-21-1-2022.html
http://issues-culture-knukim.pp.ua/issue/view/15404
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кластерів у контексті особливостей розвитку культурного середовища в 

Україні є розвиток і популяризація сучасного мистецтва; залучення творчої 

молоді до  урбаністичного простору; творче виховання містян; формування 

творчих активів, спільноти. 

  

 

КУЛЬТУРА І НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

8. Овсяк, Олександр. Методи впорядкувань у комп’ютерних науках та 

інформаційних технологіях [Електронний ресурс] / Олександр Овсяк, Ігор 

Оконченко // Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній 

сфері : наук. журн. / КНУКіМ. − 2022. – Т. 5, № 1. – С. 56–66. − Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 31.10.2022. − Режим доступу: 

http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/issue/view/15636 

Метою статті є аналіз відомих методів упорядкувань у комп’ютерних 

науках. 

НАЦІОНАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРИ 

9. Дутчак, Віолетта. Специфіка творчого універсалізму бандуристів 

української діаспори [Електронний ресурс] / Віолетта Дутчак // Вісн. КНУКіМ. 

Серія: Музичне мистецтво : наук. журн. − 2022. – Т. 5, № 1. – С. 56–68. − Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 30.10.2022. − Режим доступу:  

http://musical-art.knukim.edu.ua/issue/view/15465 

У статті проаналізовано засади і прояви творчого універсалізму 

представників бандурного мистецтва української діаспори ХХ – початку ХХІ 

ст. Виокремлено персоналії митців (В. Ємця, М. Теліги, Г. Китастого, З. 

Штокалка, В. Луціва, В. Мішалова, Ю. Китастого) – бандуристів діаспори, 

творчість яких стала виявом універсалізму у контексті актуалізації потреби 

узагальнення й аналізу здобутків бандурного мистецтва зарубіжжя як 

складової української музичної культури. 

10. Кириленко, В’ячеслав Анатолійович.  Національна ідентичність та її 

вплив на суспільну консолідацію і ефективність публічного управління 

[Електронний ресурс] / В’ячеслав Анатолійович Кириленко // Питання 

культурології :  наук. журн. / КНУКіМ. − 2022. – № 39. – С. 32–39. − Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 27.10.2022. − Режим доступу:  

http://issues-culture-knukim.pp.ua/issue/view/15404  

 У статті з’ясовано вплив національної ідентичності на ступінь 

суспільної консолідації та наголошено на важливості, яку має суспільна 

консолідація для державотворення та ефективності публічного управління. 

11. Романюк, Леся Богданівна. Теоретичні та методологічні проблеми 

дослідження міжетнічної комунікації у сфері культури і мистецтва [Електронний 

http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/issue/view/15636
http://musical-art.knukim.edu.ua/issue/view/15465
http://issues-culture-knukim.pp.ua/issue/view/15404
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ресурс] / Леся Богданівна Романюк // Культура і сучасність: альм. / Нац. акад. 

керівних кадрів культури і мистецтв. – 2022. – № 1. – С. 70–75. – Назва з екрана. 

– Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 10.09.2022. – Режим доступу:  

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Kultura_i_suchasnist_

1_2022_DOI.pdf  

Метою статті є огляд наукових позицій, з точки зору яких трактуються 

проблеми міжетнічної культурної комунікації. Автором здійснено 

ретроспективний огляд факторів і чинників, які спричинили синтезований 

характер української культури протягом її розвитку, особливо через її стан в 

умовах існування в складі інших держав та міжетнічними крос-культурними 

комунікаціями, що мали місце в історії України. 

 

    ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ 

12. Гайсинюк, Наталія Анатоліївна. Культура організації роботи з 

документами як технологія ефективного державного управління [Електронний 

ресурс] / Наталія Анатоліївна Гайсинюк // Питання культурології : наук. журн. / 

КНУКіМ. − 2022. – № 39. – С. 112–127. − Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 27.10.2022. − Режим доступу:  

http://issues-culture-knukim.pp.ua/issue/view/15404  

У дослідженні визначено, що використання новітніх технологій покращує 

якість управлінських рішень та пришвидшує роботу з документами. У такий 

спосіб відбувається формування нових управлінських відносин, побудованих на 

знаннях та інформації. Наголошено, що для оперативного управління 

інформаційним ресурсом та ефективного прийняття управлінських рішень 

постає потреба у впровадженні електронного документообігу як сукупності 

технологій, що оптимізує і змінює роботу органів влади. Доведено, що 

впровадження електронного документообігу безпосередньо пов’язане з 

електронним урядуванням як формою організації державного управління. 

13. Олійник, Олександра Сергіївна. Культурна трудова зайнятість як 

пріоритет культурної політики [Електронний ресурс] / Олександра Сергіївна 

Олійник  // Культурологічна думка : зб. наук. пр. / Нац. акад. мистецтв України, 

Ін-т культурології. – Київ, 2022. – Т. 22, № 2. – С. 158–167. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 25.09.2022. – Режим доступу: 

https://www.culturology.academy/tom-22-2-2022.html 

  Оцінка економічного потенціалу культури спонукає до пошуку нових 

методів і підходів формування культурної політики як основного інструмента 

координації або ж управління культуротворчим процесом. У статті висунуто  

гіпотезу про необхідність оцінки потенціалу «культурної праці» – соціальної 

ролі культурних працівників, їхніх потреб і економічного потенціалу творчої 

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Kultura_i_suchasnist_1_2022_DOI.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Kultura_i_suchasnist_1_2022_DOI.pdf
http://issues-culture-knukim.pp.ua/issue/view/15404
https://www.culturology.academy/tom-22-2-2022.html
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трудової зайнятості для оновлення підходів культурної політики країни. 

Економічний потенціал культури прямо залежить від суб’єктності митців, 

регулювання організаційних і економічних особливостей культурного простору 

як економічної системи, ефективність сприяння яким має відображатися і 

підтримуватися в закладених культурною політикою пріоритетах.  

          Див. № 10. 

Освіта. Кадри 

14. Байда, Ігор.  Мотивація до самонавчання як умова формування 

професійних компетенцій [Електронний ресурс] / Ігор Байда, Володимир 

Міронов, Наталія Мятенко // Цифрова платформа: інформаційні технології в 

соціокультурній сфері : наук. журн. / КНУКіМ. − 2022. – Т. 5, № 1. – С. 17–30. − 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 31.10.2022. − Режим 

доступу: 

http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/issue/view/15636 

 У статті розглянуто основні складові мотивації в навчанні та визначено 

шляхи підвищення пізнавальної мотивації студентів до самоосвіти; 

схарактеризовано процес удосконалення підготовки майбутніх фахівців в 

умовах сучасної освіти та концепції формування мотивації студентів до 

самоосвіти. 

15. Безгін, Олексій Ігорович. Методичне забезпечення вітчизняного 

мистецько-освітнього простору: досвід підготовки докторів мистецтва 

[Електронний ресурс] / Олексій Ігорович Безгін,  Ольга Юріївна Успенська // 

Культурологічна думка : зб. наук. пр. / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т 

культурології. – Київ, 2022. – Т. 21, № 1. – С. 168–178. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 20.09.2022. – Режим доступу: 

https://www.culturology.academy/tom-21-1-2022.html 

 У статті визначено завдання, які стоять перед здобувачем ступеня 

«доктор мистецтва», проаналізовано шляхи реалізації цих завдань на прикладах 

програм підготовки докторів мистецтва в університетах США та Європи; 

розглянуто нові методологічні засади підготовки науково-педагогічних 

працівників для творчих спеціальностей мистецької сфери, запропоновано, як 

варіант, побудова програми з докторантури мистецтва за спеціальністю 

«Сценічне мистецтво» у вітчизняних мистецьких закладах вищої освіти. 

Підкреслено, що введення цієї форми підготовки викладацьких кадрів вищої 

кваліфікації дасть можливість мистецьким закладам вищої освіти зберегти й 

розвинути творчий кадровий потенціал, стимулювати талановитих митців як 

педагогів передавати свій досвід наступним поколінням. Це нововведення сприяє 

зближенню європейських та українських освітніх норм, дає змогу підвищити 

якість підготовки митців, має позитивну динаміку розвитку, але потребує 

http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/issue/view/15636
https://www.culturology.academy/tom-21-1-2022.html
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якісного наповнення навчальних програм, вирішення методичних завдань та 

постійного моніторингу змісту з можливістю корекції та вдосконалення. 

16. Дутчак, Віолетта.  Академічна  народно-інструментальна  освіта  в  

Україні  та  країнах  Західної Європи [Електронний ресурс] / Віолетта Дутчак // 

Вісн. КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство : наук. журн. − 2022. – № 46. – С. 94–

101. − Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.10.2022. − Режим 

доступу:  

http://arts-series-knukim.pp.ua/issue/view/15457 

У дослідженні подано характеристику  представлення  народно-

інструментального  мистецтва в освітніх процесах України  та  європейських  

країн,  здійснено  аналіз  народного інструментарію  в освітніх програмах. 

17. Зацерківна, Марина.  Особливості застосування PR-технологій у 

закладах вищої освіти сфери культури [Електронний ресурс] / Марина 

Зацерківна // Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній 

сфері : наук. журн. / КНУКіМ. − 2022. – Т. 5, № 1. – С. 31–41. − Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 31.10.2022. − Режим доступу: 

http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/issue/view/15636 

Виявлено напрями організації PR закладів вищої освіти й особливості 

застосування PR-технологій у закладах вищої освіти саме у сфері культури. 

Особливості їх застосування закладом вищої освіти сфери культури полягають 

у тому, що з допомогою PR-технологій можна забезпечити формування в 

цільових аудиторій образу надійного закладу вищої освіти, готового до 

співпраці; позитивного ставлення до ЗВО сфери культури; утвердження 

духовних і культурних цінностей. 

18. Іващенко, Олена.  Інноваційні підходи до дистанційного навчання 

студентів культурно-мистецького профілю [Електронний ресурс] / Олена 

Іващенко, Вікторія Подгаєцька, Богдан Буряк // Цифрова платформа: 

інформаційні технології в соціокультурній сфері : наук. журн. / КНУКіМ. − 2022. 

– Т. 5, № 1. – С. 42–55. − Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

31.10.2022. − Режим доступу: 

http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/issue/view/15636 

У результаті дослідження встановлено, що інноваційний підхід полягає в 

сучасному моделюванні, організації нестандартних лекційно-практичних, 

семінарських занять тощо. Визначено, що впровадження інноваційного підходу 

є складним процесом через велику кількість змінних, які слід ураховувати як на 

навчальному курсі, так і на індивідуальному рівні. Визначено, що перехід до 

дистанційного навчання, заснованого на застосуванні інноваційного підходу, 

буде корисним як студентам, так і викладачам культурно-мистецького 

профілю. З’ясовано, що після завершення навчальної програми під час підготовки 

http://arts-series-knukim.pp.ua/issue/view/15457
http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/issue/view/15636
http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/issue/view/15636
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студентів культурно-мистецького профілю на засадах інноваційного підходу 

майбутній фахівець повинен розвинути навички за такими профільними 

вимірами, як створення, виконання й оцінювання та аналіз.  

19. Кошелєва, Оксана Борисівна. Забезпечення якості вищої освіти в 

умовах дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Оксана Борисівна 

Кошелєва, Олена Анатоліївна Кравчук, Оксана Володимирівна Цисельська // 

Питання культурології : наук. журн. / КНУКіМ. − 2022. – № 39. – С. 160–171. − 

Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 27.10.2022. − Режим 

доступу:  

http://issues-culture-knukim.pp.ua/issue/view/15404  

На сучасному етапі онлайн-навчання стало основою для надання 

студентам вільного доступу до знань, покажчиком рівня свободи у виборі 

закладів вищої освіти. У статті визначено ефективність використання 

інформаційно-комунікативних технологій у забезпеченні якості здобутої за їх 

допомогою дистанційної освіти; проаналізовано інтерактивні дистанційні 

технології навчання, значна увага до яких зумовлена безпосереднім зв’язком з 

рівнем життя населення, а зміст людського капіталу визначається темпами 

зростання добробуту залежно від рівня освіти. 

20. Матвієнко, Оксана.   Цифрове кураторство як соціально-освітня 

діяльність бібліотечного фахівця [Електронний ресурс] / Оксана Матвієнко, 

Михайло Цивін // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних 

наук : наук. журн. / КНУКіМ. − 2022. – № 9. – С. 34–46. − Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 27.10.2022. − Режим доступу:  

http://librinfosciences.knukim.edu.ua/issue/view/15513   

 У роботі схарактеризовано поняття  «цифрове кураторство як вид 

соціально-освітньої діяльності у бібліотеках» для приведення освітньої 

практики у відповідність із практикою діяльності бібліотек,  запропоновано  

заходи  із  формування  компетентностей  сучасного  бібліотекаря  у  галузі 

«цифрових» освітніх практик. 

21. Пістунова, Тетяна.  Особливості стратегічного планування мистецького 

проєкту на прикладі українського «Jazz Kolo» І. Закуса: освітній та соціальний 

контекст [Електронний ресурс] / Тетяна Пістунова // Вісн. КНУКіМ. Серія: 

Музичне мистецтво : наук. журн. − 2022. – Т. 5, № 1. – С. 96–102. − Назва з екрана. 

– Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 30.10.2022. − Режим доступу:  

http://musical-art.knukim.edu.ua/issue/view/15465 

У статті розглянуто особливості формування стратегії в організації 

мистецького проєкту, взаємовпливи та взаємозв’язки параметрів існування та 

розвитку структури з використанням демократичних підходів до діалогу між 

http://issues-culture-knukim.pp.ua/issue/view/15404
http://librinfosciences.knukim.edu.ua/issue/view/15513
http://musical-art.knukim.edu.ua/issue/view/15465
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учасниками мистецької команди. Виявлено можливості використання 

результатів дослідження у неформальній освіті музикантів. 

22. Поплавський, Михайло.  Професія «event-менеджер» як виразник 

інновацій у сучасній культурно-мистецькій освіті [Електронний ресурс] / 

Михайло Поплавський // Вісн. КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство : наук. журн. 

−  2022. – № 46. – С. 32–40. − Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 12.10.2022. − Режим доступу:  

http://arts-series-knukim.pp.ua/issue/view/15457  

Мета статті полягає в розкритті особливостей модернізації освіти 

Київського національного університету культури і мистецтв на прикладі 

запровадження новаторських ідей та підходів до освітньої програми «Івент-

менеджмент», що реалізуються в університеті. 

23. Ткаченко, Ольга.  Системи управління дистанційним навчанням 

[Електронний ресурс] / Ольга Ткаченко, Владислав Тирков // Цифрова 

платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері : наук. журн. / 

КНУКіМ. −  2022. – Т. 5, № 1. – С. 67–81. − Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. 

– Дата звернення: 31.10.2022. − Режим доступу: 

http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/issue/view/15636 

У роботі розглянуто відомі погляди на дистанційне навчання, 

проаналізовано сучасні інформаційні системи управління дистанційним 

навчанням. Враховуючи результати проведеного аналізу, прийнято рішення 

щодо розробки інформаційної системи управління навчальними процесами в 

умовах дистанційної освіти. 

24. Толмач, Марина.   Цифрова компетентність бібліотечних фахівців як 

чинник діяльності бібліотек в умовах цифрової трансформації [Електронний 

ресурс] / Марина Толмач // Український журнал з бібліотекознавства та 

інформаційних наук : наук. журн. / КНУКіМ. − 2022. – № 9. – С. 57–69. − Назва 

з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 27.10.2022. − Режим доступу:  

http://librinfosciences.knukim.edu.ua/issue/view/15513  

В умовах цифрової трансформації відбуваються значні зміни у діяльності 

бібліотек,  збагачуються традиційні  функції та  з’являються  нові,  

впроваджуються  ініціативи щодо перетворення бібліотек на цифрові хаби, 

розширюється перелік способів віртуальної взаємодії з користувачами.  

Посилення ролі віртуального простору як складової бібліотек передбачає 

наявність і технічного, і кадрового забезпечення. Одним із викликів для 

формальної бібліотечної освіти є питання формування цифрової 

компетентності, що має бути враховано в освітніх програмах та програмах 

підвищення кваліфікації. На прикладі нових видів професійної діяльності 

окреслено можливі ролі бібліотечних фахівців, які для виконання визначених 

http://arts-series-knukim.pp.ua/issue/view/15457
http://infotech-soccult.knukim.edu.ua/issue/view/15636
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завдань потребують володіння цифровою компетентністю. Проведено 

аналогію із дослідженнями цифрових навичок бібліотекарів у країнах 

Європейського Союзу, наголошено на необхідності дослідження рівня цифрової 

компетентності бібліотечних фахівців України з  метою оцінки поточного 

стану та подальшої модернізації змісту програм підготовки. 

Економіка культури 

          Див. № 2, 13. 

 

     КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА. ДОЗВІЛЛЯ  

25. Діденко, Ніна Олександрівна. Сучасні індустрії дозвілля як феномен 

масової культури [Електронний ресурс] / Ніна Олександрівна Діденко // 

Культура і сучасність : альм. / Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. –  

2022. – № 1. – С. 87–93. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

10.09.2022. – Режим доступу:  

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Kultura_i_suchasnist_

1_2022_DOI.pdf  

У результаті проведеного дослідження встановлено, що у соціально-

культурному просторі сучасного українського суспільства, який завдяки 

інформаційно-комунікативним мережам становить частину глобального 

інформаційного простору, знаходять відбиття світові тенденції індустрії 

дозвілля, основні ознаки якої – мультимедійність, інтерактивність і 

віртуальність. Розглядаючи соціокультурний простір, у якому перебуває 

сучасний українець, необхідно відзначити повну інтегрованість його 

культурного й духовного життя у світову індустрію розваг в її вищому 

технологічному прояві – медіапросторі. Наукова новизна роботи полягає в 

розширенні розуміння системи культурних індустрій дозвілля як феномену 

масової культури, що нарощують свій потенціал за допомогою сучасного 

комунікативного та інформаційного середовища. 

 

НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. АМАТОРСТВО. ФОЛЬКЛОР 

26. Денисюк, Жанна Захарівна. Вишиванка як об’єкт україноцентричного 

наративу та національно-культурної ідентичності в інформаційному просторі 

[Електронний ресурс] / Жанна Захарівна Денисюк // Мистецтвознавчі записки : 

зб. наук. пр. / Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – 2022. – Вип. 41. 

– С. 21–28. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 18.09.2022. 

– Режим доступу:  

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Myst_zap/Mystetstvoz

navchi_zapysky-41-2022_DOI.pdf  

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Kultura_i_suchasnist_1_2022_DOI.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Kultura_i_suchasnist_1_2022_DOI.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Myst_zap/Mystetstvoznavchi_zapysky-41-2022_DOI.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Myst_zap/Mystetstvoznavchi_zapysky-41-2022_DOI.pdf
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  Вперше вишиванку як елемент народної та сучасної культури досліджено 

як об’єкт, що уособлює етнокультурні цінності та слугує засобом національно-

культурної ідентичності, який здатен в інформаційному просторі в умовах 

інформаційного протистояння формувати україноцентричний наратив. На 

прикладі сучасних вишиванок українського бренду «Етнодім» 

продемонстровано, як вишита сорочка набуває нового символічного змісту, 

будучи суголосною важливим суспільним подіям і репрезентуючи цінності 

мужності та героїзму українських захисників і українського народу в боротьбі 

з ворогом. 

27. Іваницький, Анатолій. Сакральні підстави народнопісенної творчості 

[Електронний ресурс] / Анатолій Іваницький // Вісн. КНУКіМ. Серія: Музичне 

мистецтво : наук. журн. − 2022. – Т. 5, № 1. – С. 14–23. − Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 30.10.2022. − Режим доступу:  

http://musical-art.knukim.edu.ua/issue/view/15465 

 У статті наголошено, що фольклор – спадщина неолітичного світогляду 

(феномени: магічний, релігійний, організаційно-соціальний, юридичний – як 

весілля). За кілька тисяч років під впливом історичних обставин, а далі 

християнства в неолітично-фольклорній спадщині  сталися  значні  деформації.  

Найсуттєвіше  зміни  позначилися  на  лексиці текстів і мелодиці пісень: вони є 

найменш стабільними в бігові часу складниками пісні. Значно менше час 

позначився на обрядах, віруваннях та особливо музичних формах пісень. 

28. Романчишин, Василь Григорович. Кобзарство як унікальне явище 

української національної музичної культури [Електронний ресурс] / Василь 

Григорович Романчишин // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. пр. / Нац. акад. 

керівних кадрів культури і мистецтв. – 2022. – Вип. 41. – С. 96–101. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 18.09.2022. – Режим доступу:  

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Myst_zap/Mystetstvoz

navchi_zapysky-41-2022_DOI.pdf 

 Наукова новизна роботи полягає в спробі визначити сутність 

кобзарського феномену, дослідити його основні риси й особливості, узагальнити 

розуміння кобзарської культури як національного високодуховного творчого 

потенціалу народно-культурної дійсності, як своєрідний щабель розвитку 

національної народної творчості в парадигмі української музичної традиції.  

29. Ткач, Анна.  Глобалізаційні процеси та їхній вплив на український 

музичний фольклор [Електронний ресурс] / Анна Ткач // Вісн. КНУКіМ. Серія: 

Мистецтвознавство : наук. журн. − 2022. – № 46. – С. 145–149. − Назва з екрана. 

– Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.10.2022. − Режим доступу:  

http://arts-series-knukim.pp.ua/issue/view/15457 

Глобалізація  вносить значні  корективи  у  функціонування  культури і  як  

явище,  спричинене  економічними  та  політичними чинниками,  глобалізована  

цивілізація  спрямована  на  розвиток  уніфікованих  мистецьких  феноменів, які  

http://musical-art.knukim.edu.ua/issue/view/15465
https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Myst_zap/Mystetstvoznavchi_zapysky-41-2022_DOI.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Myst_zap/Mystetstvoznavchi_zapysky-41-2022_DOI.pdf
http://arts-series-knukim.pp.ua/issue/view/15457
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мають  не  індивідуалізований,  неповторний,  а  типовий  і  стандартизований  

характер.  Водночас відкривається можливість доступу до різних музичних 

культур і розвитку плюралізму смаків. Попри зміни, що відбуваються в 

сучасному глобалізованому світі, музичний фольклор залишається частиною 

нашої культури. Наукова  новизна  статті  полягає  у  висвітленні  особливостей  

впливу глобалізаційних процесів на трансформацію українського музичного 

фольклору. 

 

         БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ЧИТАННЯ  

30. Денбновецький, Станіслав. Представництво публічних бібліотек 

України у медійному просторі [Електронний ресурс] / Станіслав Денбновецький 

// Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук :  наук. журн. 

/ КНУКіМ. − 2022. – № 9. – С. 47–56. − Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 27.10.2022. − Режим доступу:  

http://librinfosciences.knukim.edu.ua/issue/view/15513   

  Обґрунтовано  необхідність  посилення представництва вітчизняних 

публічних бібліотек в інтернеті та у соціальних мережах, що сприяє 

ускладненню їхньої організаційної структури, урізноманітненню нетрадиційних 

методів і форм роботи. Актуальні напрями інтернет-представництва 

репрезентовано на прикладі Вінницької обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва та Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. 

Д. І. Чижевського (м. Кропивницький), на е-сторінках яких є можливість 

поділитися інформацією у  соціальних мережах Фейсбук, Твіттер, Інстаграм 

та Google+. Це сприяє ефективнішому поширенню повідомлень, популяризації 

роботи самої книгозбірні, залученню більшої кількості користувачів, 

формуванню її позитивного іміджу.  

31. Хрущ, Світлана. Інноваційний медіапростір сучасної бібліотеки: 

аксіологічні орієнтири функціонування [Електронний ресурс] / Світлана Хрущ // 

Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук :  наук. журн. / 

КНУКіМ. − 2022. – № 9. – С. 70–78. − Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 27.10.2022. − Режим доступу: 

http://librinfosciences.knukim.edu.ua/issue/view/15513  

 Наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні ціннісного підходу 

до створення і функціонування інноваційного медіапростору сучасної 

бібліотеки; запропоновано авторське визначення поняття «інноваційний 

медіапростір сучасної бібліотеки» – це сформована у процесі цифрових 

трансформацій бібліотеки сукупність техніко-технологічних та програмних 

засобів бібліотечної діяльності, спрямованих на задоволення інформаційних і 

соціально-комунікативних потреб громадян, зумовлених їх професійною, 

http://librinfosciences.knukim.edu.ua/issue/view/15513
http://librinfosciences.knukim.edu.ua/issue/view/15513
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громадською діяльністю, навчанням, дозвіллям, побутом, завданнями 

особистісного зростання та спілкування. 

          Див. № 20, 24. 

 

МУЗЕЙНА СПРАВА. МУЗЕЄЗНАВСТВО 

32. Ключко, Юлія Миколаївна. Сучасні соціокультурні практики інклюзії 

в діяльності музеїв [Електронний ресурс] / Юлія Миколаївна Ключко // Питання 

культурології : наук. журн. / КНУКіМ. − 2022. – № 39. – С. 141–150. − Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 27.10.2022. − Режим доступу:  

http://issues-culture-knukim.pp.ua/issue/view/15404  

У статті з’ясовано, що для сучасної музейної галузі України формування 

нової реальності та смислів через осмислення практик забезпечення доступу і 

створення інклюзивного середовища є однією із найважливіших тенденцій 

розвитку. Визначено, що соціокультурні практики інклюзії в діяльності музеїв 

являють собою сукупність практик та інструментів, спрямованих на подолання 

соціальної ексклюзії. Доведено, що музейна інклюзія – це процес, серед 

характерних ознак якого постійний пошук ефективних методик та форм, які 

враховують питання багатоманітності, навчають співіснувати з 

відмінностями і розглядаються як стимул у прилученні музейної аудиторії до 

надбань історико-культурної спадщини; також доведено, що вітчизняний 

музейний простір значно розширився через залучення партнерів для реалізації 

міждисциплінарних та міжмузейних інклюзивних проєктів. Визначено 

перспективні вектори розвитку інклюзивних практик в українських музеях. 

33. Тимошенко, Наталя Іванівна. Збірка іконопису в Музеї Івана Гончара: 

спадкоємність традицій колекціонування [Електронний ресурс] / Наталя Іванівна 

Тимошенко // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. пр. / Нац. акад. керівних кадрів 

культури і мистецтв. – 2022. – Вип. 41. – С. 34–39. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 18.09.2022. – Режим доступу:  

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Myst_zap/Mystetstvoz

navchi_zapysky-41-2022_DOI.pdf 

Схарактеризовано етапи формування збірки іконопису Національного 

центру народної культури «Музей Івана Гончара» (м. Київ) та визначено ключові 

постаті, які сприяли становленню музею; окреслено цінності, які заклав 

фундатор музею, з’ясовано їх значення для розбудови та розвитку установи.  

 

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА 

34. Дем’ян, Валентина Володимирівна. Генеза критеріїв і принципів 

охорони нематеріальної культурної спадщини у світлі аналізу міжнародних 

документів [Електронний ресурс] / Валентина Володимирівна Дем’ян // 

http://issues-culture-knukim.pp.ua/issue/view/15404
https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Myst_zap/Mystetstvoznavchi_zapysky-41-2022_DOI.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Myst_zap/Mystetstvoznavchi_zapysky-41-2022_DOI.pdf
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Культурологічна думка : зб. наук. пр. / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т 

культурології. – Київ, 2022. – Т. 21, № 1. – С. 138–147. – Назва з екрана. – Текст. і 

граф. дані. – Дата звернення: 20.09.2022. – Режим доступу: 

https://www.culturology.academy/tom-21-1-2022.html  

 У статті розглянуто кроки, що передували прийняттю та 

міжнародному схваленню Конвенції ЮНЕСКО 2003 року про охорону 

нематеріальної культурної спадщини. Зокрема, ідеться про величезний масив 

матеріалів експертних обговорень і досліджень, на основі яких приймалися 

політичні документи та нормативно-правові акти, робилися підсумкові 

резолюції та пропозиції, і який довелося опрацювати. 

35. Міщенко, Марина Олексіївна. Регіональні особливості охорони 

об’єктів культурної спадщини в умовах нових викликів сучасності [Електронний 

ресурс] / Марина Олексіївна Міщенко // Культурологічна думка :  зб. наук. пр. / 

Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології. – Київ, 2022. – Т. 22, № 2. –  

С. 148–157. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 25.09.2022. – 

Режим доступу: 

https://www.culturology.academy/tom-22-2-2022.html 

 У статті проаналізовано особливості охорони об’єктів культурної 

спадщини різних регіонів України в умовах нових викликів сучасності, зокрема, 

військового вторгнення росії на територію нашої держави. Визначено, що в 

більшості з аналізованих областей кількісний показник пам’яток належить до тих 

факторів, які впливають на реалізацію та варіативну складову комплексу заходів 

з охорони культурної спадщини. Водночас велика кількість об’єктів культурної 

спадщини не є запорукою ефективної реалізації означених заходів уповноваженими 

органами місцевої влади та належного рівня розвитку пам’яткоохоронної сфери. 

Охорона об’єктів культурної спадщини України в умовах військової інтервенції 

цілковито залежить від базового критерію – того, у якому регіоні вони 

знаходяться – умовно «безпечному» чи на тимчасово непідконтрольній території, 

а також чи є реальна можливість вжити нагальних охоронних заходів. Водночас 

одним із дієвих способів охорони пам’яток можна вважати їхній «фізичний» 

захист у межах тих населених пунктів, де для цього наявні необхідні умови. 

Зазначено, що варто більш ґрунтовно дослідити ініціативи зарубіжних партнерів 

щодо оцифрування об’єктів культурної спадщини України. Оскільки названа 

діяльність спрямована не лише на механічне збереження інформації про них, а 

також може сприяти подальшому відновленню пам’яток, пошкоджених в умовах 

війни.  

36. Осієвська, Юлія Сергіївна. Культурна спадщина як драйвер 

соціокультурного розвитку на сучасному етапі: ефективність регіональної 

моделі [Електронний ресурс] / Юлія Сергіївна Осієвська // Культура і сучасність: 

альм. / Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – 2022. – № 1. – С. 99–

https://www.culturology.academy/tom-21-1-2022.html
https://www.culturology.academy/tom-22-2-2022.html
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105. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 10.09.2022. – Режим 

доступу:  

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Kultura_i_suchasnist_

1_2022_DOI.pdf  

  Наукова новизна роботи полягає в розкритті значення регіональної 

моделі інтеграції культурної спадщини як теоретико-прикладного конструкту, 

спрямованого на ревіталізацію культурних пам’яток та об’єктів, активізуючи 

у такий спосіб модернізаційні процеси, пов’язані з економічним потенціалом 

територій. Регіональна модель реалізує на засадах традиційних та інноваційних 

практик технологію збереження історико-культурного та природного 

різноманіття з метою створення сприятливого середовища для самоорганізації 

культурного життя. 

МИСТЕЦТВО. МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 

          Див № 2, 4, 7, 11, 15. 

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 

37. Долеско, Світлана Валеріївна. Мистецький образ українського 

народного костюма в жанровому портреті українських художників (російсько-

українська війна 2022 р.) [Електронний ресурс] / Світлана Валеріївна Долеско // 

Мистецтвознавчі записки : зб. наук. пр. / Нац. акад. керівних кадрів культури і 

мистецтв. – 2022. – Вип. 41. – С. 40–47. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – 

Дата звернення: 18.09.2022. – Режим доступу:  

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Myst_zap/Mystetstvoz

navchi_zapysky-41-2022_DOI.pdf 

У статті проаналізовано характерні особливості застосування 

мистецького образу українського народного костюма в жіночому портретному 

живописі періоду військових дій росії проти України 2022 року. Виявлено, що 

саме комплекс українського традиційного вбрання або ж його елементів у 

художніх творах є символом незламності української нації, її зв’язку з минулим, 

поваги до народної культури.  

38. Червонюк, Олена Анатоліївна. Світлообраз України на тлі війни: 

екстраграфітійна імплементація [Електронний ресурс] / Олена Анатоліївна 

Червонюк  // Культурологічна думка : зб. наук. пр. / Нац. акад. мистецтв України, 

Ін-т культурології. – Київ, 2022. – Т. 22, № 2. – С. 112–130. – Назва з екрана. – Текст. 

і граф. дані. – Дата звернення: 25.09.2022. – Режим доступу: 

https://www.culturology.academy/tom-22-2-2022.html  

 Стаття досліджує тенденції розвитку, трансформації, 

розповсюдження/руйнування на теренах України такого мистецького руху як 

графіті чи стріт-арт на стінах-полотнах «до» і «після», що, на думку автора, 

відкриває нове розуміння для споглядача завдяки імплементації візуального через 

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Kultura_i_suchasnist_1_2022_DOI.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Kultura_i_suchasnist_1_2022_DOI.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Myst_zap/Mystetstvoznavchi_zapysky-41-2022_DOI.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Myst_zap/Mystetstvoznavchi_zapysky-41-2022_DOI.pdf
https://www.culturology.academy/tom-22-2-2022.html
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національну ідентичність. Протест на графіті чи стріт-арт минув, сьогодення 

привнесло нові відрази – до війни: міський простір заповнився написами, 

малюнками з глибоким патріотично-філософським підтекстом, націєтворчим 

наповненням та ідеєю світу без зла. Нині графіті можна трактувати як 

незалежний комунікативний канал публічного простору, своєрідну 

«підсвідомість» міста. У полотнах/муралах з’явився особливий зміст і незвична 

філософія: вціліла стіна – врятовані життя. 

39. Чумаченко, Олена Петрівна. «Entertainment» в образотворчому 

мистецтві України ХХ–ХХІ століття як форма акумуляції соціокультурного 

досвіду [Електронний ресурс] / Олена Петрівна Чумаченко // Культура і 

сучасність: альм. / Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – 2022. – № 1. 

– С. 148–153. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 10.09.2022. 

– Режим доступу:  

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Kultura_i_suchasnist_

1_2022_DOI.pdf 

У статті вперше проаналізовано трансформацію феномену 

«entertainment» в творах українських художників ХХ–ХХІ століття (В. 

Абрамова, М. Бурачека, В. Греченка, Г. Акішиної та ін.) як уособлення соціальних 

змін в цьому історичному періоді. 

 

МУЗИКА. МУЗИКОЗНАВСТВО  

40. Бенч, Ольга.  Музична терапія: роль міжгалузевої взаємодії у 

формуванні фахової спеціалізації та конкретизації сфери досліджень 

[Електронний ресурс] / Ольга Бенч, Зузана Брчакова // Вісн. КНУКіМ. Серія: 

Мистецтвознавство : наук. журн. − 2022. – № 46. – С. 69–77. − Назва з екрана. – 

Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.10.2022. − Режим доступу:  

http://arts-series-knukim.pp.ua/issue/view/15457 

Наукова новизна роботи полягає у виявленні спільних засобів і підходів 

наукового пізнання музичної практики до психологічної, ментальної, 

поведінкової корекції людської діяльності на різних вікових етапах. 

41. Бобул, Іван Васильович. World music: на перетині глобального та 

етнокультурного [Електронний ресурс] / Іван Васильович Бобул // 

Мистецтвознавчі записки : зб. наук. пр. / Нац. акад. керівних кадрів культури і 

мистецтв. –  2022. – Вип. 41. – С. 108–115. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. 

– Дата звернення: 18.09.2022. – Режим доступу:  

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Myst_zap/Mystetstvoz

navchi_zapysky-41-2022_DOI.pdf 

Сучасна музика артикулює загальносвітові соціальні, музичні й економічні 

аспекти, які охоплюють досвід як національних, локально автентичних культур, 

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Kultura_i_suchasnist_1_2022_DOI.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Kultura_i_suchasnist_1_2022_DOI.pdf
http://arts-series-knukim.pp.ua/issue/view/15457
https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Myst_zap/Mystetstvoznavchi_zapysky-41-2022_DOI.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Myst_zap/Mystetstvoznavchi_zapysky-41-2022_DOI.pdf
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так і світові музичні практики. Усі ці тенденції поєднуються зі складною 

мережею сучасної масово-культурної комунікації, породжуючи нові культурно-

мистецькі контексти та феномени. Мета роботи – дослідити музичний напрям 

world music як полістилістичне музичне явище, що зародилося на перетині 

глобалізаційних тенденцій і локального фольклоризму з погляду культурного 

феномену сучасності. 

42. Головкова, Маріанна Михайлівна. Сучасна проблематика дослідження 

естрадного вокального мистецтва: культурологічний вимір [Електронний 

ресурс] / Маріанна Михайлівна Головкова // Культура і сучасність: альм. / Нац. 

акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – 2022. – № 1. – С. 81–86. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 10.09.2022. – Режим доступу: 

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Kultura_i_suchasnist_

1_2022_DOI.pdf 

На основі проведеного дослідження виявлено специфіку впливу естрадного 

вокального мистецтва на формування соціокультурного простору в Україні. 

Естрадне вокальне мистецтво представлено як ланка і підсистема сучасної 

масової музичної культури. Трансформаційні процеси соціокультурного 

простору є рушійними силами для постійного видозмінення і урізноманітнення 

естрадного вокального мистецтва з кожним днем. Подальшого вивчення 

потребують питання культурологічного осмислення сучасної вокальної естради 

як потужного чинника, що має потенціал свого впливу в суспільно-політичному 

і культурному житті країни. 

43. Козлін, Валерій Йосипович. Band-in-a-Box-програма для створення 

композицій у жанрах популярної музики. Ч. 2. [Електронний ресурс] / Валерій 

Йосипович Козлін, Валентина Іванівна Грищенко // Мистецтвознавчі записки : 

зб. наук. пр. / Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – 2022. – Вип. 41. 

– С. 67–73. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 18.09.2022. 

– Режим доступу:  

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Myst_zap/Mystetstvoz

navchi_zapysky-41-2022_DOI.pdf 

Метою статті є розкриття нових засобів і методів використання 

комп’ютерних технологій у сучасній музичній практиці на прикладі опису 

роботи та широких можливостей програми для аранжування секвенсера Band-

in-a-Box. 

44. Медвідь, Тетяна.  Кирило Стеценко і музично-сценічне мистецтво (до 

140-х роковин від дня народження) [Електронний ресурс] / Тетяна Медвідь // 

Вісн. КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство : наук. журн. − 2022. – № 46. – С. 102–

107. − Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.10.2022. − Режим 

доступу:  

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Kultura_i_suchasnist_1_2022_DOI.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Kultura_i_suchasnist_1_2022_DOI.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Myst_zap/Mystetstvoznavchi_zapysky-41-2022_DOI.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Myst_zap/Mystetstvoznavchi_zapysky-41-2022_DOI.pdf
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http://arts-series-knukim.pp.ua/issue/view/15457 

 Вперше у рамках наукової статті проаналізовано музично-сценічну 

діяльність композитора, диригента, педагога, громадського діяча К. Стеценка 

(1882–1922), обґрунтовано його зусилля щодо естетичного виховання дітей 

через призму сценічного мистецтва.  

45. Садовенко, Світлана Миколаївна. Хорове мистецтво України як 

багаторівневий соціокультурний феномен в контексті історичного процесу 

[Електронний ресурс] / Світлана Миколаївна Садовенко // Культура і сучасність: 

альм. / Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – 2022. – № 1. – С. 48–55. 

– Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 10.09.2022. – Режим 

доступу:  

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Kultura_i_suchasnist_

1_2022_DOI.pdf  

Хорове мистецтво України являє собою динамічне художнє явище, яке 

успішно розвивається, посідаючи все більш вагоме місце в національній культурі.  

У статті розкрито основні тенденції розвитку хорового мистецтва України у 

традиційному та сучасному суспільстві як багаторівневого соціокультурного 

феномену, визначено сутність хорового виконавства як явища художньої 

культури України. 

          Див. № 9, 21. 

 

ТЕАТР. ТЕАТРОЗНАВСТВО 

46. Барнич, Михайло Михайлович. Особливості творчої діяльності актора 

театру та кіно [Електронний ресурс] / Михайло Михайлович Барнич, Ігор 

Віталійович Сливка // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. пр. / Нац. акад. 

керівних кадрів культури і мистецтв. – 2022. – Вип. 41. – С. 165–170. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 18.09.2022. – Режим доступу:  

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Myst_zap/Mystetstvoz

navchi_zapysky-41-2022_DOI.pdf 

У роботі здійснено аналіз особливостей творчої діяльності актора під час 

гри. Досліджено та розкрито виражальну участь актора у творчому процесі 

переживання. Встановлено різницю між особою актора та його діями в ролі. 

З’ясовано, що в ході гри за допомогою певних прийомів актор частково 

відсторонюється від власних дій у ролі. Доведено, що завдяки такому 

відстороненню актор сприймає власні дії як дії певного персонажа. 

Відстежено, що в такому стані у зв’язку з частковою зміною свідомості актор 

управляє перебігом переживань у ролі.   

47. Борко, Ігор.  Анатолій Мокренко. Грані великого таланту [Електронний 

ресурс] / Ігор Борко // Вісн. КНУКіМ. Серія: Сценічне мистецтво : наук. журн. − 

http://arts-series-knukim.pp.ua/issue/view/15457
https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Kultura_i_suchasnist_1_2022_DOI.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Kultura_i_suchasnist_1_2022_DOI.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Myst_zap/Mystetstvoznavchi_zapysky-41-2022_DOI.pdf
https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Myst_zap/Mystetstvoznavchi_zapysky-41-2022_DOI.pdf
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2022. – Т. 5, № 1. – С. 20–30. − Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 31.10.2022. − Режим доступу: 

 http://artonscene.knukim.edu.ua/issue/view/15316 

Мета дослідження – комплексний аналіз основних досягнень А. Мокренка 

(1933–2020) як оперного виконавця, естрадного співака, театрального та 

громадського діяча, кіноактора, вокального педагога, публіциста. Це перша 

повноцінна спроба в науково-дослідницькому вимірі окреслити вклад А. 

Мокренка у розвиток мистецтва та культури України. 

48. Гринишина, Марина.  Український театр корифеїв у «кривому 

дзеркалі» російської пародії [Електронний ресурс] / Марина Гринишина, Валерій 

Панасюк // Вісн. КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство : наук. журн. − 2022. – № 

46. – С. 18–26. − Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

12.10.2022. − Режим доступу:  

http://arts-series-knukim.pp.ua/issue/view/15457  

 Мета статті – виокремити конкретні пародійовані елементи моделі 

українського театру, з’ясовуючи його  значення  в  соціокультурному  просторі  

зламу  ХІХ–ХХ  століть. 

49. Даць, Ірина Вільямівна. Постать Ірини Молостової в контексті 

українського режисерського культурного простору [Електронний ресурс] / Ірина 

Вільямівна Даць // Культура і сучасність: альм. / Нац. акад. керівних кадрів 

культури і мистецтв. – 2022. – № 1. – С. 76–80. – Назва з екрана. – Текст. і граф. 

дані. – Дата звернення: 10.09.2022. – Режим доступу:  

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Kultura_i_suchasnist_

1_2022_DOI.pdf 

Мета роботи – дослідити режисерську спадщину І. Молостової (1929-

1999) та її вплив на формування українського культурно-мистецького простору. 

Наукова новизна полягає в аналізі творчого методу І. Молостової, що давало 

змогу створювати суголосні часові вистави крізь призму соціально-культурного 

виміру України XX ст. Її режисерська метода одразу привернула увагу публіки й 

отримала високу оцінку театрознавчої спільноти. Кульмінація режисерських 

відкриттів І. Молостової настала у 1970–90-тих роках ХХ ст., коли 

репертуарні інтереси мисткині виражали загальнокультурні інтереси свого 

часу. Характерною рисою цього періоду стало посилення мистецької уваги до 

розкриття екзистенційного, психологічного світу окремої особистості. Своє 

відображення воно отримує в обранні І. Молостовою жанру лірико-

психологічної драми. Творчий метод І. Молостової стає надзвичайно 

актуальним у світлі зростання режисерського свавілля в сучасних авторських 

інтерпретаціях. 

 

http://artonscene.knukim.edu.ua/issue/view/15316
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Сценографія 

50. Несен, Ірина Іванівна. Супрематичні прийоми в театральних ескізах 

українських митців 1920-х років [Електронний ресурс] / Ірина Іванівна Несен // 

Культура і сучасність: альм. / Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. –  

2022. – № 1. – С. 142–147. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 

10.09.2022. – Режим доступу:  

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Kultura_i_suchasnist_

1_2022_DOI.pdf 

Мета статті базується на потребі дослідження ескізів театральних 

строїв у доробку митців України 1920-х років з погляду застосування 

стилістики супрематизму як одного з напрямів авангарду. Для вирішення 

поставленої мети у статті було комплексно застосовано мистецтвознавчі 

методи, пов’язані з аналізом концепцій К. Малевича про якості 

конструктивності, безпредметності і динаміки в живописі, а також 

можливість їх застосування у просторових художніх проєктах. 

51. Попова, Оксана Володимирівна. Сценічний дизайн в контексті 

специфіки розвитку сучасного українського драматичного театру [Електронний 

ресурс] / Оксана Володимирівна Попова // Культура і сучасність: альм. / Нац. 

акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – 2022. – № 1. – С. 132–136. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 10.09.2022. – Режим доступу:  

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Kultura_i_suchasnist_

1_2022_DOI.pdf 

Досліджено сценічний дизайн як різновид сценографічних типів 

театрального простору; виявлено особливості сценічного дизайну в контексті 

сценографічного втілення літературних творів на сцені сучасного українського 

драматичного театру. 

       

ТАНЕЦЬ. ХОРЕОГРАФІЯ 

52. Рой, Євгеній Євгенійович. Творчість Павла Вірського – симбіоз 

хореографічного і театрального мистецтва XX століття [Електронний ресурс] / 

Євгеній Євгенійович Рой, В’ячеслав Євгенійович Рой // Мистецтвознавчі 

записки : зб. наук. пр. / Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – 2022. – 

Вип. 41. –  

С. 52–61. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 18.09.2022. – 

Режим доступу:  

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Myst_zap/Mystetstvoz

navchi_zapysky-41-2022_DOI.pdf 

Проаналізовано мистецький доробок українського хореографа-

постановника П. Вірського (1905–1975) в період роботи в Державному 

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Kultura_i_suchasnist_1_2022_DOI.pdf
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заслуженому академічному ансамблі танцю України та розкрито феномен його 

театралізовано-образної народної хореографії в контексті театрального 

мистецтва. 

53. Рой, Євгеній.  Державний ансамбль танцю України як культурне явище 

і його роль у розвитку національного народно-хореографічного мистецтва 

[Електронний ресурс] / Євгеній Рой, В’ячеслав Рой // Вісн. КНУКіМ. Серія: 

Мистецтвознавство : наук. журн. − 2022. – № 46. – С. 181–190. − Назва з екрана. 

– Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 15.10.2022. − Режим доступу:  

http://arts-series-knukim.pp.ua/issue/view/15457 

У статті простежено  історико-культурні  передумови  створення  та  

функціонування  одного з  перших  в  Україні  державного  танцювального  

ансамблю,  який  повинен  був  не  лише  збирати й   популяризувати  фольклорні  

танці,  але  й  публічно  репрезентувати  їх  у  сценічному  варіанті; 

проаналізовано  організаційний  і  творчий  процес  в  перші  роки  його  існування  

та  виявлено  роль балетмейстера  П. Вірського (1905–1975) у  визначенні  курсу  

мистецького  колективу  на  популяризацію  та збереження національних 

культурних цінностей як невичерпної скарбниці підживлення національного 

хореографічного  мистецтва. 

ЕСТРАДНЕ МИСТЕЦТВО. ЦИРК 

54. Фішер, Володимир.  Режисерський метод у сценічно-постановчій 

творчості Бориса Шарварка [Електронний ресурс] / Володимир Фішер // Вісн. 

КНУКіМ. Серія: Сценічне мистецтво : наук. журн. − 2022. – Т. 5, № 1. – С. 43–

52. − Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 31.10.2022. − Режим 

доступу: 

 http://artonscene.knukim.edu.ua/issue/view/15316 

Статтю присвячено комплексному дослідженню творчого доробку 

режисера фестивалів, театралізованих вистав і концертних програм Б. 

Шарварка (1929–2002). Мета дослідження  – визначити багатоаспектні 

мистецькі здобутки та способи інтеграції режисерського методу Б. Шарварка 

в сценічно-постановчу діяльність. Окрім зазначеного, у роботі розкрито 

життєві події, що мали безпосередній або опосередкований вплив на 

становлення режисерського таланту митця; схарактеризовано його творчий 

доробок та основні здобутки. Особливо детально вивчено період, коли Б. 

Шарварко реалізовував свій трудовий потенціал на благо рідного міста, а потім 

обіймав посаду головного режисера культурних програм «Укрконцерту».  

         

 КІНОМИСТЕЦТВО. ТЕЛЕБАЧЕННЯ  

55. Безручко, Олександр Вікторович. Розвиток пригодницького жанру в 

українському кінематографі другої половини двадцятих років ХХ століття 

http://arts-series-knukim.pp.ua/issue/view/15457
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[Електронний ресурс] / Олександр Вікторович Безручко, Володимир Наумович 

Миславський // Культурологічна думка : зб. наук. пр. / Нац. акад. мистецтв 

України, Ін-т культурології. – Київ, 2022. – Т. 21, № 1. – С. 159–167. – Назва з 

екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата звернення: 20.09.2022. – Режим доступу: 

https://www.culturology.academy/tom-21-1-2022.html 

 Становлення та розвиток пригодницького жанру в українському 

кінематографі другої половини двадцятих років ХХ століття, як і раніше 

залишається маловивченою сторінкою в історії вітчизняного кіно. Тому 

актуальність цього дослідження, переважно, у заповненні істотної прогалини 

в історії кінематографа України.  

56. Погребняк, Галина Петрівна. Режисерські моделі авторського кіно в 

контексті міжкультурного діалогу. Частина 2. Творчість режисера-автора в 

системі міжнародного співробітництва [Електронний ресурс] / Галина Петрівна 

Погребняк // Культура і сучасність: альм. / Нац. акад. керівних кадрів культури і 

мистецтв. – 2022. – № 1. – С. 35–40. – Назва з екрана. – Текст. і граф. дані. – Дата 

звернення: 10.09.2022. – Режим доступу:  

https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Kultura_i_suchasnist_

1_2022_DOI.pdf  

У статті досліджено проблему міжкультурного співробітництва у 

виробництві та дистриб’юції авторського кіно в Україні та за її межами в 

контексті функціонування програм міжнародної підтримки; аргументовано 

зміст понять «міжкультурний діалог», «копродукція» як певної специфічної 

цілісності та єдності взаємопов’язаних елементів; виокремлено та 

схарактеризовано творчість українських кінорежисерів-авторів, фільми яких 

було створено як міжнародні проєкти; доведено доцільність використання 

системного методу у вивченні особливостей міжнародного фільмотворчого 

процесу; здійснено комплексний аналіз і виявлено особливості продукування та 

дистриб’юції фільмів режисерів-авторів у проєктах копродукції в Україні та за 

її межами. 
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	http://issues-culture-knukim.pp.ua/issue/view/15404 (1)
	Досліджено розвиток креативних кластерів в контексті сучасних соціально-культурних практик в Україні; розглянуто креативні індустрії як сектор культури та виявлено перспективи розвитку творчих галузей; проаналізовано організацію та діяльність креативн...
	КУЛЬТУРА І НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
	Метою статті є аналіз відомих методів упорядкувань у комп’ютерних науках.
	НАЦІОНАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРИ
	http://musical-art.knukim.edu.ua/issue/view/15465 (1)
	У статті проаналізовано засади і прояви творчого універсалізму представників бандурного мистецтва української діаспори ХХ – початку ХХІ ст. Виокремлено персоналії митців (В. Ємця, М. Теліги, Г. Китастого, З. Штокалка, В. Луціва, В. Мішалова, Ю. Китаст...
	У статті з’ясовано вплив національної ідентичності на ступінь суспільної консолідації та наголошено на важливості, яку має суспільна консолідація для державотворення та ефективності публічного управління.
	Метою статті є огляд наукових позицій, з точки зору яких трактуються проблеми міжетнічної культурної комунікації. Автором здійснено ретроспективний огляд факторів і чинників, які спричинили синтезований характер української культури протягом її розвит...
	ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ
	У дослідженні визначено, що використання новітніх технологій покращує якість управлінських рішень та пришвидшує роботу з документами. У такий спосіб відбувається формування нових управлінських відносин, побудованих на знаннях та інформації. Наголошено...
	13. Олійник, Олександра Сергіївна. Культурна трудова зайнятість як пріоритет культурної політики [Електронний ресурс] / Олександра Сергіївна Олійник  // Культурологічна думка : зб. наук. пр. / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології. – Київ, 2...
	Освіта. Кадри

	15. Безгін, Олексій Ігорович. Методичне забезпечення вітчизняного мистецько-освітнього простору: досвід підготовки докторів мистецтва [Електронний ресурс] / Олексій Ігорович Безгін,  Ольга Юріївна Успенська // Культурологічна думка : зб. наук. пр. / Н...
	https://www.culturology.academy/tom-21-1-2022.html (2)
	http://musical-art.knukim.edu.ua/issue/view/15465 (2)
	Економіка культури

	КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ РОБОТА. ДОЗВІЛЛЯ
	У результаті проведеного дослідження встановлено, що у соціально-культурному просторі сучасного українського суспільства, який завдяки інформаційно-комунікативним мережам становить частину глобального інформаційного простору, знаходять відбиття світов...
	НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. АМАТОРСТВО. ФОЛЬКЛОР
	Вперше вишиванку як елемент народної та сучасної культури досліджено як об’єкт, що уособлює етнокультурні цінності та слугує засобом національно-культурної ідентичності, який здатен в інформаційному просторі в умовах інформаційного протистояння форм...
	http://musical-art.knukim.edu.ua/issue/view/15465 (3)
	У статті наголошено, що фольклор – спадщина неолітичного світогляду (феномени: магічний, релігійний, організаційно-соціальний, юридичний – як весілля). За кілька тисяч років під впливом історичних обставин, а далі християнства в неолітично-фольклорні...
	https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Myst_zap/Mystetstvoznavchi_zapysky-41-2022_DOI.pdf
	Наукова новизна роботи полягає в спробі визначити сутність кобзарського феномену, дослідити його основні риси й особливості, узагальнити розуміння кобзарської культури як національного високодуховного творчого потенціалу народно-культурної дійсності,...
	Глобалізація  вносить значні  корективи  у  функціонування  культури і  як  явище,  спричинене  економічними  та  політичними чинниками,  глобалізована  цивілізація  спрямована  на  розвиток  уніфікованих  мистецьких  феноменів, які  мають  не  індиві...
	БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА. БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО. ЧИТАННЯ
	Обґрунтовано  необхідність  посилення представництва вітчизняних публічних бібліотек в інтернеті та у соціальних мережах, що сприяє ускладненню їхньої організаційної структури, урізноманітненню нетрадиційних методів і форм роботи. Актуальні напрями ...
	МУЗЕЙНА СПРАВА. МУЗЕЄЗНАВСТВО
	У статті з’ясовано, що для сучасної музейної галузі України формування нової реальності та смислів через осмислення практик забезпечення доступу і створення інклюзивного середовища є однією із найважливіших тенденцій розвитку. Визначено, що соціокульт...
	https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Myst_zap/Mystetstvoznavchi_zapysky-41-2022_DOI.pdf (1)
	Схарактеризовано етапи формування збірки іконопису Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара» (м. Київ) та визначено ключові постаті, які сприяли становленню музею; окреслено цінності, які заклав фундатор музею, з’ясовано їх значення...
	КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА
	34. Дем’ян, Валентина Володимирівна. Генеза критеріїв і принципів охорони нематеріальної культурної спадщини у світлі аналізу міжнародних документів [Електронний ресурс] / Валентина Володимирівна Дем’ян // Культурологічна думка : зб. наук. пр. / Нац. ...
	https://www.culturology.academy/tom-21-1-2022.html (3)
	У статті розглянуто кроки, що передували прийняттю та міжнародному схваленню Конвенції ЮНЕСКО 2003 року про охорону нематеріальної культурної спадщини. Зокрема, ідеться про величезний масив матеріалів експертних обговорень і досліджень, на основі яки...
	35. Міщенко, Марина Олексіївна. Регіональні особливості охорони об’єктів культурної спадщини в умовах нових викликів сучасності [Електронний ресурс] / Марина Олексіївна Міщенко // Культурологічна думка :  зб. наук. пр. / Нац. акад. мистецтв України, І...
	МИСТЕЦТВО. МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
	Див № 2, 4, 7, 11, 15.
	ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО
	https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Myst_zap/Mystetstvoznavchi_zapysky-41-2022_DOI.pdf (2)
	У статті проаналізовано характерні особливості застосування мистецького образу українського народного костюма в жіночому портретному живописі періоду військових дій росії проти України 2022 року. Виявлено, що саме комплекс українського традиційного вб...
	38. Червонюк, Олена Анатоліївна. Світлообраз України на тлі війни: екстраграфітійна імплементація [Електронний ресурс] / Олена Анатоліївна Червонюк  // Культурологічна думка : зб. наук. пр. / Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології. – Київ, 20...
	https://www.culturology.academy/tom-22-2-2022.html
	https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Kultura_i_suchasnist_1_2022_DOI.pdf
	У статті вперше проаналізовано трансформацію феномену «entertainment» в творах українських художників ХХ–ХХІ століття (В. Абрамова, М. Бурачека, В. Греченка, Г. Акішиної та ін.) як уособлення соціальних змін в цьому історичному періоді.
	МУЗИКА. МУЗИКОЗНАВСТВО
	https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Myst_zap/Mystetstvoznavchi_zapysky-41-2022_DOI.pdf (3)
	Сучасна музика артикулює загальносвітові соціальні, музичні й економічні аспекти, які охоплюють досвід як національних, локально автентичних культур, так і світові музичні практики. Усі ці тенденції поєднуються зі складною мережею сучасної масово-куль...
	https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Myst_zap/Mystetstvoznavchi_zapysky-41-2022_DOI.pdf (4)
	ТЕАТР. ТЕАТРОЗНАВСТВО
	https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Myst_zap/Mystetstvoznavchi_zapysky-41-2022_DOI.pdf (5)
	У роботі здійснено аналіз особливостей творчої діяльності актора під час гри. Досліджено та розкрито виражальну участь актора у творчому процесі переживання. Встановлено різницю між особою актора та його діями в ролі. З’ясовано, що в ході гри за допом...
	https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Kultura_i_suchasnist_1_2022_DOI.pdf (1)
	Мета роботи – дослідити режисерську спадщину І. Молостової (1929-1999) та її вплив на формування українського культурно-мистецького простору. Наукова новизна полягає в аналізі творчого методу І. Молостової, що давало змогу створювати суголосні часові ...
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	ТАНЕЦЬ. ХОРЕОГРАФІЯ
	https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/Akademiia/Vydannia/Myst_zap/Mystetstvoznavchi_zapysky-41-2022_DOI.pdf
	Статтю присвячено комплексному дослідженню творчого доробку режисера фестивалів, театралізованих вистав і концертних програм Б. Шарварка (1929–2002). Мета дослідження  – визначити багатоаспектні мистецькі здобутки та способи інтеграції режисерського м...
	КІНОМИСТЕЦТВО. ТЕЛЕБАЧЕННЯ
	55. Безручко, Олександр Вікторович. Розвиток пригодницького жанру в українському кінематографі другої половини двадцятих років ХХ століття [Електронний ресурс] / Олександр Вікторович Безручко, Володимир Наумович Миславський // Культурологічна думка : ...
	https://www.culturology.academy/tom-21-1-2022.html
	Становлення та розвиток пригодницького жанру в українському кінематографі другої половини двадцятих років ХХ століття, як і раніше залишається маловивченою сторінкою в історії вітчизняного кіно. Тому актуальність цього дослідження, переважно, у запов...
	У статті досліджено проблему міжкультурного співробітництва у виробництві та дистриб’юції авторського кіно в Україні та за її межами в контексті функціонування програм міжнародної підтримки; аргументовано зміст понять «міжкультурний діалог», «копродук...
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