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Шановні студенти та колеги!
Сердечно вітаю з визначною подією – 50-річчям з дня заснування Ми-

колаївської філії. За десятиліття, що минули, наш навчальний заклад став 
потужним освітньо-культурним центром, провідним закладом освіти Пів-
денного регіону. Крок за кроком зусиллями педагогів, науковців, організа-
торів філія університету розвивалася, накопичувала свій науково-освітній 
потенціал, здобувала авторитет.

Сьогодні тисячі висококваліфікованих спеціалістів, підготовлених у 
Миколаївській філії Київського національного університету культури і 
мистецтв, успішно працюють у галузях музичного мистецтва, хореографії, 
дизайну, культурології, інформаційної, бібліотечної та архівної справи, у 
сфері обслуговування, реалізовуючи у житті набуті знання, генеруючи 
сучасні ідеї, успішно реалізовуючи творчі проєкти. 

Є всі підстави сподіватися, що філія університету наполегливо впровад-
жуватиме сучасні наукові досягнення, новітні технології, інформаційні 
системи, формуватиме громадян нової формації, що дозволить їй і надалі 
тримати високий статус та відсвяткувати 100-річчя.

Зичу колективу успішної роботи на благо рідного університету та Украї-
ни, а кожному студенту та випускнику – бути активним, жити на позитиві та 
наполегливо йти до мети! Мирного неба, надії та шаленого студентського 
кохання!

Президент Київського 
національного університету 
культури і мистецтв
М. М. Поплавський
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Шановні колеги, студенти, співробітники філії! 
Маю за честь привітати вас із 50-ти річчям створення Відокремленого 

підрозділу «Миколаївська філія Київського національного університету 
культури і мистецтв»! Особисто я гордий бути причетним до діяльності 
цього унікального закладу вищої освіти – флагмана культурологічної та 
мистецької освіти Півдня України.

П’ятдесят років для філії начебто і невелика дата, але якщо подивитися 
на результати діяльності закладу, то з гордістю можемо зазначити, що за 
цей період випускники філії та результати їх професійної діяльності засвід-
чують про значний внесок закладу вищої освіти у розвиток культурної і 
мистецької сфери держави. Нам дуже приємно констатувати, що для бага-
тьох хто навчався, навчається і працює в університеті, створено унікальні 
умови щодо особистісної, творчої, і найголовніше, професійної самореалі-
зації. Постійна творча співпраця філії із закладами культури міста та області 
щодо формування та розвитку культурно-просвітницького, мистецького 
середовища мотивує колектив філії до саморозвитку та самовдосконален-
ня, пошуку інноваційних форм і методів підготовки конкурентноспромож-
них фахівців, модернізації освітніх програм і спеціалізацій відповідно ви-
могам сьогодення та перспективам майбутнього. Сформовані особистісна 
і професійна готовність випускників філії надає їм можливості для успішної 
реалізації різноманітних проєктів у культурній, мистецькій, туристичній, 
готельно-ресторанній сферах, fashion-індустрії, у сфері публічного управ-
ління та адміністрування. Упродовж п’ятдесяти років функціонування філії 
випускники університету сформували управлінську еліту закладів культу-
ри не лише міста Миколаєва та Миколаївської області, а й були долучені до 
керівництва загальнодержавними інституціями.

Директор 
Відокремленого підрозділу 
«Миколаївська філія 
Київського національного 
університету культури і мистецтв»,
доктор педагогічних наук, доцент 
В. Л. Мозговий
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Символічним є те, що будівля філії знаходиться в історичному центрі мі-
ста Миколаєва. Усі культурні, мистецькі, соціальні, інтелектуальні потоки, 
що формують середовище славетного міста проходять через наш універ-
ситет і це не може не впливати на нас, наших студентів, діяльність філії. Ми 
завжди у пошуку чогось нового, незвичного, креативного. Ми прагнемо 
аби культура нашої держави стала тим форпостом, що зможе захистити, 
укріпити та примножити національні цінності України. Не дарма основним 
девізом нашого закладу є «Талановитим вхід без черги!». У нашому універ-
ситеті всі мрії збуваються! Ми завжди були і будемо «Університетом успіш-
них людей»! 

З повагою та найщирішими 
побажаннями Миру, Щастя, Добра!
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Шановні викладачі та студенти!
Від щирого серця вітаю вас з 50-ю річницею вашого університету!
Ви по праву можете пишатися славетними традиціями та історією ва-

шого навчального закладу, який заслуговує на гідне звання фундатора 
культурно-мистецької вищої освіти Півдня України.

За минулі роки ваш університет виріс у великий, авторитетний науко-
вий та освітній центр, де підготовлено не одне покоління фахівців, які зро-
били чималий внесок у збереження та розвиток культури. Колектив вашо-
го університету працює над укріпленням культурного потенціалу нашої 
держави, готує висококваліфіковані кадри для цієї галузі, формує нове по-
коління українців. 

Висловлюю глибоку подяку і шану всьому колективу університету й 
зичу успіхів у плеканні молодої надії нашої держави. Нехай натхнення і 
жага творчого пошуку будуть вашими вірними супутниками, життя – бага-
тогранним і плідним, шлях до професійного зростання – успішним.

Переконливих Вам здобутків в ім’я українського народу, міцного 
здоров’я, довголіття, родинного щастя! Переконаний, що ви і надалі будете 
зберігати та примножувати традиції своєї «альма-матер», сприяти прогре-
су наукової думки, робити достойний вклад у розвиток української вищої 
школи.

Зичу Вам великих успіхів та процвітання!

Заступник голови 
Миколаївської обласної державної 
адміністрації
Ю. І. Гранатуров
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Шановні працівники Миколаївської філії 
Київського національного університету культури і мистецтв, 

викладацький склад та студентство!
Від імені управління культури, національностей та релігій Миколаївсь-

кої обласної державної адміністрації вітаю вас із золотим 50-річним ювілеєм 
з дня створення філії навчального закладу! Ваш університет пройшов слав-
ний шлях становлення та розвитку. Орієнтований на якісну освіту на ко-
ристь інноваційного розвитку Миколаївщини внз здійснює професійну 
підготовку фахівців, затребуваних на теренах культурної ниви регіону. 

Також в університеті постійно відбувається пошук сучасних форм та ме-
тодів навчання, активно впроваджуються новітні освітні технології, і це не-
просто слова, тому що я особисто, як випускниця університету, на своєму 
досвіді відчула всю креативність та інноваційність навчального процесу. 
На рахунку вашого колективу безліч підкорених вершин, яскравих пере-
мог та заслужених нагород. Високий інтелектуальний потенціал виклада-
чів та співробітників дозволяє університету брати активну участь у зміц-
ненні гуманітарної сфери рідного краю, виховувати нові покоління діячів 
культури і мистецтв. 

Нехай цей ювілейний рік об’єднає колектив ВНЗ у прагненні продов-
жувати традиції ваших попередників та стане стартом для нових звершень! 
А ще хочу від душі побажати, щоб випускниками університету стало багато 
чудових та талановитих спеціалістів своєї справи, щоб в університеті у ви-
кладачів завжди була можливість повної самореалізації, а у студентів мож-
ливість отримати необхідні знання та накопичити відмінний досвід! Від щи-
рого серця бажаю вам міцного здоров’я, благополуччя та процвітання, но-
вих досягнень на благо рідного міста та Миколаївської області! З ювілеєм 
МФ КНУКіМ!

Начальник управління культури, 
національностей та релігій 
Миколаївської обласної 
державної адміністрації 
О. О.  Буберенко
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Пів століття минуло з тієї пори, коли у Миколаєві, «закритому» на той 
час місті корабелів та флотоводців, з’явився вищий навчальний заклад, 
який відразу додав суттєвої варіативності вибору майбутньої професії ви-
пускникам шкіл. Якщо верф не твоє покликання, а душа співає – прямий 
шлях до культури. Факультет Київського інституту культури, який у 1971-му 
році вперше відчинив свої двері для талановитої творчої молоді, поступо-
во перетворився на потужний центр формування культурної еліти не лише 
Миколаївщини, а й всього південного регіону України. 

Сьогодні відокремлений підрозділ Київського національного універси-
тету культури і мистецтв – це сучасний навчальний заклад із актуальними 
спеціальностями, що гарантує високу фахову підготовку, і, звісно, незабут-
німи студентськими роками, насиченими спілкуванням у творчому сере-
довищі. «Університет успішних людей» – за цією амбітною фразою стоїть 
багаторічний досвід і щоденна кропітка робота талановитих, креативних 
особистостей – митців і педагогів водночас.

Лише у закладах культури Миколаєва працюють сотні випускників філії. 
Загальна ж чисельність дипломованих спеціалістів відокремленого 
підрозділу «МФ КНУКіМ» рахується тисячами. Вони насичують ниву культу-
ри України та світу, очолюють кращі художні професійні та аматорські ко-
лективи, обіймають керівні посади структурних підрозділів галузі, працю-
ють в бібліотеках, клубах, школах естетичного виховання, на концертних 
майданчиках. Я пишаюсь тим, що й сам також є членом великої родини ви-
пускників шанованого вишу. 

Тож, із ювілеєм, друзі! Бажаю процвітання одному з кращих навчальних 
закладів культури не лише Миколаєва, а й усієї України! Нехай не згасає 
вічний вогник жаги до творчості, пошуку, вдосконалення й розвитку! На 
вас покладена висока місія – шукати й розвивати таланти тих, хто бачить 
своє покликання і призначення у сфері прекрасного. А значить ви робите 
кращим сьогодення й майбуття!

Начальник управління
з питань культури та
охорони культурної спадщини
Миколаївської міської ради
Ю. І. Любаров 
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Шановні добродії, колеги, друзі!
Від імені одного з найбільших творчих колективів Миколаївщини вітаю 

керівництво, викладачів та студентів Миколаївської філії Київського націо-
нального університету культури і мистецтв з нагоди 50-річчя заснування 
нашої Миколаївської філії.

Пів століття тому мені пощастило в першому наборі вступити до Мико-
лаївської філії тоді ще Київського державного інституту культури 
ім. О. Є. Корнійчука. З теплом та вдячністю я згадую наші студентські роки: 
згадую викладачів найвищого ґатунку, завзяття, з яким ми, студенти, опа-
новували професію і той потужний заряд людської, творчої енергії, який 
можна знайти тільки у нашій галузі. Протягом цих 50 років наша Мико-
лаївська філія є, не побоюсь цього слова, джерелом гідних фахівців які що-
денно розбудовують вітчизняну культуру на всіх рівнях: від маленьких 
сільських клубів до високих державних установ. Таким яскравим прикла-
дом з високими досягненнями, особисто для мене, був Юрій Богуцький – 
академік Національної академії мистецтв України, заслужений діяч ми-
стецтв України, професор, кандидат філософських наук. Юрій Петрович, як 
і я, один з перших випускників Миколаївської філії, який тричі очолював 
Міністерство культури України та зробив значний внесок у розвиток куль-
тури в Україні. І я впевнений, що такі досягнення стали можливими завдяки 
зусиллям керівництва і викладачів рідної alma mater. 

Бажаю Вам процвітання, натхнення, талановитих студентів, кваліфіко-
ваних викладачів та гідних випускників, які своєю працею прославляти-
муть МФ КНУКіМ! Зі святом вас друзі! 

Директор-художній керівник 
Миколаївського національного
академічного українського театру театру 
драми та музичної комедії,комедії, 
народний артист України,
повний кавалер ордена «За заслуги», «За заслуги», 
почесний громадянин 
міста Миколаєва
М. С. Берсон
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Шановні випускники, викладачі, керівний склад 
Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія Київського 

національного університету культури і мистецтв»!
Маючи багато теплих спогадів та яскравих вражень за весь час навчан-

ня та тісної співпраці з університетом, хочу звернутися зі словами вдячно-
сті до всіх людей, які були причетними до філії протягом 50-ти років. Вихо-
вання майбутньої культурної еліти регіону – це ні зі чим незрівняний вне-
сок у розвиток сучасної української культури.

Мій професійний творчий шлях розпочався у 1998 році, коли я вступив 
до чудового Вишу на спеціальність «Культурологія». Тоді, будучи студен-
том, я навіть уявити не міг, наскільки сильною рушійною силою у майбутнє 
є підтримка та настанова педагогів-професіоналів: Ганчо  Г.  М., Панчен-
ко Е. Ф., Молчан О. І., Демяненко Г. П., Чеботаєвої О. М., Путіловської Н. Б., 
Шевчук О. С. та багатьох інших. З вдячністю згадую часи, коли керівництво 
університету дозволяло нам, студентам, втілювати перші несміливі, а іноді 
і занадто сміливі ідеї у життя. Так народився Студентський театр універси-
тету культури «СТУК», якому в цьому 2021 році виповнилося 20 років. І не-
хай він давно вже не знаходиться у стінах університету, театр став практич-
ною базою для багатьох студентів. А його назва тепло нагадує нам про 
роки студентського життя, вистави, творчі перемоги, навчання, подорожі, 
цікаві знайомства, фестивалі. До речі, саме ми, студенти, заснували тоді й 
організували 10 років поспіль Міжнародний фестиваль аматорських теа-
трів «Південні маски», зареєстрували громадську організацію «Федерація 
аматорських миколаївських театрів» – і все це за цілковитої підтримки рід-
ної альма-матер. Багато учасників театру є випускниками університету різ-
них років, працюють в Україні та і в різних куточках світу. Деякі з них 

Директор-художній керівник
Миколаївського академічного
художнього російського
драматичного театру,
заслужений діяч мистецтв України
А. О. Свистун 
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створили власні творчі колективи, деякі стали педагогами, а деякі – про-
фесійними артистами. 

Після закінчення університету я деякий час працював режисером твор-
чого відділу Миколаївської філії Київського національного університету 
культури і мистецтв, а починаючи з 2003 року – викладачем. У своєму спіл-
куванні зі студентами намагаюся наслідувати своїх педагогів, підтримува-
ти студентські ініціативи, як колись, в минулому підтримували мене.

З того моменту, як я очолив Миколаївський академічний художній 
російський драматичний театр, студенти університету отримують мож-
ливість постійної практики у його стінах. Ми не припиняємо тісної співпра-
ці з керівництвом і студентською громадою філії. Випускники університету 
дедалі частіше стають частиною нашої професійної театральної сім’ї. 

Бажаю Університету подальшого процвітання, талановитих студентів 
та яскравих творчих здобутків!
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Шановні друзі!
Колектив Миколаївського обласного центру народної творчості та 

культурно-освітньої роботи щиро вітає професорсько-викладацький 
склад, співробітників та студентів із 50-річчям від дня заснування Мико-
лаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв

У МФ КНУКіМ пройшли студентські роки багатьох фахівців обласного 
центру народної творчості, заслужених артистів та працівників культури 
України. Ми пишаємось тим, що навчалися у цьому провідному вищому на-
вчальному закладі.

Сьогодні ваш колектив продовжує примножувати славні традиції попе-
редників, успішно запроваджує європейські підходи до підготовки духов-
ної та інтелектуальної еліти нації.

З нагоди вашого свята прийміть найщиріші вітання та побажання твор-
чої наснаги, успіхів! Нехай ваш досвід і професіоналізм, величезний твор-
чий та інтелектуальний потенціал у справі підготовки фахівців та вихован-
ня молоді і надалі служитиме зміцненню нашої держави. 

Бажаю вам міцного здоров’я, любові, добробуту і злагоди!

Директор
Миколаївського обласного 
центру народної творчості
та культурно-освітньої роботи,
заслужена артистка України 
Н. А.  Баштова
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Шановні Ювіляри!
Адміністрація та увесь артистичний склад Миколаївської обласної 

філармонії вітає усіх викладачів і співробітників Відокремленого підрозділу 
«Миколаївська філія Київського національного університету культури і ми-
стецтв» з 50 – літнім Ювілеєм!!! 

За ці роки навчальний заклад підготував велику кількість спеціалістів, 
які працюють не тільки у колективах філармонії, а й у театрах та на керів-
них посадах. Постійна співпраця зі студентами та викладачами підрозділу 
дозволяє студентам ще за час навчання побачити результати своєї діяль-
ності і зрозуміти кінцеву мету. Миколаївська філармонія є базою практики 
для студентів університету, отже наша взаємодія буде продовжуватися.

Ми бажаємо подальшого розвитку підрозділу, цікавих творчих знахі-
док і оригінальних проєктів, міцного здоров’я усьому викладацькому скла-
ду та наснаги студентам в опановуванні своїх фахових навичок!

Нехай мир і злагода завжди панують у ваших родинах, а випускники уні-
верситету завжди гордо несуть прапор української культури і народних 
традицій!!!

Директор 
Миколаївської обласної філармонії
О. Д. Добровольський 
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Шановні колеги! Дорогі друзі!
50-річний Ювілей вашого славного закладу – це гарна нагода сказати 

вам щирі слова вдячності за невтомну плідну педагогічну й творчу працю, 
без якої важко уявити міцну державу з потужним стабільним виробницт-
вом і високим рівнем духовності.

Україна здавна славиться своїми талантами й повсякчас дарує світові 
безцінні скарби пісні й танцю, музики та художнього слова, образотворчо-
го мистецтва.

Заснована у 1971 році Миколаївська філія Київського національного 
університету культури і мистецтв є сучасним вищим навчальним закладом, 
який впевнено займає провідне місце на ринку освітніх послуг серед ВНЗ 
соціально-культурної сфери, має своє неповторне обличчя, бездоганну 
репутацію, славні культурно-освітні традиції та вагомі творчі здобутки.

Ви є невтомними творцями й вірними охоронцями культурних тради-
цій рідного краю, наповнюєте духовну скарбницю народу, вчите творити 
красу, щодня спрямовуєте свої вміння й зусилля на формування і вихован-
ня мистецьких кадрів, успішно запроваджуючи європейські підходи до 
підготовки нової генерації духовної та інтелектуальної еліти нації.

Щиро вітаю професорсько-викладацький склад, співробітників та сту-
дентську молодь із 50-річчям від дня заснування Миколаївської філії Київсь-
кого національного університету культури і мистецтв.

Висловлюю глибоку шану і щиру подяку всьому колективу університету 
за багаторічну плідну партнерську співпрацю із Миколаївським обласним 
інститутом післядипломної педагогічної освіти й зичу успіхів у плеканні 
молодої надії нашої держави. 

Директор 
Миколаївського обласного 
інституту післядипломної 
педагогічної освіти,
доктор педагогічних наук, 
доцент, професор кафедри теорії 
і методики мовно-літературної 
та художньо-естетичної освіти, 
заслужений учитель України 
В. І. Шуляр
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Нехай натхнення і жага творчого пошуку будуть вашими щоденними 
супутниками, життя – багатогранним і яскравим, шлях до професійного 
зростання – успішним.

Хай не вичерпується джерело вашої творчої й освітянської завзятості! 
Нових вам успіхів, звершень, здобутків і перемог на благо рідної України! 
Міцного здоров'я всім вам, творчого довголіття, родинної злагоди й
щастя!
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Директор 
Миколаївської обласної 
універсальної 
наукової бібліотеки
В. В. Агаркова

Шановні викладачі та студенти!
Від імені колективу Миколаївської обласної універсальної наукової бі-

бліотеки щиро вітаю вас з 50-річчям створення Миколаївської філії Київсь-
кого національного університету культури і мистецтв. Сьогодні наш уні-
верситет це – сучасний вищий навчальний заклад, який має своє непов-
торне обличчя, бездоганну репутацію та вагомі творчі досягнення.

За цей час в університеті виховано не одне покоління фахівців, які зро-
били значний внесок у розвиток культури регіону, зокрема у розвиток бі-
бліотечної справи. Ряд випускників вузу з роками стали керівниками бі-
бліотек та сприяють їхній трансформації у провідні культурно-просвітни-
цькі та інформаційні центри Миколаївської області. Переважна більшість 
фахівців Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки є ви-
пускниками університету.

Хочу звернутися до студентів та привітати їх у спільноті нашого універ-
ситету, адже сама є його випускницею. Я впевнена, що ваші викладачі зро-
блять все можливе, щоб створити середовище, яке сприятиме вашому осо-
бистісному, професійному і духовному розвитку. А ви маєте виявити відпо-
відальність, цілеспрямованість та наполегливість, щоб сповна скористати-
ся усіма можливостями університету, а ще – багато працювати.

Тут є море можливостей для вмотивованих і працьовитих студентів. 
Свідченням цього є успіхи ваших старших колег, а перелік відомих успіш-
них випускників є підтвердженням того, скільки можна досягти завдяки 
праці. Щаслива людина – це та, яка знає своє покликання. Але знайти його 
може той, хто робить кроки, робить спроби і здобуває цінні навички. Не-
має людей без талантів, але є люди, які їх приховують. Не приховуйте свої 
таланти, демонструйте їх! 
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Усі видатні та успішні люди колись починали із відповідального став-
лення до маленьких завдань. Сьогодні ви навчаєтеся, а через кілька років, 
можливо, станете засновниками власних проєктів, відомими експертами, 
представниками влади чи науковцями. 

Шановні викладачі, я переконана, що ви і надалі будете зберігати та 
примножувати славні традиції університету. Нехай ваш досвід і професіо-
налізм, величезний творчий та інтелектуальний потенціал у підготовці 
фахівців і надалі сприятиме розвитку вищої української школи. 
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Директор 
Миколаївського фахового 
коледжу культури і мистецтв 
Миколаївської обласної ради, 
кандидат культурології 
С. В. Мицик 

Щиро вітаю із ювілеєм Миколаївську філію Київського національного 
університету культури і мистецтв – мій рідний Університет, який я закінчив 
у 2005 р., отримавши диплом культуролога з відзнакою.  

Наша філія відзначає 50-тирічний ювілей і по праву може пишатися сла-
ветними традиціями та історією навчального закладу, який заслуговує на 
гідне звання фундатора культурологічної освіти на Півдні України, адже  
університет в усі часи був тим середовищем, де праця та зусилля багатьох 
поколінь викладачів і науковців, студентів і випускників була спрямована 
на розвиток національної культури.  

Окремо хочеться подякувати і привітати із ювілеєм професорсько-ви-
кладацький склад Університету, який щороку запалює нові зірки на ми-
стецькому небосхилі України. Молодому поколінню студентства бажаю до-
сягти своєї мети, знайти гідне місце у житті та професії, зустріти добрих і 
надійних друзів. Ніколи не зупиняйтеся на дорозі знань, вона цікава і по-
справжньому нескінченна!

Отже, з нагоди ювілею нашого рідного університету передаю всім учас-
никам освітнього процесу найщиріші вітання та побажання творчої насна-
ги й успіхів! Нехай досвід і професіоналізм, величезний творчо-мистець-
кий потенціал у справі підготовки фахівців та виховання молоді і надалі 
служитиме зміцненню, відродженню та популяризації історичного коріння 
України.
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Шановні колеги!
Становлення та розвиток Миколаївської філії Київського національно-

го університету культури і мистецтв відбувалися на моїх очах та декілька 
років за моєї участі. З перших днів існування філіалу провідними виклада-
чами кафедри музичного мистецтва стали колишні випускники Мико-
лаївського музичного училища, а на той час випускники консерваторій 
країни, кращі музиканти нашого міста, які неодноразово доказали свою 
спроможність та успішність в науковій, педагогічній та виконавській сфе-
рах музичного мистецтва. Дуже ефективно діяльність університету поси-
лили музиканти, які приїхали працювати з інших  регіонів нашої держави. 

Сьогодні 50-ти річний ювілей знаного навчального закладу святкують 
усі, хто працював в чудовому закладі, хто насолоджувався  мистецтвом, 
яке йшло від душ ваших викладачів і студентів, хто мав за честь товари-
шувати, спілкуватися, створювати цікаві творчі проєкти. Сьогодні я особи-
сто і колектив Миколаївського фахового коледжу музичного мистецтва, 
який я очолюю, святкуємо разом з Вами, підводимо підсумки Вашої мину-
лої історії і маємо надію, що мистецьке майбутнє на Миколаївщині і в 
Україні, за Вашої активної участі, в надійних руках. 

Міцного Вам здоров’я та нових  творчих злетів!

Директор 
Миколаївського фахового 
коледжу музичного мистецтва,
заслужений діяч мистецтв України
А. А. Сирота
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Vivat, Alma Mater!
Випускники минулих років, а зараз працівники Миколаївського Облас-

ного палацу культури вітають альма-матер: професорсько-викладацький 
склад, співробітників та студентів з п’ятдесятирічним ювілеєм!

Ви по праву можете пишатися славетними традиціями та історією ва-
шого навчального закладу, який заслуговує на гідне звання фундатора ви-
щої мистецької освіти Півдня України. Ювілей – ще одна приємна нагода 
відзначити ваш високий професіоналізм, інноваційні підходи та самовідда-
ну працю. У вашому закладі вищої освіти виховано не одне покоління фах-
івців, які зробили чималий вклад у розвиток культури і мистецтв, стали ак-
тивними творцями духовної та культури України.

Переконані, що ви і надалі будете зберігати та примножувати традиції 
своєї «Альма матер», сприяти прогресу наукової та творчої думки, робити 
достойний вклад у розвиток національної української культури.

Зичимо великих вам успіхів на цьому нелегкому шляху, натхнення, нас-
наги, невтомного прагнення до пізнання!

Добкіна Марія, 
директор Обласного палацу культури, 
заслужений працівник культури 
України;

Акманова Елла, 
балетмейстер 
зразкового ансамблю танцю «Юнги»,
заслужений працівник культури України;

Бєлоусова Олена, 
заступник директора палацу, 
художній керівник вокального ансамблю 
«Чорноморці», заслужена артистка України;

Алексєєва Катерина та Вдовиченко Юрій, 
балетмейстери зразкового ансамблю 
сучасного танцю «Пасадена»;

Бардадим Галина, 
керівник 
зразкового вокального ансамблю «Привіт»;

Гупало Лілія, 
режисер народного молодіжного театру 
«Парадокс»;

Субботіна Наталія, 
керівник народного театру «Камеді-театр»;

Богуславський Віктор, 
балетмейстер ансамблю бального танцю 
«Грація-юніор»
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1971–1981 рр. Створення Миколаївського культурно-освітнього фа-
культету Київського інституту культури ім. О. Є. Корнійчука. Відкрито кафе-
дри культурно-освітньої роботи, хорового диригування, бібліотекознавст-
ва, кафедру духових інструментів, кафедру історії, теорії музики та форте-
піано, кафедру суспільних наук. Створено естрадно-симфонічний оркестр, 
хор, ансамбль народних інструментів «Калинка».
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1981–1991 рр. Засновано кафедру оркестрового диригування. Ство-
рено бібліотечний факультет, на якому діють 4 кафедри. Розроблено новіт-
ні методики психолого-педагогічних і лінгводидактичних вимірювань на-
вчання школярів і студентів. Вокальні та музичні колективи отримують 
призові місця на всеукраїнських конкурсах та фестивалях. 
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1991–2001 рр. Створено нові кафедри, загалом працюють 14 кафедр. 
Відсвятковано 25-річчя філії та видано збірник наукових праць «Питання 
культури півдня України в світовому аспекті сьогодення». З 1 лютого 
1992  року Миколаївська філія КНУКіМ функціонує як відокремлений 
підрозділ у структурі Київського національного університету культури і 
мистецтв. Створено кафедру хореографії, яка стала провідною у підготовці 
фахівців хореографічного мистецтва у південному регіоні.
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2001–2011 рр. Відбувся значний розвиток дизайнерських спеціально-
стей за трьома напрямами: графічний дизайн, реставрація творів мистецт-
ва і мистецтвознавства, дизайн середовища. Участь у державній програмі 
«Культура. Просвітництво. Історія», у міжнародній програмі «Європейські 
стратегії розвитку культури та освіти, значення бібліотек у їх реалізації». 
Створено ансамбль танцю «Миколаїв», відкрито академію перукарського 
мистецтва.
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2011–2021 рр. ВП «Миколаївська філія КНУКіМ» стала флагманом куль-
турно-мистецької освіти Південного регіону. Студенти та викладачі є учас-
никами і призерами регіональних, державних, міжнародних конкурсів та 
фестивалів. Посилюється наукова робота: на базі університету постійно 
відбуваються наукові, науково-практичні конференції всеукраїнського та 
міжнародного рівня за різними галузями. Основним принципом навчаль-
но-виховного процесу стає студентоцентризм. Значна увага приділяється 
розвитку та формуванню вмінь і навичок, необхідних сучасному конкурен-
тоспроможному фахівцю через проєктну діяльність та дуальну освіту. На-
лагоджена тісна співпраця зі стейкхолдерами. 

25



bPd PqŠnpP  dn qr)`qmnqŠP j`tedp tPkP

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ 
ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ

МІСІЯ СЛУЖІННЯ КУЛЬТУРІ: ПРО КАФЕДРУ, 
ЩО ГОТУЄ ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ

50-річний ювілей відомого сьогодні на Півдні України Відокремленого 
підрозділу «Миколаївська філія Київського національного університету 
культури і мистецтв» спонукає до роздумів над історичними етапами ста-
новлення та розвитку однієї з провідних кафедр вишу – кафедри інформа-
ційної, бібліотечної та архівної справи.

Історія кафедри, що має сучасну назву інформаційна, бібліотечна та ар-
хівна справа, розпочинається з відкриттям у 1971  році Миколаївського 
культурно-просвітницького факультету Київського інституту культури 
ім.  О.  Є.  Корнійчука. Вже з цього року було здійснено набір студентів на 
спеціальність «Бібліотекознавство та бібліографія», а з 1972 року було ство-
рено кафедру бібліотекознавства і бібліографії.

Відкриття нової спеціальності було обумовлено необхідністю підготов-
ки кадрів для бібліотек різних типів і видів Півдня України. Адже цей період 
характеризувався зростанням мережі наукових, спеціальних бібліотек, 
централізованих бібліотечних систем. На початку 70-х років ХХ ст. розпо-
чинається створення галузевої системи інформації з культури та мистецт-
ва, що сприяє формуванню відповідних служб інформації в республікансь-
ких, крайових, обласних бібліотеках. Розроблялися проблеми централіза-
ції бібліотечної справи та організації єдиної системи бібліотечного обслу-
говування населення. Багато уваги приділялося розробці проблем 
формуванню та використанню бібліотечних фондів, наукової організації 
бібліотечної праці та економіці бібліотечного фонду, його плануванню та 
управлінню ним, термінології та стандартизації. Також у 60-80-ті роки біль-
ше уваги почали приділяти питанням механізації та автоматизації бібліо-
течно-бібліографічних процесів у бібліотеках. Ці та інші аспекти спонукали 
до вивчення питань бібліотечної освіти і відкриття факультету Київського 
інституту культури ім. О. Є. Корнійчука в м. Миколаєві.

Нова для Півдня України спеціальність та необхідність у фахівцях з ви-
щою освітою сприяли великому першому набору – 120 осіб (4 групи) сту-
дентів-бібліотекарів. Тому було створено бібліотечний факультет, на якому 
підготовку фахівців для бібліотечно-інформаційних установ здійснювала 
кафедра бібліотекознавства і бібліографії. Отже, в 1975 році відбувся пер-
ший випуск студентів-бібліотекарів, дипломи отримали 105 осіб.

Навчання здійснювалося за спеціалізацією «Бібліотекар-бібліограф ма-
сових бібліотек», пізніше – «Бібліотекар-бібліограф бібліотек для дітей». 
Змінювалися програми, зміст навчання, які залежали від результатів 
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вивчення потреб регіону у фахівцях документно-інформаційної справи,
посилювалася підготовка з дисциплін психологічного, соціологічного ци-
клів, інформатики та прикладних предметів тощо.

Кафедру очолила ентузіаст бібліотечної справи, бібліотекар-практик 
Т. Г.  Близниченко, яка викладала дисципліни бібліотекознавчого циклу «Біб-
ліотекознавство», «Бібліотечні фонди», «Бібліотечні каталоги», роз’яснювала 
роль і значення бібліотеки у суспільстві, брала активну участь у союзних і 
республіканських нарадах та конференціях, присвячених питанням бібліо-
течної освіти, публікувалася на сторінках спеціальної преси. До роботи на 
кафедру бібліотекознавства та бібліографії в 1972 році були запрошені ви-
пускники бібліотечного факультету Київського інституту культури В. Л. Вої-
нова і М. В. Геращенко; бібліотекарі-практики м. Миколаєва В. В. Синческул, 
Ю. Ф. Вобленко, Т. О. Ковальова (Ковальова-Скорова) (Миколаївська обласна 
універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова); В. М. Карабан (Єременко); 
Л. С. Мірошніченко; І. А. Тихонова (Миколаївська обласна бібліотека для ді-
тей). Окремі дисципліни викладали бібліотекарі-сумісники Е. І. Гайсинський, 
заступник директора Миколаївської обласної універсальної наукової бібліо-
теки ім. О. Гмирьова («Історію бібліотечної справи»), Р. А. Березович, завіду-
вач відділу бібліографії цієї ж бібліотеки («Краєзнавчу бібліографію»).

У той час у Миколаєві не було фахівців з науковими ступенями зі спе-
ціальності «Бібліотекознавство, бібліографознавство», тому подією став 
приїзд в м. Миколаїв кандидата педагогічних наук за спеціальністю «Бібліо-
текознавство, бібліографознавство», доцента Д. Х. Варганової, яка очолила 
кафедру бібліотекознавства і бібліографії в 1975  році. За часів її роботи 
розпочалася активна наукова діяльність студентів кафедри, зокрема, на-
писання і захист дипломних робіт з питань історії бібліотечної справи 
Півдня України: Ю. Є. Яновер «Історія бібліотечної справи на Миколаївщині 
(1803–1917 рр.)», А. І. Сидоренко «Формування фондів бібліотек м. Мико-
лаєва у дореволюційний період», Н. М. Дудьєва «Історія Севастопольскої 
морської бібліотеки» та ін. Тематика дипломних робіт охопила історію бі-
бліотечної справи всіх областей Півдня України, а також деяких республік 
колишнього Радянського Союзу. Робота в архівних установах і бібліотеках 
Миколаївської, Одеської та Херсонської областей сприяла введенню до 
наукового обігу нових відомостей, нових документів, активному залучен-
ню студентів до наукової діяльності.

Слід зазначити, що на перший та другий випуски студентів-бібліотекарів 
головою комісії на державному іспиті, а також захисті дипломних робіт був 
В. М. Пілецький – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри бі-
бліотекознавства Київського державного інституту культури, відомий в 
Україні бібліотекознавець. Така тенденція зустрічей з провідними фахівця-
ми в галузі бібліотечної справи зберігалася багато десятиліть.

В 70–80-ті роки ХХ ст. завідувачами кафедри бібліотекознавства і біб-
ліографії були Д. Х. Варганова (к.пед.н, доцент), П. А. Козляковський (к.пед.н, 
доцент), І. А. Мейжис (к.пед.н, доцент, пізніше – доктор педагогічних наук, 
професор).
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Спрямованість на поглиблення вивчення дисциплін бібліотекознавчо-
го та бібліографознавчого циклів вплинуло на поділ у 1984 році кафедри 
на дві самостійні: кафедру бібліотекознавства та кафедру бібліографії.

З 1984 року кафедра бібліографії продовжила своє функціонування як 
самостійний структурний підрозділ Миколаївської філії спочатку як кафе-
дра бібліографії, а з 1999 року – як кафедра книгознавства та бібліогра-
фознавства, з 2003 року – як кафедра книгознавства, бібліотекознавства і 
бібліографії, з 2005 року – як кафедра книгознавства, бібліотекознавства та 
комп’ютерних технологій. Кафедру очолювали П. А. Козляковський (к.пед.н, 
доцент), В. В. Синческул (старший викладач), І. А. Мейжис (к.пед.н, доцент), 
А. Ф. Хорунжий (к.пед.н, доцент), Г. М. Гич (к.пед.н, доцент).

Кафедру бібліотекознавства очолювали О. Б. Койдан (к.пед.н, 1984–
1987 рр.), Д. Х. Варганова (к.пед.н, доцент 1991–1995 рр.), В. Л. Воїнова (стар-
ший викладач, 1996–1997 рр.), Т. С. Попова (к.пед.н., доцент, 1998–2002 рр.).

З 1990-х років в рамках спеціальності «Бібліотекознавство і бібліогра-
фія» була відкрита нова спеціалізація «Книгознавець-бібліограф книготор-
говельного підприємства». Підготовка студентів за цією спеціалізацією 
здійснювалась більше 10-ти років.

З 1999 року кафедра бібліотекознавства отримала нову назву – кафе-
дра бібліотекознавства та документно-інформаційних систем, а з 2000 р. – 
кафедра бібліотекознавства.

Протягом усього періоду існування кафедри бібліотекознавства та бі-
бліографії плідно співпрацювали з бібліотеками регіону, зокрема: участь у 
Миколаївському бібліотечному науково-виробничому об’єднанні, Мико-
лаївській обласній бібліотечній асоціації, захист дипломних робіт студентів 
у провідних бібліотеках м. Миколаєва, рецензування дипломних робіт сту-
дентів, участь у спільних наукових дослідженнях, наукових конференціях 
тощо.

Вивчалось досить багато дисциплін: так, Т.  Г.  Близниченко викладала 
«Загальне  бібліотекознавство», «Бібліотечні каталоги». Д.  Х.  Варганова  – 
«Організацію бібліотечної справи», «Бібліотечні фонди», «Бібліотечні ката-
логи». В. Л. Воїнова викладала курси, пов’язані з основами бібліотекознав-
ства, обслуговування користувачів, режисурою масових заходів, діловим 
етикетом, бібліотечною професіологією, бібліотечним менеджментом і 
маркетингом тощо. В. М. Єременко читала лекції, проводила практичні та 
лабораторні заняття з дисциплін «Бібліотечні каталоги», пізніше – «Ана-
літико-синтетична обробка документів», «Історія бібліотечної справи». 
Л. С. Мірошніченко здійснювала підготовку студентів з дисциплін «Методи-
ка роботи з читачами», «Методика керівництва дитячим читанням», «Пси-
хологія читання», «Аналіз та рецензування художніх творів», «Бібліотечні 
каталоги». А.  І.  Сидоренко   викладала «Документознавство», «Бібліотечні 
фонди», «Аналітико-синтетичну обробку документів»; А.  Ф.  Хорунжий – 
курси галузевого книгознавства, галузевої бібліографії, історії української 
книги, української бібліографії, соціальних комунікацій. В. В. Синческул на-
вчала студентів основ теорії бібліографії. Ю.  Ф.  Вобленко забезпечувала 
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підготовку з курсів щодо галузевого книгознавства, галузевої бібліографії. 
Т.  С.  Попова викладала дисципліни з книгознавства, історії книги, книго-
торгівельної бібліографії, бібліотечного обслуговування в бібліотеках для 
дітей. І. Ф.  Іванова навчала діловодству («Докуменаційного забезпечення 
управління»), менеджменту бібліотечно-інформаційної діяльності. Г. М. Гич 
здійснювала підготовку студентів з соціально-психологічних засад обслу-
говування користувачів, основ науково-дослідної роботи, бібліотечної 
професіології, інформаційного обслуговування користувачів, сучасних бі-
бліотекознавчих концепцій, інформаційних ресурсів тощо. Н.  Л.  Мали-
новська викладала «Аналітико-синтетичну обробку документів», «Елек-
тронний документообіг», Г.  Г.  Бородіна  – «Історію бібліотечної справи», 
«Книгознавство», «Організацію бібліографічної діяльності». Ю.  О.  Гвоздєв   
читав лекції та практичні заняття з курсу «Технічні засоби бібліотечної ро-
боти». Й. А. Шамес викладав курси «Психологія, психодіагностика», «Інфор-
матика», «Основи обчислювальної техніки та програмування».

Велика увага приділялася формуванню колективу кафедри, який в різні 
роки поступово поповнювався її перспективними випускниками такими, як 
А. І. Сидоренко, Г. М. Гич, А. Ф. Хорунжий, Н. М. Малиновська, І. Ф. Іванова, 
Г. А. Єрмолаєва, Г. Г. Бородіна, С. О. Шуляк, А. Л. Шкроботько, Т. В.  Сидоренко.

Необхідно відзначити, що основним завданням викладачів кафедр були 
підготовка кадрів для бібліотечної галузі Півдня України та наукова робота. 
Для студентів готувалися методичні рекомендації з вивчення дисциплін, 
для виконання практичних завдань, для самостійної роботи, конспекти 
лекцій з дисциплін професійного циклу, програми та навчально-методичні 
комплекси дисциплін кафедри, програми до державних іспитів, впровад-
жено нові активні методи навчання у формі ділових ігор, ситуаційних зав-
дань та ін. Багатоплановою була тематика дипломних і курсових робіт сту-
дентів, враховувались і запити бібліотек регіону, потреби у дослідженні 
регіональних аспектів діяльності документних структур.

Професіоналізм викладачів кафедри постійно вдосконалюється (на-
вчання в аспірантурі, Інституті підвищення кваліфікації тощо). Участь раз-
ом зі студентами денної та заочної форм навчання у наукових досліджен-
нях різного рівня: всесоюзному «Бібліотечна професія: сучасний стан і пер-
спективи розвитку» (1990-й  р.), результати якого по південному регіону 
України були включені до основних висновків дослідження; комплексному 
дослідженні кафедри «Бібліотечне краєзнавство: історія, сучасний стан та 
перспективи розвитку» (1991–1995  рр.), за результатами якого підготов-
лені наукові статті, дипломні роботи, методичні рекомендації. Більшість 
дисертаційних досліджень викладачів кафедри здійснено в межах ком-
плексної теми Миколаївської фiлiї Київського нацiонального унiверситету 
культури i мистецтв «Iсторiя i розвиток культури Пiвдня України», наукової 
теми факультету документознавства та бібліотечно-інформаційних систем 
«Бібліотечні ресурси Півдня України: формування та шляхи підвищення 
ефективності».
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Викладачі бібліотечних спеціальностей Миколаївської філії активно спів-
працювали з колегами з різних вищих закладів освіти та бібліотек країни. 
Прикладом такої співпраці можна назвати гостьові лекції-зустрічі виклада-
чів і студентів бібліотечного факультету в стінах Миколаївської філії 
з А. В. Соколовим (доктором педагогічних наук, професором Ленінградсь-
кого державного університету культури); М. С. Карташовим (доктором пе-
дагогічних наук, професором, директором Державної бібліотеки СРСР, 
м. Москва) – 80-ті роки; А. С. Чачко (доктором педагогічних наук, професо-
ром, завідувачем кафедри бібліотекознавства КНУКІМ, відомим українсь-
ким бібліотекознавцем) – кінець 90-х- початок 2000-х років, Т. Г. Горбаченко 
(на той час кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри бібліотекоз-
навства КНУКіМ, нині доктором філософських наук, професором); В. М. Мед-
ведєвою (кандидатом педагогічних наук професором КНУКіМ); В. В. Бездраб-
ко – кандидатом історичних наук, доцентом (нині доктором історичних 
наук, професором, завідувачем кафедри документознавства та інформацій-
но-аналітичної діяльності КНУКіМ); Т. В. Новальською – доктором педагогіч-
них наук, професором, завідувачем кафедри інформаційних технологій 
КНУКіМ. Це були незабутні зустрічі, проблемні лекції та дискусії з актуаль-
них питань бібліотекознавства, документознавства, підготовки спеціалістів 
з інформаційної сфери.

80–90-ті роки XX  ст. були часом пошуку нових форм в діяльності
закладів культури, відзначилися активною участю викладацького складу 
кафедри у науково-практичних конференціях, що проводилися Мико-
лаївською філією: «Особенности культурно-просветительской работы в 
усло виях НТР» (1980 р.), «Актуальные проблемы культурного строительст-
ва» (1985 р.), «Актуальные проблемы подготовки кадров в области искусст-
ва и культуры в свете перестройки высшего и среднего специального об-
разования» (1988 р.), «Духовна культура Півдня України: сучасний стан та 
перспективи розвитку» (1995 р.), «Розвиток іноетнічних культур у контекс-
ті української культури Півдня України» (XXII науково-практична конфе-
ренція, присвячена 25-річчю МФ КДУК, 21 лист. 1996 р.) та ін.

До роботи зі студентами завжди залучали фахівців-практиків. Виклада-
чами-сумісниками в різні роки були Н. Ф. Богза (директор Миколаївської 
ОУНБ ім. О. Гмирьова), Л. С. Северин (директор ЦБС для дорослих м. Мико-
лаєва), а також випускники бібліотечного факультету Миколаївської філії 
КНУКіМ: Н. В. Семілєт (директор ЦБ для дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменко, За-
служений працівник культури України); Т. В. Тверда (директор ЦБ ім. М. Л. Кро-
пивницького м. Миколаєва, Заслужений працівник культури України); 
Г. С. Гречко (заступник директора ЦБ для дітей м. Миколаєва, Заслужений 
працівник України); Т. М. Костирко (кандидат наук з соціальних комунікацій, 
директор Наукової бібліотеки національного університету кораблебуду-
вання імені адмірала Макарова); К. М. Картузов (директор Миколаївської на-
уково-педагогічної бібліотеки, магістр з державного управління); В. В. Агар-
кова (директор Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки) 
та ін.
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Кафедра всі роки працює в тісному контакті з бібліотеками Півдня Украї-
ни, сприяючи оптимізації бібліотечної діяльності в регіоні.

З 1997 року в межах факультету документознавства та бібліотечно-ін-
формаційних систем, що був утворений у 1991 році, започатковано нову 
спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність», а з 2000 
року – відкрито самостійну кафедру документознавства, яку очолила Іва-
нова Ірина Федорівна, к.пед.н, доцент (2000–2005 рр.), випускниця нашого 
факультету.

З 2000  року кафедра документознавства здійснює підготовку спе-
ціалістів у галузі докуменознавства та інформаційної діяльності, здатних 
працювати як виконавці та організатори в державній і недержавній ад-
міністративних сферах, вміщуючи сучасну організацію документопотоків, 
технічні засоби внутрішньої і зовнішньої документації, впровадження до-
кументально-інформаційних систем пошуку та аналітико-синтетичної пе-
реробки інформації тощо.

На кафедру перейшли працювати І. Ф. Іванова, к.пед.н, доцент; Сидорен-
ко Алла Іванівна, к.пед.н., доцент; Г. А. Єрмолаєва, ст. викладач (пізніше 
к. пед.н., доцент); І. М. Журавська, к.т.н., доцент (нині доктор технічних наук, 
професор); С. І. Марченко, к.т.н, доцент. Викладачами-сумісниками в різні 
роки були Л. Л. Левченко, к.і.н., директор Державного архіву Миколаївської 
області (нині доктор історичних наук, директор Центрального державного 
архіву вищих органів влади та управління України), яка незмінно викладала 
дисципліну «Архівознавство» для студентів означеної спеціальності; Т. І. Бу-
гаєнко (доцент, працівник Миколаївської обласної ради); старші викладачі 
С. М. Божаткін, В. А. Гусєва-Божаткіна, які викладали дисципліни за блоком 
«Комп’ютерні технології в документознавстві».

Кафедра в 2004 році отримала назву «Документознавства та інформа-
ційної діяльності», а з 2008 р. кафедра бібліотекознавства і кафедра доку-
ментознавства та інформаційної діяльності об’єдналися в кафедру «Доку-
ментознавства та інформаційних систем». Завідувачами кафедри були 
Л. С. Северин, к.пед.н (2006–2008 рр.), А. І. Сидоренко, к.пед.н, доцент (2008–
2014 рр.). З 2015 року кафедра мала назву «Інформаційної, бібліотечної та ар-
хівної справи», завідувачем кафедри була к.пед.н Т. М. Борко (2014–2019 рр.). 
Нині кафедру очолює кандидат наук з соціальних комунікацій Т. В. Сидорен-
ко (2019 р. – по теперішній час).

Введення в дію Постанови Кабінету Міністрів України «Про затверджен-
ня переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підго-
товка здобувачів вищої освіти» (2015 р.) зумовило суттєві зміни в процесі 
професійної підготовки фахівців сфери документознавства та інформацій-
ної діяльності, бібліотекознавства, архівознавства, книгознавства, діловод-
ства, об’єднавши усі ці спеціальності під однією назвою – «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа».

Зміст спеціальності сформувався внаслідок конвергенції сфер інформа-
ційних послуг, які окреслили діапазон професійних функцій фахівця інфор-
маційної, бібліотечної та архівної справи та модернізували зміст і цілі
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професійної підготовки. Основним завданням кафедри у процесі про-
фесійного становлення бакалаврів інформаційної, бібліотечної та архівної 
справи стало формування здатності до застосування освоєних знань у пра-
ктичних ситуаціях, створення чіткої та точної управлінської документації 
відповідно до чинних стандартів, умінь розв’язувати складні спеціалізо-
вані завдання, самостійно працювати та приймати рішення, забезпечувати 
якість виконуваних завдань, що відповідає поняттю «готовність» майбутніх 
фахівців до професійної діяльності.

До 2016 р. кафедра документознавства та інформаційних систем була 
випусковою за спеціальностями 7.02010201 «Книгознавство, бібліотеко-
знавство і бібліографія» та 7.02010501 «Документознавство та інформацій-
на діяльність».

З 2016 р. кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи готує 
студентів за однойменною спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна 
та архівна справа». 

Сфери професійної діяльності випускників кафедри – органи держав-
ного, муніципального управління і самоврядування, судової та правоохо-
ронної системи, науково-дослідні установи, центри вивчення громадської 
думки; вищі заклади освіти; кадрові, консалтингові, рекламні, інформаційні 
агентства; заклади публічної сфери, бібліотечні установи різних типів і 
видів, служби документаційного забезпечення підприємств м. Миколаєва 
та Миколаївської області тощо.

Сьогодні до складу кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної 
справи ВП «МФ КНУКіМ» належать Т. В. Сидоренко, кандидат наук з соціаль-
них комунікацій, доцент (завідувач кафедри); О. О. Баковецька, доктор істо-
ричних наук, доцент, професор за наказом; Г. А. Єрмолаєва, кандидат педа-
гогічних наук, доцент; А. І. Сидоренко, кандидат педагогічних наук, доцент; 
С. О. Шуляк, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету менед-
жменту і бізнесу.

Т. В. Сидоренко викладає курси «Стандартизація та сертифікація (за фа-
ховим спрямуванням)», «Комунікативні технології побудови репутацій», 
«Системний аналіз інформаційних процесів», «Інформаційно-пошукові си-
стеми», «Міжнародні інформаційні ресурси», «Експертиза документів» та ін. 
О.  О.  Баковецька викладає «Етнографію», «Політологію», «Історію культу-
ри». Т. М. Борко навчає «Теорії і практики референтської діяльності», «Всту-
пу до фаху», «Теорії архівної справи, лінгвістичних основ документознавст-
ва» та ін. Г. А. Єрмолаєва викладає дисципліни з управлінського докумен-
тознавства, інформаційно-аналітичної діяльності, бібліотечної адвокації, 
візуальної аналітики тощо. А.  І.  Сидоренко спеціалізується в галузі доку-
ментознавства, аналітико-синтетичного опрацювання документів, доку-
ментних ресурсів бібліотек, документознавчій професіології, концепцій 
сучасного документознавства, документних комунікацій, захисту інформа-
ції, патентознавства. С.  О.  Шуляк викладає дисципліни з обслуговування 
користувачів, бібліотечного маркетингу, інформаційного менеджменту, 
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кібербезпеки, електронного документообігу, інформаційного обслугову-
вання користувачів тощо.

Кафедра інформаційної, бібліотечної та архівної справи продовжує 
розвивати свої кращі традиції і є осередком наукової діяльності. Члени ка-
федри ведуть активну наукову діяльність, публікують статті у фахових жур-
налах України, в зарубіжних періодичних виданнях, що включені до науко-
метричних баз Scopus або Web of Science Core Collection, беруть участь у 
всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях.

Наукова тема кафедри – «Документально-інформаційні системи в струк-
турі освітньо-інформаційного простору суспільства». Напрями наукових 
досліджень:

• Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців у 
процесі вивчення бібліотечно-інформаційної діяльності.

• Інформаційна освіта сучасного суспільства.
• Розвиток спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна спра-

ва».
• Документознавча професіологія.
• Сучасні моделі бібліотечно-інформаційного обслуговування.
• Культурно-просвітницька діяльність бібліотек Півдня України.
• Документаційне забезпечення управління та ін.
Викладачі кафедри є науковими керівниками студентських досліджень 

з питань трансформаційної діяльності бібліотечного соціального інституту 
у сучасних умовах медіапростору, формуванні цифрових компетенцій біб-
ліотекознавців, менеджерів інформаційних систем і технологій, докумен-
тознавців-менеджерів органів державної влади та управління. Здійсню-
ється розробка та оновлення навчально-методичного забезпечення про-
фесійної підготовки бакалаврів інформаційної, бібліотечної та архівної 
справи в контексті реформування та модернізації спеціальності.

Концептуальні напрями роботи кафедри інформаційної, бібліотечної та 
архівної справи Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія КНУКіМ» 
спрямовані на розвиток і функціонування майбутнього фахівця з інформа-
ційної, бібліотечної та архівної справи в системі інновацій соціальних ко-
мунікацій. Теоретико-методологічним підґрунтям професійної підготовки 
бакалаврів інформаційної, бібліотечної та архівної справи є удосконален-
ня предметно-змістового елементу дисциплін кафедри. Формування фахо-
вих компетентностей забезпечується вивченням широкого спектру дисци-
плін: «Загальне документознавство», «Аналітико-синтетичне опрацювання 
документів», «Системний аналіз інформаційних процесів», Документаційне 
забезпечення управління», «Візуальна аналітика», «Захист інформації», 
«Кібербезпека», «Електронний документообіг», «Теорія і практика рефе-
рентської справи» та ін.

У 2015  році кафедрою вперше було проведено Форум бібліотекарів 
Півдня України «Бібліотека ХХІ ст.: освітній і практичний вектори», мета 
якого – інтегрувати бібліотечну освіту та сучасні інноваційні практики для 
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удосконалення бібліотечної галузі Півдня України, підвищити професійний 
статус бібліотекаря в сучасному суспільстві.

Студенти та викладачі кафедри «Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа» брали участь в Міжрегіональному ярмарку бібліотечних інновацій 
«БібліоКре@тив-2015» на платформі «Ідеї команди фахівців Миколаївської 
області в розділі «Студентський фрістайл бібліотечних ідей» (викладачі 
Т. В. Сидоренко, С. О. Шуляк). Всі ідеї були впроваджені в практику окремих 
бібліотек Півдня України та Національної бібліотеки України для дітей. 
Цікавим став і регіональний проект «School Book Crossing» (Миколаїв-
Херсон).

Студенти спеціальності – активні учасники сучасних проєктів ВП «Ми-
колаївська філія КНУКІМ» – «Туристичний хакатон» (2019, 2020 рр. – викла-
дачі Г. А. Єрмолаєва, Т. В. Сидоренко), «Посвята студентів» перших курсів 
спеціальності тощо.

В рамках ювілейного 50-го року зі створення Миколаївської філії КНУКіМ 
на Півдня України, у 2021 р. кафедрою інформаційної, бібліотечної та архів-
ної справи започатковано і проведено Всеукраїнську науково-практичну 
конференцію «Інформаційні комунікації в культурі та мистецтві», метою 
якої є узагальнення теоретичних досліджень та практичного досвіду роз-
витку інформаційних комунікацій в культурі та мистецтві Півдня України та 
розробка новітніх підходів комунікативної політики культурно-мистець-
ких установ в контексті розвитку регіонального соціокультурного середо-
вища.

Серед випускників кафедри – 8 осіб захистили кандидатські дисертації, 
отримали наукові ступені кандидата наук, вчені звання доцента і працюва-
ли та працюють на кафедрі інформаційної, бібліотечної та архівної справи 
ВП «МФ КНУКіМ»: А. Ф. Хорунжий , Г. М. Гич  , І. Ф Іванова, А.  І Сидоренко, 
Г. Г. Бородіна, Г. А. Єрмолаєва, С. О. Шуляк , Т. В. Сидоренко. 

Кафедра пишається і своїми випускниками – керівниками провідних 
біб ліотек Півдня України: Н. І.  Коротун  – директор Херсонської обласної 
універсальної наукової бібліотеки ім.  О.  Гончара, заслужений працівник
культури України; В.  В.  Агаркова– директор Миколаївської обласної уні-
версальної наукової бібліотеки; Н. В Ткаченко . – директор Миколаївської 
обласної бібліотеки для юнацтва; В.  Л.  Лобзова  – директор Херсонської 
обласної бібліотеки для юнацтва ім. Б. А. Лавреньова; Т. А. Жайворонок – 
директор Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В. Лягіна, Заслу-
жений працівник культури України; Н. В. Семілєт – директор Центральної 
бібліотеки для дітей ім. Ш. Кобера і В. Хоменко м. Миколаєва, Заслужений 
працівник культури України; Т. В. Тверда– директор Центральної міської бі-
бліотеки ім.  М.  Л.  Кропивницького м.  Миколаєва, Заслужений працівник 
культури України, Городянин року в номінації «Культура» 2009 р»; Т. І. Ро-
скіна – директор Науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва, колишній 
голова Миколаївської обласної бібліотечної асоціації, відмінник освіти 
України (до 2018  р.), Н.  Є.  Симоненко – директор наукової бібліотеки 
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Миколаївського національного педагогічного університету ім. В. О. Сухом-
линського (2013–2019 рр.).

Бібліотеки ВП «Миколаївська філія Київського національного універси-
тету культури і мистецтв» в різні роки очолювали також випускники кафе-
дри: Л. М. Нікора  (2004–2013 рр.), Н. С. Коваль  (з 2013 р. по теперішній час). 

Випускники кафедри також працюють заступниками директорів про-
відних бібліотек, є завідувачами структурних підрозділів, очолюють район-
ні централізовані бібліотечні системи Півдня України, бібліотеки-філії, бі-
бліотеки територіальних громад, шкільні бібліотеки, працюють в бібліоте-
ках зарубіжних країн (США, Фінляндія, Ізраїль). Ділитися отриманими знан-
нями та досвідом, здійснювати освітню діяльність почали випускники, які є 
викладачами Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв: 
І. Ю. Гладьо, голова циклової комісії бібліотечних дисциплін і діловодства, 
викладач-методист, завідувач навчально-виробничою практикою студен-
тів коледжу; Н. А. Костюченко – завідувач денного відділення, викладач; ви-
кладачі І. С. Холодулькіна і Л. М. Гобжелян.

Випускники освітньої програми «Документознавець, менеджер органів 
державної влади та управління» працюють як в органах державної влади, 
так і в комерційних структурах: Ю. Й. Любаров, начальник управління з пи-
тань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської 
ради, магістр з публічного управління; А. І Дорош, Н. Г. Ласна, А. Л. Мигаль-
чинська  – головні спеціалісти Управління культури, національностей та 
релігій Миколаївської облдержадміністрації; О.  М.  Марінова  – завідувач 
Єланецьким трудовим архівом; В.  М.  Фарафонова, завідувач відділу со-
ціальної роботи та комерційної діяльності ВПУ № 21 м. Миколаєва та ін. Де-
сятки випускників кафедри вже отримали дипломи магістрів з докумен-
тознавства та інформаційної діяльності, публічного управління, менед-
жменту та адміністрування.

Кафедра, що готує фахівців інформаційної сфери, здійснює вагомий 
внесок у наукову розробку проблем документалістики, історії бібліотечної 
та книжкової справи, обслуговування користувачів. Ініціативність, від-
даність своїй справі, значний науково-творчий потенціал характеризують 
педагогічний колектив кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної 
справи.

Десятиліття пошуків і творчого підходу принесли свій результат: викла-
дачі кафедри накопичили великий досвід у підготовці фахівців інформа-
ційної сфери. Гуманістичну місію служіння Україні, її культурі протягом всіх 
років виконували педагоги, що працювали в різні десятиліття її роботи та 
тисячі наших випускників, які працюють в Україні та інших країнах світу, 
пам’ятаючи своїх вчителів.

Кафедра зустрічає свій ювілей на новому етапі свого розвитку, втілюю-
чи в життя нові проекти, стартапи, форми роботи зі студентами в транс-
формаційному освітньому середовищі, зберігаючи високий професійний 
рівень.
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КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГІЇ

КРІЗЬ МИНУЛЕ В МАЙБУТТЯ

Кафедра культурології ВП «МФ КНУКіМ» є правонаступницею кафедри 
режисури, створеної у складі Миколаївського культурно-освітнього фа-
культету Київського університету культури ім. О. Є. Корнійчука за резуль-
татами його першого навчального року (1971–1972 рр.). Основним змістом 
педагогічної роботи кафедри, що почала самостійне функціонування в 
1972 р. була підготовка режисерів народних театрів та клубних працівни-
ків. Вступ до фаху студентам викладав завідувач кафедри Д. А. Ганчо, режи-
суру й акторську майстерність – актор Миколаївського українського теа-
тру драми й музичної комедії О. М. Підгорний, а сценічну мову – викладач 
кафедри О. І. Хадєєва. В 1974 р. до складу кафедри увійшов також Є. П. Зай-
цев, який до того працював завідувачем кафедри режисури Тамбовської 
філії Московського державного інституту культури. Всіх зазначених викла-
дачів й сьогодні тепло згадують колишні випускники. Не менш значимими 
в навчальному процесі були дисципліни, пов’язані з організацією клубної 
роботи. Їх викладав А. М. Чекмарьов, який незабаром очолив новостворе-
ну кафедру клубознавства. 

Перший випуск молодих дипломованих фахівців режисерської спе-
ціалізації було здійснено в 1975 р. Вихованцями цього випуску стали, зо-
крема, колишній міністр культури України, а потім директор інституту 
культурології Академії мистецтв України, заслужений діяч мистецтв Украї-
ни Ю. П. Богуцький, директор й художній керівник Миколаївського акаде-
мічного українського театру драми та музичної комедії, заслужений пра-
цівник культури України, заслужений діяч мистецтв України М. С. Берсон, 
колишній директор обласного Будинку художньої творчості у м.  Мико-
лаєві О. В. Баланчук та інші самовіддані працівники на ниві культури.

Вже у теперішній час один з кращих театральних директорів України 
М. С. Берсон згадує про своє студентське життя в першій половині 1970-х 
років: «Це були щасливі роки. Здається студентам, майбутнім організато-
рам клубної роботи, режисерам, у вузі дозволяли все. Ми грали в учбово-
му театрі, відвідували хор, робили пародії на своїх викладачів, влаштову-
вали театральні капусники й тематичні вечори. Водночас самі будували, 
ремонтували навчальні аудиторії, білили стіни. А наш незабутній «помі-
дорний семестр»! У вересні формувалася агітбригада інституту, ми виїжд-
жали в область, давали концерти в клубах, так званих «червоних куточках», 
й прямісінько на колгоспному току. Три роки незабутніх гастролей!»

В другій половині 1970-х років кафедра режисури була закрита (лікві-
дована), а кафедра клубознавства трансформована в кафедру культурно-
освітньої роботи. Вона забезпечувала підготовку культурно-освітніх пра-
цівників для клубних закладів південних областей України. Спочатку 
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кафедру очолив А. М. Чекмарьов, а згодом довгі роки завідувачем кафедри 
був кандидат педагогічних наук, доцент А. Г. Михайлик. Під його керівницт-
вом на кафедрі працювали яскраві, талановиті, творчі фахівці: кандидат пе-
дагогічних наук Г.  Г.  Фундаментова, кандидат педагогічних наук С.  П.  Ки-
сельов, кандидат педагогічних наук П. І. Кичігін, старші викладачі В. А. Петру-
шенко, А. М. Нігреєв, В. І. Гусєв. Згодом кафедра поповнилась такими моло-
дими вченими, як Г.  Б.  Черушева, С.  С.  Кучинський, Л.  П.  Матвієнко, 
С.П. Шевчук та О. С. Шевчук (всі вони – випускники культурно-освітнього 
факультету, вихованці своєї alma-mater).

Кафедра культурно-освітньої роботи мала достатньо високий рейтинг 
серед однопрофільних кафедр вузів культури України за своїм науково-те-
оретичним потенціалом. Результатом науково-педагогічних досліджень 
кафедри стала розробка нових підходів щодо стратегії кадрової політики з 
подальшим визначенням актуальних напрямів підготовки спеціалістів в га-
лузі культури для південного регіону України.

Завдяки постійному творчому пошуку професорсько-викладацького 
складу кафедри культурно-освітньої роботи в 1986-87  рр. в межах спе-
ціальності «Організатор-методист культурно-освітньої роботи» були вио-
кремлені профілізації: «Організація дозвілля», «Позашкільна робота з діть-
ми та підлітками», «Управління та економіка культурно-дозвіллєвих за-
кладів». Узагальнення такого досвіду сприяло розширенню спектру спе-
ціальностей у вузах культури. У відповідності з потребами соціокультурної 
галузі кафедра ініціювала перетворення означених профілізацій у спе-
ціальності, й, таким чином, вже з 1991 р. у вузі розпочалася підготовка со-
ціальних педагогів за двома спеціалізаціями «Спеціаліст з соціально-куль-
турної роботи» та «Спеціаліст з позашкільної робити», а також підготовка 
культурологів за спеціалізацією «Культуролог-організатор туристично-ек-
скурсійної роботи».

Для забезпечення якісної підготовки фахівців за трьома вищезазначе-
ними напрямами на основі розділення колишньої кафедри культурно-ос-
вітньої роботи було створено три окремі кафедри: «Теорії і методики 
дозвіл ля», «Теорії і методики позашкільної роботи», «Теорії та історії куль-
тури».

Великі структурні зміни чекали на весь вуз після здобуття Україною не-
залежності. У 1992 р. культурно-освітній факультет було реорганізовано у 
Миколаївський філіал Київського державного інституту культури і ми-
стецтв. Він перебрав на себе роль регіонального навчального та науково-
дослідницького центру з проблем розвитку культури Півдня України. У 
складі філіалу було створено факультет культурології (декан – кандидат пе-
дагогічних наук П.  І.  Клівенко). Факультет готував фахівців за двома спе-
ціальностями: 

1. Соціальна педагогіка (за кваліфікаціями: «Соціально-культурна ро-
бота» та «Позашкільна робота»).
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2. Менеджмент невиробничої сфери (кваліфікація: «Менеджмент со-
ціокультурної сфери»).

Відкриттю цих спеціальностей передував глибокий аналіз тогочасних 
соціокультурних процесів в Україні, врахування зарубіжного досвіду під-
готовки фахівців у галузі культури. Характерним для означених спеціаль-
ностей було значне розширення сфери соціокультурної діяльності порів-
няно з попереднім історичним періодом. Поряд з традиційними Будинка-
ми культури й клубами фахівців виникла потреба різноманітних центрі до-
звілля, санаторно-курортних, рекреаційних та реабілітаційних закладів, 
соціально-педагогічних служби для різних верств населення. Підготовку 
фахівців даного профілю здійснювала кафедра соціально-культурної діяль-
ності, утворена шляхом реорганізації кафедри теорії та методики дозвілля. 
Кафедру очолювала канд. пед. наук, доцент О. С. Шевчук. Кадровий склад 
кафедри помітно помолодшав порівняно з попереднім періодом. Поряд з 
ветеранами (к.пед. наук П. І. Кичігін, старший викладач В. А. Петрушенко) 
на кафедрі працювали представники середнього покоління – старші ви-
кладачі Г. Я. Савчак, С. В. Леоненко, О. І. Молчан, викладач В. С. Базелєв, а та-
кож творча молодь – викладачі Д. О. Акманов, О. М. Мазніцина.

З метою якісної підготовки студентів кафедра плідно співпрацювала з 
обласним управлінням соціального захисту населення та обласним управ-
лінням культури. За участі цих та інших установ кафедра провела круглий 
стіл «Становлення соціальної роботи в Україні: досвід, проблеми, перспек-
тиви» (1994  р.), а також соціологічні дослідження «Проблеми культурно-
дозвіллєвої діяльності населення Миколаївщини», «Соціальна захищеність 
молоді». На кафедрі розроблялася наукова тема з проблем соціокультур-
ної реабілітації інвалідів, було встановлено зв’язки із зарубіжними інститу-
ціями, що діють у соціо-педагогічній сфері. Значний обсяг наукових дослід-
жень за участю викладачів кафедри сприяв розробці «Програми розвитку 
української культури та інших культур Миколаївської області» (1992 р.), а 
також державної програми «Культура. Просвітництво. Дозвілля» (1994–
1995 рр.)

Дещо інший напрям підготовки соціальних педагогів здійснювала ство-
рена в 1993 р. кафедра теорії та методики позашкільної роботи під керів-
ництвом канд. пед. наук Г. Б. Черушевой. До складу кафедри увійшли кан-
дидат педагогічних наук Г. Г. Фундаментова, викладачі С. С. Смотрицький, 
Л. А. Козльонок (Калініна), К. М. Горбунова, Н. К. Сінкевич, Е. Ф. Панченеко, 
М.  М.  Клімчук, Л.  А.  Северіна. Поліпшенню психолого-педагогічної підго-
товки студентів дуже сприяв прихід на кафедру в 1994 р. талановитого вче-
ного, провідного викладача вищої школи, доцента, кандидата психологіч-
них наук В. Я. Яблонко.

У 1996р. кафедру теорії та методики позашкільної роботи було транс-
формовано в кафедру соціальної педагогіки. Особливо яскраво і дина-
мічно в її складі працювала група педагогів, що забезпечували цикл спе-
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ціальних творчих дисциплін: старші викладачі К. М. Горбунова, Т.В. Ганчо, 
викладачі Е. Ф. Панченко, Л. А. Калініна, М. М. Клімчук, І. В. Барвінок, провід-
ний концертмейстер Д. В. Кученьов. Кадровий склад кафедри поповнили 
досвідчені практики системи народної освіти С.  С.  Смотрицький,
С.  В.  Рябінська, В.  І.  Гамза, а також психологи Й.  А.  Шамес, І.  П.  Патрик, 
І. Л. Смірнов, С. Л. Вохмякова, які мали досвід роботи в соціально-психоло-
гічних службах. 

Без перебільшення можна сказати, що кафедра соціальної педагогіки 
досить швидко стала потужним науковим осередком з проблем педагогіки 
дитячої творчості. Під егідою Академії педагогічних наук України вона роз-
горнула широкомасштабний експеримент з пошуку шляхів та ефективних 
методів розвитку творчих здібностей у дітей та підлітків. Згідно з програ-
мою експерименту на базі кафедри та експериментальної школи №  58 
м. Миколаєва було створено науково-дослідницький комплекс. Професор-
сько-викладацький склад кафедри активно співпрацював з багатьма інши-
ми освітніми та позашкільними закладами, організовуючи дозвілля дітей 
за місцем проживання. Особлива увага приділялася реабілітації дітей-ін-
валідів шляхом залучення їх до творчості. Студенти під керівництвом до-
свідчених педагогів щорічно проводили десятки ігрових програм, конкур-
сів, свят та інших заходів для підростаючого покоління.

У зв’язку з потребою впровадження та поглиблення концепції сучасної 
культурологічної освіти шляхом реорганізації кафедри історії, теорії куль-
тури та народної творчості (1990 р.) у Миколаївському філіалі КДІК в 1994 р. 
було створено загальноінститутську кафедру культурології. Вона здійсню-
вала теоретичну та практичну підготовку студентів за курсами «Історія та 
теорія культури», «Історія мистецтв», «Методологія та методика соціологіч-
них досліджень», «Етнографія та фольклористика», «Історія зарубіжної та 
української культури». Кафедру культурології очолював кандидат педаго-
гічних наук, професор А. Г. Михайлик. Викладачами кафедри були канди-
дат педагогічних наук, доцентт С. П. Шевчук, Н. Б. Путіловська, старший ви-
кладач Ю. Ю. Якименко (випускники Миколаївського філіалу КДІК), викла-
дач Ю. В. Щьолкін.

За період з 1990 по 2000 роки кафедра багато разів змінювала свою на-
зву: «Кафедра теорії і методики дозвілля», «Кафедра соціально-культурної 
діяльності», «Кафедра режисури», «Кафедра культурології і педагогіки», 
проте, це не впливало на якість роботи викладачів та творчий розвиток 
студентів. Творчими натхненниками та великою рушійною силою на цей 
час були кандидати педагогічних наук, доценти Г. Б. Черушева, Г. Г. Фунда-
ментова, які сприяли розвитку кафедри в науковому, навчально-методич-
ному, виховному та напрямках. 

У цей час на кафедрі працюють кандидат педагогічних наук, доцент 
П.  І. Кичігін, кандидат педагогічних наук, доцент Л. М. Матвієнко, кандидат 
психологічних наук, доцент В. Я. Яблонько, кандидат педагогічних наук, до-
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цент О. І. Молчан, кандидат педагогічних наук доцент, Н. Б. Путиловська, 
старший викладач Л. А. Калініна, старший викладач К. М. Горбунова, викла-
дач І. П. Патрик, викладач І. Л. Смірнов, викладач Е. Ф. Панченко, старший ви-
кладач Г. Я. Савчак, викладач Т. В. Ганчо, викладач М. М. Климчук, викладач 
С. С. Смотрицький, викладач В. І. Гамза, викладач С. В. Рябінська, викладач 
Т. М. Скубченко, викладач С. І. Вохмякова, акомпаніатори: І. В. Барвінок та 
Д. В. Кученьов.

У зазначений період в аспірантурі Київського національного університе-
ту культури і мистецтв на заочній формі навчаються: Л. А. Калініна, К. М. Гор-
бунова, І. Л. Смірнов, І. В. Барвінок.

Слід зазначити, що гарним «тилом» у роботі кафедри щодо забезпечен-
ня навчально-виховного процесу були завідуючі кабінетом та лаборанти 
кафедри: О. Л. Нагорна, Л. А. Северіна, А. Г. Печериця, Н. О. Ніколаєва, В. Д. На-
заренко.

Викладачі кафедри брали активну участь у роботі міжнародних, всеу-
країнських та регіональних науково-практичних конференцій, круглих 
столів тощо. Починаючи з 2000 року, кафедрою культурології керувала до-
ктор філософських наук, професор Г.  А.  Гарбар. За десятиліття кафедра 
пройшла трансформації від кафедри культурології і педагогіки, кафедри 
теорії і практики соціально-культурної діяльності до кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін. На цьому етапі навчально-освітню діяльність ор-
ганізовували викладачі: кандидат історичних наук, доцент О. М. Чеботаєва, 
кандидат історичних наук, доцент В. Г. Мірошніченко, кандидат історичних 
наук, доцент С. С. Макарчук, кандидат філософських наук, доцент В. І. Міті-
на, заслужений працівник культури України Г. П. Дем'яненко, старші викла-
дачі Е. Ф. Панченко та В. Є. Степанова.

Досить потужні зміни на кафедрі культурології відбулися з початком 
роботи в університеті заслуженого працівника культури України Н. В. Фе-
дотової. Маючи великий досвід роботи у сфері культури та керівництва 
аналогічним закладом, Н. В. Федотова ініціювала модернізаційний процес, 
що передбачав суттєве кадрове оновлення та формування нового освітнь-
ого простору, у якому творчість і культурна практика повинні сприяти гар-
монійному розвитку як студента вищого закладу культури, так, відповідно, 
й викладача. Очоливши кафедру культурології, доцент з/н Н. В. Федотова 
одним із пріоритетних напрямів визначила проєктне навчання. Запропо-
новану ініціативу підтримали на кафедрі, й 2014 року доценту В. Л. Мозго-
вому (працював за сумісництвом) було доручено підготувати творчий 
проєкт до 200-річчя з Дня народження Т. Г. Шевченка. Саме з цього проєк-
ту розпочалася нова віха в історії кафедри культурології. Проєкт став за-
гальноуніверситетським: долучилися кафедра музичного мистецтва та ка-
федра хореографії. Проєкт «Шлях поета» було презентовано на сцені Ми-
колаївського академічного художнього російського драматичного театру. 
Саме з цього проєкту розпочалася добра традиція підготовки та представ-
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лення для громадськості міста та області творчих досягнень кафедри куль-
турології. Слід зазначити, що саме у цей період суттєво оновився кадровий 
склад кафедри. Починаючи з 2014 року, на кафедру прийшли працювати: 
перший заступник директора, доцент з/н Д. О. Акманов, старший викладач 
кандидат педагогічних наук, Л. А. Калініна, доцент кандидат педагогічних 
наук Н. Б. Путіловська, директор Миколаївського фахового коледжу куль-
тури й мистецтв, кандидат культурології С. В. Мицик. Старожили кафедри 
кандидат історичних наук, доцент О. М. Чеботаєва, кандидат культурології 
О.  В.  Орлова та беззмінна завідувачка навчальної лабораторії кафедри 
С. П. Винокурова щиросердно та відкрито зустріли нових колег та всіляко 
підтримали їх входження у цікаве, креативне, насичене різними заходами 
та подіями життя на кафедрі. Саме ці люди, залишаючись хранителями тра-
дицій кафедри, мотивували новий склад викладачів до продовження про-
ведення унікальних заходів для студентів спеціальності «Культурологія», а 
саме: «Посвята в студенти КДД» та «Випуск на кафедрі КДД». Проведення 
зазначених заходів завжди було відкритим святом в університеті, що 
об’єднувало не лише усіх студентів спеціальності «Культурологія» з першо-
го по четвертий курси, а й мотивувало випускників кафедри бути постійни-
ми учасниками таких проєктів. Це стало результативною формою співпра-
ці роботодавців у сфері культури та кафедри, що постійно опікувалася пра-
цевлаштуванням своїх випускників.

Особливої уваги також заслуговують позитивні зміни, що відбувалися в 
змісті освітнього процесу на кафедрі. Цьому факту сприяла реалізація низ-
ки освітньо-наукових заходів. Знаковим етапом для розвитку кафедри 
культурології стало започаткування 2014 року проведення Всеукраїнської 
науково-практичної конференції «Стан та перспективи розвитку культуро-
логічної науки», яка з часом набула статусу міжнародної. Наукова актив-
ність у цьому напрямі сприяла популяризації кафедри на наукових тере-
нах не лише України, а й країн Європи (Польща, Болгарія, Латвія). Слід зау-
важити, що у зазначений період у навчальних планах з’явилися практико-
орієновані дисципліни, що суттєво сприяло розумінню студентами 
перспектив майбутньої професії. У цьому аспекті особливо слід відзначити 
освітньо-просвітницьку діяльність доцента О. М. Чеботаєвої (дисципліни: 
«Теорія культури», «Культурологія», «Історія культури», «Історія і теорія 
івентів»), доцента з/н Н.  В.  Федотової (дисципліни: «Історія мистецтв», 
«Івент-менеджмент і маркетинг», «Сценічна мова»), доцента з/н Д. О. Акма-
нова (дисципліни: «Режисура і майстерність актора», «Режисура івент-за-
ходів»), доцента В.  Л.  Мозгового (дисципліни: «Сценарна майстерність», 
«Організація і постановка івент-заходів»), старшого викладача О.В. Орлової 
(дисципліни: «Індустрія дозвілля і розваг», «Подієвий туризм»), старшого 
викладача Л.  А.  Калініної (дисципліни: «Режисура і майстерність актора», 
«Режисура івент-заходів», «Анімаційно-ігрові технології дозвілля»).
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У період з 2015 по 2016 рік кафедрою культурології (на той час культу-
роно-дозвіллєвої діяльності) керувала кандидат історичних наук, доцент 
О. М. Чеботаєва. Високий рівень професіоналізму, відданість справі, високі 
наукові принципи, безмежна любов до студентства, що відобразилася вве-
денням в освітній сленг кафедри нового терміну «ХОМОЧКИ», сприяли 
формуванню міцного фундаменту, в якому кожний освітній «камінець» по-
требував збереження, зміцнення та умілого використання для подальшо-
го розвою ідей культурологічної освіти. 

Сталий науковий розвиток кафедри, ініційований керівництвом уні-
верситету, мотивував до індивідуальних наукових досягнень науково-пе-
дагогічний склад кафедри. Так, 2015 року доцент В. Л. Мозговий захистив 
докторську дисертацію і за пропозицією керівництва з нового 2016–2017 
навчального року очолив кафедру культурології. Кафедрою було продов-
жено започатковані раніше традиції щодо підготовки творчих проєктів. 
2017 року було підготовлено та презентовано на сцені Миколаївського бу-
динку культури МВС України (зараз Центр культури і мистецтв МВС Украї-
ни) проєкт «Вербовії колеса» – автор сценарію та режисер-постановник 
професор з/н В. Л. Мозговий. Творча співпраця з кафедрами університету 
спонукала до визнання кафедри культурології як однієї із провідних ка-
федр філії і упевнено закріпила за нею функцію організатора усіх масштаб-
них проєктів. 

Набули яскравої самобутності загальнокафедральні заходи, що прово-
дилися для студентів спільно з викладачами як в університеті, так і за його 
межами. 2018 року кафедра відкрила лабораторію акторської та режисер-
ської майстерності з оформленням відповідного театрального (чорного) 
кабінету та освітлення. Першим заходом, що ознаменував відкриття лабо-
раторії, була презентація студентами групи КДД-115М вистави-провокації 
«Розмова про життя» О.  Войтко (режисер-постановник професор з/н 
В. Л. Мозговий). Надалі усі творчі покази студентів відбувалися на імпрові-
зованій сцені вказаної лабораторії. Через номер аудиторії (№ 100), де роз-
містилася лабораторія, студенти лагідно почали її називати «наша сотка». 
Саме на цій сцені постійно відбуваються покази з дисциплін: «Сценічна 
мова» (викладач доцент з/н Н. В. Федотова), «Режисура івент-заходів» (ви-
кладачі доцент з/н Д. О. Акманов, доцент з/н Л. А. Калініна), «Організація і 
постановка івентів» (викладач, професор з/н В. Л. Мозговий). 2018 року на 
кафедрі культурології розпочала працювати викладач кафедри В. С. Доній, 
яка згодом (2019 року) захистила кандидатську дисертацію та почала ви-
кладати дисципліни «Іноземна мова» й «Тайм-менеджмент», «Лідерство», 
«Академічна культура». Ініціативність та завзятість сприяла професійному 
росту молодого науковця і В. С. Доній було призначено деканом факульте-
ту мистецтв. 2019 року на кафедру прийшов працювати викладач І. А. Фе-
дотов, який викладав дисципліни «Реклама та PR в соціокультурній діяль-
ності» та «Брендінг».
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Творчий запал студентів кафедри культурології спонукав до розширен-
ня меж творчих проєктів. Такий захід як «Посвята в студенти КДД», вийшов 
за межі університету і набув статусу масового івенту, для проведення яко-
го постійно оновлюється локація. Так, 2018 року «Посвята в студенти КДД» 
проводилася на катері для прогулянок річкою Південний Буг та мала про-
довження на набережній м. Миколаєва. Театралізованою за усіма канона-
ми була посвята, що проводилася 2019 року на базі Миколаївського
академічного художнього російського драматичного театру. Молодіжно-
орієнтованою була посвята 2020 року, яка мала назву «КДД у сутінках», 
проведена на базі Будинку офіцерів флоту м. Миколаєва. Слід також зазна-
чити, що така мистецько-просвітницька діяльність кафедри викликала жи-
вий інтерес випускників кафедри, які на той час уже зайняли вагомі посади 
у соціокультурній сфері. Так, 2019 року професор з/н В. Л. Мозговий висту-
пив із ініціативою започаткування театральних квартирників на базі Мико-
лаївського академічного художнього російського драматичного театру, 
директором-художнім керівником якого є випускник кафедри культуроло-
гії А. О. Свистун. 25 січня 2019 року цей проєкт під назвою «По-Станіславсь-
кому: «НЕ вірю!!!» було представлено широкому загалу глядачів на камер-
ній сцені зазначеного театру (автор сценарію та режисер-постановник 
професор з/н В. Л. Мозговий). У головних ролях виступили студенти спе-
ціальності «Культурологія», що мали можливість працювати на одній сцені 
із провідними акторами театру. Так зародилася тісна співпраця кафедри з 
театром, яка до сьогодні позитивно впливає на реалізацію досить значної 
кількості практичних завдань, що передбачаються освітнім процесом: від 
проходження практик – до працевлаштування випускників кафедри. 
25 січня 2020 р. було представлено ще один театральний квартирник під 
назвою «АнеКДДот-situation», у якому взяли участь лише студенти спе-
ціальності «Культурологія» денної форми навчання та було запрошено ви-
пускників кафедри різних років випуску, які працюють в театрі. 

Сучасний склад кафедри представлений когортою творчих, ініціатив-
них викладачів: доктор педагогічних наук, доцент В. Л. Мозговий, заслуже-
ний діяч мистецтв, професор з/н А. О. Свистун, кандидат філологічних наук, 
доцент з/н В. С. Доній, магістр сценічного мистецтва та акторської майстер-
ності А. В. Павленко на чолі із завідувачкою кафедри кандидатом культуро-
логії, доцентом з/н О. В. Орловою. У організації навчально-виховного про-
цесу вагому роль відіграє незмінна завідувачка лабораторії С. П. Виноку-
рова.

Кафедра культурології активно популяризує свою спеціальність серед 
випускників шкіл м.  Миколаєва та області, проводячи цікаві та неорди-
нарні заходи. Кожного року ми маємо гідних студентів, наступників випуск-
ників кафедри і сподіваємось, що 50-ти річний досвід освітньої діяльності 
кафедри лише буде примножений прийдешнім поколінням.
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КАФЕДРА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО 
І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

ТІЛЬКИ ПРАЦЮЮЧИ В КОМАНДІ, 
МОЖНА ОТРИМАТИ БІЛЬШЕ МОЖЛИВОСТЕЙ 

ТА ПЕРСПЕКТИВ

Глибокі соціально-політичні та економічні зміни, що відбувались в 
Україні в 90-х роках ХХ століття викликали у суспільстві об’єктивну необхід-
ність змін існуючих та відкриття нових напрямків підготовки фахівців. Ро-
зуміння того, що Південний регіон України має унікальні природні та куль-
турно-історичні умови для розвитку індустрії внутрішнього та міжнарод-
ного туризму, є промислово розвиненим, має чорноморські торгові порти, 
викликало необхідність підготовки висококваліфікованих менеджерів, 
здатних працювати у галузі бізнесу, культури, сфери гостинності та обумо-
вило відкриття нової спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяль-
ності» в Миколаївській філії Київського національного університету культу-
ри і мистецтв, що є лідером серед навчальних закладів культури Півдня 
України. 

Так, у 1993 році було створено кафедру управління і економіки соціаль-
но-культурної сфери, яка складалася з 12 кандидатів наук. В 1998 році впер-
ше було здійснено випуск студентів-спеціалістів з менеджменту невироб-
ничої сфери (29 осіб). У 1999–2000 рр. контингент студентів кафедри за 
денною і заочною формою навчання склав 526 осіб. 

У 2006 році кафедру управління і економіки соціально-культурної сфе-
ри реорганізовано в кафедру менеджменту. Було відкрито нові конкурен-
тоздатні спеціальності «Готельно-ресторанна справа», «Міжнародний ту-
ризм»; сформовано елітний науково-педагогічний склад; модернізовано 
навчальний процес, впроваджено нові інформаційні та комп’ютерні техно-
логії; створено творчу й доброзичливу атмосферу між викладачами та сту-
дентами.

За роки функціонування кафедри її очолювали: Т. І. Ткаліч, К. С. Трунін, 
І. Г. Верезомська, Н. Б. Дюндіна, М. М. Прокопенко, А. О. Обозна, М. М. Огієн-
ко, І. Ю. Бондарчук-Чугіна.

Навчальну, науково-методичну, виховну роботу забезпечує науково-
педагогічний склад кафедри який в різні роки був сформований з докторів 
та кандидатів наук, професорів та доцентів, серед яких: О. В. Гаврилова, 
В. В. Дорогань, А. С. Пінчук, Н. М. Шабельник, А. М. Фанта, К. О. Богатирьов, 
О. Б. Кузьменко, Р. С. Шемчук. 

У 2019 році кафедра менеджменту трансформувалася у кафедру готель-
но-ресторанного і туристичного бізнесу. На кафедрі реалізується нова кон-
цепція підготовки фахівців за освітніми програмами «Менеджмент готель-
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но-ресторанного і туристичного бізнесу», «Готельно-ресторанна справа», 
«Міжнародний туризм». Головною метою діяльності кафедри є підготовка 
соціально мобільних, конкурентоздатних висококваліфікованих професіо-
налів та формування нової, глибоко обізнаної та висококультурної генера-
ції фахівців з готельно-ресторанної і туристичної сфери, затребуваних на 
українському та міжнародному ринках.

Навчальний процес здійснюється висококваліфікованими викладача-
ми з використанням інтерактивних освітніх технологій, ігрових та кейс-
технологій, групових тренінгів. На гостьові лекції та майстер-класи запро-
шуються представники вітчизняної та міжнародної індустрії гостинності. 

На кафедрі створено спеціальну навчальну лабораторію «Організація 
ресторанної справи», що має сучасну матеріальну базу та професійне 
устаткування. Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію, 
проходячи стажування в провідних вишах України та Європи, працюючи 
над кандидатськими та докторськими дисертаціями, приймаючи участь в 
семінарах, тренінгах, воркшопах, виставках, фестивалях. Також викладачі 
кафедри є членами Асоціації кулінарів України.

Знаковим проєктом кафедри готельно-ресторанного та туристичного 
бізнесу стали гриль-фести. Зазначені проєкти спрямовані на формування у 
студентів сучасних навичок створення власного продукту. Слід зазначити, 
що до участі у гриль-фестах, які постійно відбувалися двічі на рік, залучали-
ся не лише студенти кафедри готельно-ресторанної справи і туристичного 
бізнесу, а й студенти кафедри культурологі, музичного мистецтва. Таким чи-
ном використовуючи сучасну форму роботи – нетворкінг, маємо змогу 
підвищити рівень взаємодії між представниками різних кафедр, формувати 
вміння і навички сучасного конкурентоспроможного фахівця.

Кафедра постійно знаходиться у пошуку нових, сучасних форм і методів 
роботи із здобувачами вищої освіти. Так, було започатковано освітньо-інно-
ваційний проєкт – туристичний хакатон «Nik Tour Future». Даний проект, 
створено з метою розробки та створення сучасного туристичного продук-
ту. Командам студентів на чолі з викладачами-менторами було запропоно-
вано обрати маловідомий туристичний об’єкт м. Миколаєва, або області та 
представити власну концепцію його розвитку, використання, популяризації 
тощо.

Одним із пріоритетних діяльності кафедри є наукова діяльність. Почи-
наючи з 2012 року кафедра проводить Всеукраїнську науково-практичну 
конференцію «Сучасні тенденції розвитку туризму». Мета конференції: уза-
гальнення теоретичних досліджень розвитку туризму та рекреаційної 
діяльності Миколаївщини та Північного Причорномор’я, визначення
сучасних тенденцій та трансформаційних процесів рекреаційного руху у 
туристичному бізнесі, дослідження культурологічних аспектів туризму у 
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суспільстві, окреслення шляхів оптимізації процесу професійної підготов-
ки фахівців з туризму.

Серед основних питань, що пропонуються учасникам конференції до 
обговорення, слід визначити питання, що стосуються пріоритетних напря-
мів розвитку туризму Південного регіону України, туристично-рекреацій-
них ресурсів Миколаївської області, інвестиційного потенціалу та останніх 
тенденцій туристичного бізнесу, розвитку сучасних видів туризму (зелено-
го, соціального, етнічного, оздоровчого, подієвого, екотуризму), пробле-
ми професійної підготовки фахівців сфери туризму.

За основними науковими напрямками кафедри щорічно видається ко-
лективна монографія «Концептуальні засади та тенденції розвитку со-
ціально-економічних процесів».

При підготовці фахівців для індустрії гостинності значний пріоритет 
віддається практичній складовій. Практична підготовка студентів органі-
зована у кращих підприємствах готельно-ресторанного і туристичного го-
сподарства. Виробничу та переддипломну практику студенти проходять в 
провідних готелях, ресторанах, туристичних комплексах та туристичних 
агенціях міст Миколаїв, Одеса, Херсон. Кафедра активно взаємодіє зі стейк-
холдерами готельно-ресторанного господарства, організовуючи лекторії, 
майстер-класи, зустрічі для нетворкінгу і кар’єрного коучінгу від професіо-
налів-практиків, представників бізнесу, експертів і науковців, лідерів ду-
мок і наших успішних випускників. 

Щороку кафедра виступає організатором фестивалів «River FAST» та 
«Гриль Фест», що набули регіонального масштабу. Концепція модернізації 
вищої освіти в Україні передбачає докорінний перегляд і створення про-
грами її зближення з європейським науковим простором. Важливим век-
тором інтеграційного процесу в освіті й науці Миколаївська філія Київсь-
кого національного університету культури і мистецтв вбачає формування 
співдружності з провідними європейськими університетами, зміцнення 
стратегічного партнерства. 

З огляду на це, вже кілька років поспіль кафедра співпрацює з універси-
тетами Польщі, а саме з Вищою школою менеджменту та адміністрування в 
Ополі та Академією імені Якуба з Парадижу в Гожові Великопольському. 
Вже традиційним для університетів стало проведення спільних наукових 
заходів в режимі он-лайн: вебконференцій, вебсемінарів за різноманітною 
актуальною тематикою. Також активно практикується обмін досвідом між 
викладачами філії та нашими польськими колегами.  

В контексті реалізації програм міжнародних студентських програм, сту-
денти кафедри мають унікальну можливість приймати участь у міжнарод-
ному проекті «Культурно-освітній візит до Європи» який створено польсь-
кими та українськими партнерами, що передбачає туристичні подорожі 
країнами Європи, за рахунок грантових коштів. Мета проекту – ознайом-
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лення з мовою та культурою країн Європи, історією виникнення Євро-
пейського Союзу, здобутками європейської демократії, розширення світо-
гляду юних громадян, формування активної громадянської позиції, спря-
мованої на встановлення в Україні європейських стандартів життя.

Функціональна інтеграція освітньої і практичної діяльності стає своєрід-
ним ареалом засвоєння сучасних ідей та концепцій. Таке ефективне ко-
мунікаційне середовище дозволяє передавати інноваційний практичний 
досвід, в реалії освітнього процесу. 

Ми пишаємося нашими студентами які працюють і професійно удоско-
налюються в Україні та країнах Європи, Азії і Близького Сходу.
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КАФЕДРА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

ПЛЕЯДА МИТЦІВ

50-річний шлях становлення і професійного розвитку кафедри музич-
ного мистецтва підтверджує її цікаву багаторічну історію, славні традиції, 
свою значиму роль в історії рідного міста та Півдня України.

Кафедра музичного мистецтва Відокремленого підрозділу «Мико-
лаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв» 
бере свій початок з 1971 року з часів створення Миколаївського культур-
но-освітнього факультету Київського інституту культури ім.  Олександра 
Корнійчука і стала одним із його провідних структурних підрозділів. 

Першим завідувачем кафедри хорового диригування (пізніше кафедри 
академічного хорового співу) став старший викладач Володимир  Кучерен-
ко. До складу кафедри свого часу належали доценти Анатолій Левченко, 
Людмила Целіщева, Людмила Левченко, заслужений працівник культури 
України Людмила Головащенко, старші викладачі Олександр Трошин, Світла-
на Петрушенко, Валентина Коробкова, Анатолій Андреєв, Галина Бушкова, 
Олексій Пугач, Лілія Соловйова, Віктор Удовиченко, Інна Пиріг, Галина Ва-
сильєва, Тетяна Хазанова, викладач Ігор Кравченко. В різні роки кафедру 
очолювали Анатолій Іванович Андреєв; заслужений працівник культури 
України Людмила Головащенко; лауреат Державної премії ім. Т. Г. Шевченка, 
заслужений працівник культури України, доцент Світлана Фоміних; заслу-
жений працівник культури України, професор Олександр Кузьмич Іванов. 
Під їхнім керівництвом творчий процес забезпечували концертмейстери 
Галина Черушева, Ірина Лехмус, Лариса Мартинова, Любов Стешенко, 
Людмила Пашковська, Ірина Рогачова, Ірина Макоєд, Алла Казарян, Вікторія 
Сіткова, Олена Драганова та завідувачі навчальною лабораторією Галина 
Копилова, Ельвіра Казмірчук, Людмила Приходько.

У 1972 році були засновані кафедра народних інструментів (завідувач 
Валентин Нікора) та кафедра духових інструментів (завідувач Анатолій 
Пижов).

У 1973 році було створено кафедру історії, теорії музики і фортепіано, 
її першим завідувачем була старший викладач Лілія Соловйова. У різні роки 
кафедру очолювали старші викладачі Володимир Меренков, Лариса Ту-
менко, кандидат мистецтвознавства, доцент Ольга Петренко, заслужений 
працівник культури, кандидат педагогічних наук, доцент Віктор Соловйов. 
До складу кафедри історії, теорії музики і фортепіано належали кандидат 
педагогічних наук, професор Галина Черушева, старші викладачі Любов
Балабанова, Тетяна Малікова, Тетяна Спотарь, Ірина Лехмус, Антоніна Од-
жубейська, викладачі Вікторія Клімова, Тамара Шмедро, Анатолій Кессель, 
Світлана Рябцева, Ольга Ходорковська, Анна Білоус, доктор філософських 
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наук, професор Галина  Гарбар, кандидат педагогічних наук Ірина  Барві-
нок, кандидат мистецтвознавства, доцент Наталя Ревенко, а також завідую-
чі лабораторією Любов Двірська та Людмила Коротинюк.

Потужний розвиток загальної музичної культури Півдня України спону-
кає до реорганізації музичних спеціалізацій на факультеті (пізніше, у 1992 
році на філіалі). Кафедра духових інструментів реорганізовується в кафе-
дру естрадно-духових інструментів. З 1982 року завідуючим кафедрою 
обрано заслуженого працівника культури України, доцента Миколу 
Фрідман. Викладачами кафедри стали Сагіб Аміров, Володимир Заріцький, 
Лео нід Алчин, Олександр Неброєв, Валерій Забоєв, заслужений працівник 
культури України, кандидат педагогічних наук, доцент Віктор Соловйов, 
заслужений артист України, старший викладач Віктор Урес, старші викла-
дачі Юрій Федулін, Петро Стешенко, Віталій Чорний, Владислав Бейзеров, 
Михайло Полторак, Сергій Глушко, Леонід Снопков. З 1996 року кафедру 
естрадно-духових інструментів очолив старший викладач Сагіб Яралієвич 
Аміров. На високому професійному рівні з викладачами співпрацювали 
концертмейстери Лариса Туменко, Тетяна Горловецька, Олена Піхтар, 
Ольга Пилипенко, Олена Боровицька та завідувач навчальною лабора-
торією Світлана Алфьорова.

Кафедра народних інструментів у 1985 році трансформується в кафе-
дру оркестрового диригування. На завідування був запрошений заслуже-
ний артист України, професор Віктор Михайлович Підопригора. До складу 
кафедри свого часу належали старший викладач Володимир Новохатько, 
заслужений діяч мистецтв України, доцент Дмитро Журавель, кандидат 
педагогічних наук, доцент Олег Оленін, заслужений артист Узбецької РСР, 
доцент Родіон Макаренко, заслужений працівник культури України, 
доцент Олександр Присенко, заслужений працівник культури України, 
доцент Віктор П’ятигорський, кандидат мистецтвознавства, доцент Олек-
сандр Макаренко, доценти Борис Попов, Анатолій Рябцев, старші виклада-
чі Олександр та Тетяна Чернявські, Наталія Литвиненко, Сергій Шеметюк, 
Володимир Романіченко, Майя Красіліч, Наталя Кічігіна, Наталя Аврамен-
ко, Раїса Михайлик, Світлана Лесняк, викладачі Василь Смірнов, Віта Шере-
мет, Рена Кузнєцова. У різні роки кафедру народних інструментів очолюва-
ли заслужений артист Узбецької РСР, доцент Родіон Іванович Макаренко, 
заслужений працівник культури України, доцент Віктор Вікторович 
П’ятигорський, заслужений діяч мистецтв України, доцент Дмитро Жура-
вель. Поряд з ними творчий процес забезпечували концертмейстери Інна 
Кісенкова, Світлана Рябцева, Наталя Михайлова, Тамара Трубієнко, Вік-
торія Гвоздікова, Світлана Клюєва, Тетяна Гордійчук, Галина Зайкова, а та-
кож завідувачі навчальною лабораторією Тала Балабан, Олена Добро-
вольська, Тамара Борисенко, Оксана Стріхар.
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У 1988 р., у зв’язку з потребою у фахівцях-диригентах народних хоро-
вих колективів, було створено кафедру народного хорового співу, фоль-
клору та українських народних інструментів (завідувачем кафедри протя-
гом 30 років був заслужений працівник культури України, професор Оме-
лян Шпачинський). 

На кафедру до викладання були запрошені старші викладачі Інна Пиріг, 
Олексій Пугач, Галина Васильєва, Любов Самохліб, Віктор Ромко, Віктор Аг-
нянніков; кандидат мистецтвознавства, доцент Володимир Хоменко; за-
служений працівник культури України, доцент Дмитро Пільгуй; викладачі 
Ігор Лучик, Олена Головко; також працювали концертмейстери Світлана 
Свідченко, Валерій Апостолов, Ніна Вітюк, Ірина Юлдашева, Ольга Луб-
ковська, Микола Левков, Тамара Шмедро, Дмитро Кученьов, Світлана 
Клюєва; завідувачами навчальних лабораторій були Ірина Чайка, Галина 
Лисенко, Олена Бурдінська, Світлана Клюєва.

Сучасний розвиток музичного мистецтва став поштовхом до створення 
у 2001 році кафедри естрадного виконавства. Очолював кафедру заслуже-
ний працівник культури України, професор Олександр Іванов. Плідні ре-
зультати творчої співпраці було отримано завдяки заслуженому діячу ми-
стецтв України, доценту Олегу Кедісу, заслуженому діячу мистецтв України 
Тетяні Яровій, кандидатам педагогічних наук, доцентам Анатолію Левчен-
ку, Валентині Івановій, Олені Піхтар, старшим викладачам Лілії Соловйовій, 
Віталію Чорному, Євгену Драго, доктору педагогічних наук, професору Ми-
колі Букачу, заслуженому працівнику культури України, старшому викла-
дачеві Михайлу Бойчуку, викладачам Катерині Мірзоян, Соф’ї Бєдаковій, 
Геннадію Павліщеву, концертмейстерам Ользі Пилипенко, Олені Борови-
цькій, Левону Мірзояну, Олені Драгановій та завідуючим лабораторією Те-
тяні Панченко та Світлані Жайворонок.

Високого рівня майстерності досягли вокально-хорові та інструмен-
тальні колективи кафедри, які стали відомими не тільки в місті та області, 
але й в Україні. Варто відзначити оркестр народних інструментів (керівни-
ки – Володимир Новохатько, заслужений артист України, професор Віктор 
Підопригора, Володимир Романіченко, доцент Борис Попов, доцент Ана-
толій Рябцев, кандидат мистецтвознавства Вікторія Шеремет); оркестр ду-
хових інструментів (керівники – Анатолій Пижов, Юрій Федулін, Сагіб 
Аміров); гітарний молодіжний камерний оркестр та ансамбль  «CLASSIC 
GUITAR» (керівники – кандидат педагогічних наук, доцент Вікторія Сологуб 
та кандидат мистецтвознавства Світлана Гриненко); естрадно-симфоніч-
ний оркестр (керівники: заслужений працівник культури України, доцент 
Микола Фрідман, Владислав Бейзеров, Вячеслав Латко); джаз-бенд (керів-
ник –Віталій Чорний); ансамбль українських народних інструментів (керів-
ники – Володимир Драган, Віктор Агнянніков, Ігор Лучик, Дмитро Кучень-
ов); джаз-ансамбль (керівник – Євген Драго); інструментальний ансамбль 
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(керівник – заслужений працівник культури України, професор Олександр 
Іванов); ансамбль народних інструментів «Калинка» (керівник – Володи-
мир Новохатько), ансамбль народних інструментів «Мозаїка» (керівник – 
доцент Борис Попов); ансамбль естрадних інструментів (керівник – заслу-
жений артист України Віктор Урес); ансамбль ударних інструментів (керів-
ник – Сагіб Аміров); ансамбль духових інструментів (керівники – Владислав 
Бейзеров, доцент Анатолій Рябцев, кандидат педагогічних наук, доцент Ва-
лентина Іванова); ансамбль «Bandura  Plus» (керівник – Марина Добро-
вольська); студентський академічний хор (керівники – Володимир Куче-
ренко, Анатолій Андреєв, заслужений працівник культури України Людми-
ла Головащенко); студентський народний хор ім. Миколи Аркаса (керів-
ник  – заслужений працівник культури України, професор Омелян 
Шпачинський); студентський народний хор (керівник – Антон Ладний), ан-
самбль пісні, музики і танцю «Сузір'я-Миколаїв» (керівники – заслужений 
працівник культури України, доцент Михайло Мерлянов, Антон Ладний, 
Дмитро Кученьов); студентський вокальний ансамбль (керівники – заслу-
жений діяч мистецтв України, професор Олег Кедіс; кандидат педагогічних 
наук, доцент Олена Піхтар; кандидат мистецтвознавства, доцент Вікторія 
Плахотнюк); вокальний ансамбль «Барви» (керівник – Галина Васильєва); 
гурт народної пісні «Кебета» (керівник – заслужений працівник культури 
України Надія Жадик).  

Упродовж своєї творчо-виконавської діяльності кафедра була значу-
щим методичним центром музичного мистецтва Південного регіону Украї-
ни. Більшість викладачів очолювали відомі хорові та інструментальні ко-
лективи м. Миколаєва та області: заслужений колектив УРСР – оркестр на-
родних інструментів клубу ім. 61 Комунара м. Миколаєва (керівник –заслу-
жений артист України, професор В. М. Підопригора); Тернівський козачий 
народний хор (керівник – заслужений працівник культури України, профе-
сор О.  А.  Шпачинський); чоловічий хор заводу «Океан» м.  Миколаєва, 
(керівник: В. А. Кучеренко, О. П. Трошин ); народний хор радгоспу «Радсад» 
Миколаївського району (керівник – доцент А. В. Левченко ), академічний 
хор с. Степове Миколаївського району (керівник – заслужений працівник 
культури України, доцент О. Ф. Прісенко), хор Будинку вчителів м. Мико-
лаєва (керівник – заслужений працівник культури України Л.  О.  Голова-
щенко), ансамбль бандуристів м. Миколаєва – юнацький гурт «Козацький 
передзвін» (керівник – А. І. Андреєв). 

Реалії часу зумовили реорганізацію роботи кафедр музичного напрям-
ку. У 2006 році всі музичні спеціальності входять до складу кафедри музич-
ного мистецтва факультету мистецтв, яка охоплює освітньо-професійні 
програми «Інструментально-оркестрове мистецтво» та «Диригентсько-хо-
рове мистецтво». Професорсько-викладацький склад налічує: професорів 
(О.  А  Шпачинський, Г.  А  Гарбар, О.  Ю.  Кедіс); кандидатів наук, доцентів 
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(О. А. Піхтар, В. Л. Іванова, А. В. Левченко, В. Д. Сологуб, В. В. Шеремет); ви-
кладачів (В. Б. Латко, А. С. Ладний); 4 провідних концертмейстерів (С. В. Клює-
ва, Д. В. Кученьов, О. М. Боровицька, І. О. Юлдашева). Завідувач кафедри – 
кандидат педагогічних наук, доцент О. А. Піхтар. Для забезпечення повно-
цінної роботи кафедри багато зусиль доклала завідувач навчальною лабо-
раторією К. С. Тіщенко. 

Основними цілями кафедри є підготовка висококваліфікованих, конку-
рентноспроможних фахівців з диригентсько-хорового, інструментально-
оркестрового мистецтва відповідно до вимог державного стандарту вищої 
освіти України в галузі музичного мистецтва з широким доступом до пра-
цевлаштування у виконавській, музично-педагогічній, організаційно-
управлінській, просвітницькій сферах культурного життя.

Унікальністю освітньо-професійних програм кафедри є формування за-
гальних та спеціальних компетентностей, необхідних для успішної діяль-
ності фахівців у галузі вокально-хорового та інструментально-оркестрово-
го мистецтва з урахуванням специфіки музичної культури регіону, стилі-
стичної та жанрової направленості інструментально-оркестрового ми-
стецтва, потреб культурно-мистецького середовища. 

Програми зорієнтовані на відродження та збереження народнопісен-
них традицій Південного регіону України, розвиток національних шкіл, 
трансформацію результатів теоретичних розвідок у галузі народного му-
зичного мистецтва в практичну площину та, водночас, на створення нових, 
сучасних форм інструментального та вокально-хорового виконавства, ак-
туальних музично-педагогічних методів, методик та технологій навчання, 
що значною мірою сприяє процесу інтеграції України в європейський ос-
вітньо-мистецький простір.

Навчально-методичне забезпечення та новації дисциплін щорічно 
оновлюються на основі сучасних наукових досягнень та сучасних практик. 
На основі дослідження комплексної наукової теми «Народно-музична 
культура Півдня України: історія, стан та проблеми розвитку», а також участі 
професорсько-викладацького складу в наукових конференціях та науко-
во-методичних семінарах, публікацій наукових статей у вітчизняних та за-
рубіжних фахових виданнях оновлюється зміст освітніх компонентів. Нау-
ково-педагогічна діяльність професорсько-викладацького складу, науко-
во-дослідницькі регіональні пошуки відображені в навчально-методичних 
посібниках та монографіях О. А. Шпачинського, О. К. Іванова, Г. Г. Гарбар, 
А. В. Левченка, В. Л. Іванової та інших. 

Освітньо-професійні програми кафедри музичного мистецтва спрямо-
вані на оволодіння студентами фундаментальними знаннями та навичка-
ми в процесі проходження всіх видів практик та стажування у професій-
них, аматорських, дитячих колективах та закладах мистецької освіти, на 
формування фахівців з креативним музичним мисленням, здатних не лише 
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використовувати набуті знання, але й генерувати нові ідеї на базі сучасних 
досягнень науки та музичного мистецтва. 

З метою практичного втілення теоретичних пошуків на кафедрі створе-
но студентські творчі лабораторії та науково-творчі гуртки. Формуванню 
сценічної культури, практичній реалізації творчих планів, підвищенню ви-
конавської майстерності, поєднанню навчання і досліджень сприяє сту-
дентська проєктна діяльність (творчі проєкти, концертні програми), яка 
впроваджена на кафедрі під керівництвом професорсько-викладацького 
складу. 

Протягом 50 років існування МФ КНУКіМ випускники кафедри музич-
ного мистецтва здобули почесні та вчені звання, стали народними та за-
служеними артистами України, заслуженими діячами мистецтв України, за-
служеними працівниками культури України, солістами філармоній, арти-
стами провідних концертних та театральних організацій України та за-
рубіжжя, займають керівні посади. Випускники працюють диригентами 
хорових та оркестрових професійних та аматорських колективів, виклада-
чами закладів вищої мистецької освіти, музичних коледжів, коледжів куль-
тури і мистецтв, музичних шкіл, у сферах культури та мистецтва.

Викладачами кафедри музичного мистецтва, спільно з потенційними 
роботодавцями, створено та впроваджено низку освітньо-мистецьких 
проєктів ВП «МФ КНУКіМ»: «Музичний форум», «Музична платформа», 
«GUITAR CORPORATION», «MUSIC DRIVE FEST» та інших, під час яких у сту-
дентів формуються артистизм, виконавська культура, технічна майстер-
ність, навички репетиційної роботи та концертних виступів. Основний 
пріоритет кафедри музичного мистецтва – це удосконалення змісту підго-
товки майбутніх фахівців задля найкращої мистецької реалізації.

Освітньо-професійні програми кафедри музичного мистецтва мають 
пріоритетні напрямки та перспективи розвитку відповідно до нової кон-
цепції забезпечення якості української вищої освіти: 

• формування процесу підготовки професіоналів, здатних розв’язувати 
комплексні проблеми професійної та дослідницько-інноваційної 
діяльності в галузі музичного мистецтва;

• проєктне навчання; 
• використання регіональних традицій народного музичного ми-

стецтва;
• підготовка здобувачів за найсучаснішими видами та формами на-

вчання, максимально наближеними до практичної діяльності;
• використання різноманітних методів навчання (інформаційних тех-

нологій, майстер-класів з фахівцями, освітньо-мистецьких проєктів);
• викладання висококваліфікованим, досвідченим професорсько-ви-

кладацьким складом на засадах колегіальності, відповідальності, ви-
сокої академічної культури та академічної доброчесності.
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КАФЕДРА ДИЗАЙНУ

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКО-ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ ОСВІТИ: 
МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ

Сучасна кафедра дизайну ВП «МФ КНУКіМ» була створена у 2006 році. 
За свою багаторічну історію кафедра має міжнародне визнання за про-
фесійну діяльність та відіграє значну роль в системі благоустрою і мистець-
кого розвитку Півдня України. Сформована «Мистецька школа дизайну», 
професійний науково-педагогічний склад викладачів-практиків та осна-
щені лабораторії кафедри дозволяють здійснювати сучасний освітній про-
цес на високому професійному рівні за трьома сучасними спеціалізаціями: 
графічний і візуальний ЗD дизайн, дизайн одягу та аксесуарів та дизайн за-
чіски та стилю. У кожній з цих спеціальностей використовується міждисци-
плінарний підхід та методи проєктного навчання.

Сьогодні спеціалізація «Графічний та візуальний ЗD дизайн» спрямова-
на на навчання дизайнерів графіки і реклами, які створюють журнальну, 
книжкову, рекламну графіку, проекти фірмового стилю, UI-дизайну, Game-
дизайну, Web-дизайну, професійно вивчають ручну та комп’ютерну 2-D, 
3-D графіку у програмах: «Adobe Photoshop», «CorelDraw», «Adobe 
Illustrator»,«3D Max» «Z-Brush» «Unreal Engine». Спеціалізація «Дизайн одягу 
та аксесуарів» орієнтована на створення власного бренду та участь у 
fashion-показах, де студенти навчаються створювати авторські колекції 
сценічного та повсякденного одягу, професійно володіти прийомами мо-
делювання костюму та різними техніками його декорування. А спеціаль-
ність «Дизайн зачіски та стилю» направлена на професійне навчання 
Fashion-індустрії, де студенти вивчають сучасні прийоми моделювання за-
чіски, декоративної косметики і візажу та стають професійними майстрами 
у сфері перукарського мистецтва.

Протягом останніх п’яти років кафедра створила понад 200 різноманіт-
них дизайн проєктів середовища і графіки для Миколаївської, Одеської, 
Херсонської і Кіровоградської областей та міст Миколаєва, Херсона, що 
приймали учать та стали призерами Міжнародних дизайн-форумів і кон-
курсів з дизайну предметно-просторового середовища, Міжнародних се-
мінарів з ландшафтного дизайну, Міжнародних студентських конкурсів 
шрифту й каліграфії, зокрема PANGRAM та Всеукраїнського студентського 
конкурсу екслібрису пам’яті Фелікса Кідера тощо. Також студенти дизайну 
одягу та зачіски створили більше 200 моделей сучасного повсякденного, 
сценічного і ошатного одягу, пастижних виробів та зачіски, кращі з яких 
визнані на Міжнародних конкурсах і Fashion-показах України, зокрема 
Міжнародному конкурсі «New Fashion Zone», Міжрегіональному фестивалі 
моди «South of Ukraine Fashion Days», Всеукраїнському конкурсі молодих 
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дизайнерів «Битва модельєрів», Всеукраїнському конкурсу «Снігова коро-
лева» та інших.

Отже, результат творчо-виконавського розвитку кафедри дизайну 
сьогодні – це значний вклад у художнє життя Миколаївщини сучасного 
періоду, де активна позиція кафедри направлена на відродження культу-
ри через професійні компетенції випускників. Але, цей результат був 
послідовний.

Процес формування сучасної кафедри дизайну має різні історичні ета-
пи, що виходять один з одного, охоплюючи багато художніх напрямів обра-
зотворчого, декоративно-прикладного мистецтва та дизайну. Саме це різ-
номаніття й дозволило протягом 30 років розвивати художньо-мистець-
кий пласт на Півдні України та за його межами. Отже, давайте розглянемо 
ці історичні етапи. Перший художній напрям в Миколаївській філії Київсь-
кого державного інституту культури ім. О. Корнійчука було започатковано 
1991 навчального року відкриттям спеціальності «Декоративно-приклад-
не мистецтво», і співпало із створенням незалежної України. 

Нова спеціальність перші два роки існувала у складі кафедри культур-
но-освітньої роботи і художньої творчості, яку очолював професор А. Г. Ми-
хайлик. Він, максимально сприяв відкриттю художнього напряму при ак-
тивній підтримці Київського головного ЗВО і обласного управління культу-
ри. Ця важлива подія сталася завдяки реалізації Державної програми 
відродження й поширення народних художніх промислів і декоративно-
прикладного мистецтва України. Майбутня кафедра стала єдиною на Півдні 
що готувала фахівців вищої освіти з ужиткового мистецтва.

Вибір спеціалізацій нового для філії напряму підготовки фахівців був 
обумовлений не головними видами народного мистецтва, а завданнями – 
відродження традицій народного мистецтва півдня та формування півден-
ного декоративного стилю, який би спирався на історичні та етнокультур-
ні традиції. В перші п’ять років до викладання було залучено фахівців з ба-
гатим досвідом творчої і викладацької роботи і молодих художників: 
М.  Т.  Ковалевського, І.  Г.  Черкесову, В.  І.  Каплю, С.  Б.  Тюпо, Е.  П.  Зайцева, 
Л. І. Лащенкову, Н. Є. Гіссу О. Є. Грунського, В. М. Тарнавського, Д. В. Порт-
нова. 

1993 року художній напрям відокремився в кафедру декоративно-при-
кладного мистецтва з напрямами підготовки: «Художня обробка тканини», 
«Художня обробка дерева». Очолювали кафедру дизайнер О. Є. Грунський 
(1994–1995), кандидат мистецтвознавства С. М. Росляков (1995–1997). При-
міщення кафедри, лекційні аудиторії, майстерні було розміщено в сту-
дентському гуртожитку, придбано обладнання, матеріали для заняття жи-
вописом, малюнком, скульптурою, деревообробкою, ткацтвом. Було ство-
рено теоретичну і практичну базу для формування всебічно розвиненої 
творчої особистості. 
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Професійно-орієнтовані дисципліни напряму «Український декоратив-
ний текстиль» викладали заслужений діяч мистецтв України, професор 
І. Г. Черкесова, заслужений майстер народної творчості України Т. М. Бази-
левська-Барташевич, спеціаліст-технолог Л. І. Лащенкова. За роки навчан-
ня студенти поступово оволодівали знаннями з історії головних видів 
ткацтва і вишивки, історією і композиційною побудовою орнаментів, їх се-
мантикою і кольором, опановували композицію і моделювання народного 
одягу. Під керівництвом І. Г. Черкесової виконувалось найскладніше зав-
дання – перенесення на площинну основу сюжетів і образів з металевих 
виробів «скіфського звіриного стилю» або античних рельєфів, традиційно 
властивих мистецтву пластики. Паралельно студенти опановували та пе-
рекладали на мову ткацтва образи дохристиянської міфології Русі. Резуль-
татом навчальних експериментів стали курсові і дипломні роботи, які екс-
понувались на виставках в університеті, за його межами та за стверджен-
ням фахівців свідчили про створення власної за тематикою і технологією 
південноукраїнської школи ткацтва.

На спеціальності «Художня обробка дерева» недовгий час викладав 
майстер народної творчості, професор М. Т. Ковалевський. 1993 року на 
кафедру прийшов Заслужений майстер народної творчості України 
Є.  П.  Зайцев. Досконале володіння мистецтвом обробки дерева, вміння 
розкрити його багатогранні можливості поєдналося в творчості майстра з 
виразною образною тематикою, вдумливим використанням народних тра-
дицій. Своє світобачення в поєднанні з досконалою технікою він переда-
вав студентам. Активним його помічником з 1994 року стала молодий ви-
кладач Н. Ю. Гісса. Їх викладацький дует сприяв високопрофесійній підго-
товці майбутніх спеціалістів. Технічний і тематичний діапазон курсових і 
дипломних робіт вражає різноплановістю: від предметів побутового вжит-
ку, меблів до оформлення інтер’єрів, від плоского рельєфу до об’ємних 
скульптурних форм, від рослинних і геометричних орнаментів до вираз-
них народних персонажів в скульптурі. Дипломні роботи студентів цього 
напряму й нині можна побачити на другому поверсі головного корпусу 
філії.

Навчальні плани підготовки були насиченими від загально-гуманітар-
них дисциплін до спецпредметів за вибором студентів. Базові дисципліни 
«Живопис», «Малюнок», «Композиція» викладали художники В.  І.  Капля, 
С. Б. Тюпо, М. М. Сопільняк, члени Національної спілки художників України 
Д. В. Портнов, О. В. Маркитан. Член НСХУ Г. О. Ковальчук викладала «Скуль-
птуру», ювелірне мистецтво – В. В Тарнавський, «Історію образотворчого 
мистецтва» – мистецтвознавці С. М. Росляков, Н. В. Сапак. За ініціативи ди-
зайнера О. Є. Грунського було розпочато підготовку майстрів з кераміки, 
почали викладати художники Л. М. Смаглюк, М. М. Климчук. Керівництвом 
філії було придбано керамічну піч, матеріали. Роботи студентів з кераміки 
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прикрашають інтер’єр головного корпусу, але, на жаль, цей напрям (з різ-
них обставин) не зайняв належних позицій. В цей час викладацький склад 
поповнився викладачами Р. Ю. Вронською, В. І. Туровським – випускника-
ми першого набору студентів. 

1997 рік – новий етап в житті кафедри, за часів керівництва кандидата 
пед. наук, професора Л. С. Єнтіс. В стратегії розвитку кафедри підтвердже-
но підготовку спеціалістів з художньої обробки дерева, художньої оброб-
ки тканини. Але, з урахуванням потреб часу, максимальним поєднанням 
прикладних видів мистецтва з новими технологіями і матеріалами було 
зроблено акцент на використання традицій національного орнаменту в 
сучасному одязі, створення сценічного костюму з використанням націо-
нальних мотивів і технік, створення сучасного гобелена, на створення ви-
робів з дерева для сучасних інтер’єрів. Таким чином, було закладено 
підґрунтя для розвитку дизайну.

В цей час під керівництвом модельєра-технолога Л. І. Лащенкової сту-
денти розробляють моделі одягу, під час вивчення дисциплін «Матеріа-
лознавство та конфекціювання швейних виробів», «Конструювання та мо-
делювання», «Технологія швейних виробів». До викладання залучаються 
технологи Л. А. Сабельникова, згодом О. Б. Жидких, розпочинає викладати 
заслужений діяч мистецтв України Л.  І.  Іваницька, яка запропонувала по-
ряд з традиційними техніками ткацтва та вишивки нову техніку клаптевого 
шитва «печворк» у створенні декоративних панно і декоруванні одягу. 

До викладання базових художніх дисциплін були запрошені народні 
художники України: живописець М. О. Ряснянський та скульптор Ю. А. Ма-
кушин, члени спілки художників В. О. Бахтов, В. Ю. Макушин, Є. І. Мірзоєв, 
неодноразово читав лекції викладач Львівської академії мистецтв профе-
сор Я. О. Кравченко. Випускників орієнтували не тільки на творчу роботу, 
важливою складовою була підготовка викладачів художніх шкіл, шкіл ми-
стецтв, гуртків і самодіяльних колективів. Тому в навчальні плани входили 
дисципліни з методики і педагогіки, які викладали заступник зав. кафедри 
Л. А. Северіна. Викладацький склад поповнився випускниками: В. М. Рах-
маніна Т.  М.  Корінь, Г.  В.  Мироненко, К.  В.  Пономарьова, О.  Л.  Тригуб, та 
Ю. В. Одробінський , учень Є. П. Зайцева, який став провідним викладачем 
напряму «Художня обробка дерева». 

Викладачі разом із студентами займалися науковими дослідженнями з 
народного мистецтва Півдня України, брали участь у науково-практичних 
конференціях філії, головного ЗВО, провідних вишів країни, ознайомлюва-
лися з методиками навчання споріднених провідних навчальних закладів. 
М. М. Сопільняк, Ю. В. Одробінський захистили кандидатські дисертації та 
отримали науковий ступінь. В. М. Рахманіна, Т. М. Корінь, Г. В. Мироненко, 
О. Л. Тригуб навчались в аспірантурі, провідні спеціалісти Ю. А. Макушин, 
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І. Г. Черкесова, Л. С. Єнтіс, М. М. Сопільняк здобули вчені і почесні звання 
доцента, професора, заслуженого діяча мистецтв України.

Паралельно з навчальним процесом здійснюється активна творча ро-
бота. Викладачі і студенти щороку брали участь у обласних і республікан-
ських виставках, фестивалях, конкурсах. Результатом такої участі стали ди-
пломи «Гран-прі», перші і призові місця. Авторитет кафедри за роки її діяль-
ності як центру з підготовки художників прикладного мистецтва на півдні 
значно підвищився. Багато випускників працюють за фахом в місті та за 
його межами.

Накопичений теоретичний і практичний досвід з підготовки фахівців 
декоративно-прикладного мистецтва заклав підґрунтя для розвитку ди-
зайну. Тому логічним стало створення 2001 року в Миколаївській філії 
КНУКіМ кафедру реставрації і графічного дизайну. Відкриття кафедри було 
викликано потребами часу, перспективами розвитку художньої культури 
незалежної України, спрямованої на поширення нових напрямів у сфері ми-
стецтва, а також відродження, збереження та дослідження пам’яток ми-
стецтва і старовини. Ініціаторами її створення виступили голова Миколаївсь-
кої обласної організації національної спілки художників України, Заслуже-
ний діяч мистецтв України О. К. Приходько та ректор Національної академії 
образотворчого мистецтва і архітектури, народний художник України, ака-
демік А.В. Чебикін. За підтримки ректора Київського національного універ-
ситету культури і мистецтв професора М. М. Поплавського, у Миколаївській 
філії були створені умови для навчання майбутніх художників.

Кафедра об’єднала три спеціалізації: реставрацію творів олійного і тем-
перного живопису, графічний дизайн і мистецтвознавство. Відкриття спе-
ціальностей, підготовку яких здійснювали виші головних культурних цент-
рів підняло престиж Миколаєва як творчого центру регіону. Навчання на 
всіх спеціальностях здійснювалось за академічними програмами зі знач-
ною кількістю годин на базові дисципліни «Живопис» та «Рисунок», що об-
умовило високий рівень художньої підготовки і можливість по закінченню 
навчання, особливо реставраторам, працювати творчо, живописцям.

Кафедру очолив відомий художник О. К. Приходько. До її складу увійш-
ли члени Національної спілки художників України скульптор Ю. А. Маку-
шин, графіки Ю. К. Корнюков, О. В. Лебідь, художник-реставратор Д. Л. Бо-
ляков, дизайнери Т.В. Шевченко, С. В. Шевченко, а також дизайнер-практик 
С. В. Лук’яненко, мистецтвознавець Н. В. Сапак, архітектор Т. О. Пшенични-
кова. Вихованці відомих художніх закладів Києва, Харкова, Санкт-Петер-
бургу, Львова заклали міцну основу професійних знань та навичок майбут-
ніх спеціалістів в галузі теорії і практики художньої творчості.

Базові дисципліни «Рисунок», «Живопис», «Скульптура» викладали відо-
мі і досвідчені майстри народний художник України професор Ю. А. Маку-
шин і Заслужений діяч мистецтв України О. К. Приходько. Ю. А. Макушин 
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навчав основам академічного рисунку і адаптував його до вимог майбут-
ніх професій реставраторів і дизайнерів. Значну увагу він приділяв вико-
нанню самостійних начерків за спостереженням і по пам’яті. В об’ємній 
пластиці робив акцент на поєднання академічних засад з індивідуальним 
сприйняттям. О. К. Приходько вимагав відповідальної роботи над аудитор-
ними постановками з живопису. Обов’язковим було створення етюдів і 
композицій на вільну тему, а на спеціальності «реставрація» – копіювання 
творів старих майстрів, що давало розуміння техніки й технології живопи-
су. Практика з пленерного живопису під керівництвом О.  К.  Приходько, 
відбувалася у мальовничих природних куточках Миколаївської області і 
стимулювала студентів на опанування методики роботи на відкритому 
просторі.

Провідний викладач з реставрації Д. Л. Боляков – живописець-рестав-
ратор з академічною освітою, детально і багатогранно передавав студен-
там свої знання і навички і обов’язково поєднував теорію з виконанням 
практичних завдань. За роки навчання (філія готувала бакалаврів) студен-
ти освоїли головні види реставраційної роботи. На практиці під керівницт-
вом Д. Л. Болякова реставрували твори живопису з фондів місцевих музеїв. 
Особливою відповідальною й пам’ятною подією стало реставрування (під 
керівництвом професора НАОМА М. Ф. Титова) відомої картини І. К. Айва-
зовського «О. Пушкін на березі Чорного моря» із зібрання художнього му-
зею ім. В. В. Верещагіна.

Закінчивши чотирьохрічний курс, за згодою Національної академії 
образотворчого мистецтва і архітектури, кращі випускники продовжили 
навчання в НАОМА і здобули ступінь «спеціаліста» і «магістра». За роки іс-
нування спеціальності було здійснено п’ять випусків бакалаврів. Сьогодні 
випускники реставратори працюють за фахом, викладають у ЗВО країни, 
займаються творчістю і беруть участь у виставках. 2010 року вони організ-
ували виставку під назвою «Айванабугу», яка дала поштовх для щорічного 
влаштування вернісажів під такою ж назвою і стало візиткою їх творчої 
співдружності.

На спеціальності «Мистецтвознавство» було здійснено два випуски 
денної і два випуски заочної форми навчання. Викладачі: кандидати ми-
стецтвознавства, доценти Н. В. Сапак, С. М. Росляков (директор художньо-
го музею ім. В. Верещагіна), мистецтвознавець Н. О. Кухар-Онишко, дирек-
тор краєзнавчого музею Л.  Д.  Хлопінська, кандидат історичних наук 
І. О. Смірнов, доцент Одеського політехнічного університету О. В. Король-
кова. Головним в стратегії розвитку спеціальності було дослідження ми-
стецтва Південного регіону. Курсові і дипломні роботи теоретиків присвя-
чено творчості художників Миколаєва, Одеси, Херсона, історії планування, 
забудови і архітектурі міст, скульптурним пам’ятникам. Теоретичні і пра-
ктичні заняття проходили в музеях, виставкових залах. Під час практики 
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викладачі і студенти здійснювали подорожі по країні з метою знайомства з 
національним мистецтвом і архітектурою. Студенти брали участь у респу-
бліканських олімпіадах і отримували дипломи. Сьогодні випускники пра-
цюють за фахом, в основному, на викладацькій ниві.

На спеціальності «Графічний дизайн» викладали провідні майстри: ві-
домі графіки Ю.  К.  Корнюков, О.  В.  Лебідь, дизайнери С. В.  Лук’яненко, 
Ю. В. Золотухін, Т. В. Шевченко, С. В. Шевченко, випускниця М. В. Шульська. 
Недовгий час працювали дизайнери О.  Є.  Грунський, М.  С.  Кузьміних, 
В. Д. Пустильник. Завдяки ним в студентських проєктах здобули розвиток 
всі види графічного дизайну: театральний і кіноплакат, реклама закладів 
культури, торгівлі, приватних фірм, державних підприємств, промислова 
графіка. Студенти розробляли логотипи, фірмові стилі. Деякі знайшли себе 
в книжковій та журнальній графіці. Дипломні роботи відмічені широким 
спектром тем і новиною авторських рішень. Тут знайшли відображення 
проблемні теми збереження архітектури старого міста, природного ото-
чення, боротьби за здоровий спосіб життя. Роботи дизайнерів експону-
ються в головному корпусі філії. Кращі дипломні проекти були удостоєні 
перших премій на конкурсах з дизайну.  

З ініціативи завідувача кафедри О. К. Приходько в філії була відкрита га-
лерея «Імена». Студенти мали змогу знайомитись з творчістю провідних 
українських художників, експонували свої твори ректор НАОМА народний 
художник України, академік А. В. Чебикін, професори Академії народний 
художник України М. Є. Гуйда, заслужений діяч мистецтв України М. І. Ком-
панець, відомі одеські, херсонські, миколаївські художники, викладачі 
кафедри. В практику кафедри ввійшло організація виставок дипломних 
робіт і їх прилюдний захист. 

Наступний етап розвитку художнього напряму пов’язаний з відкриттям 
2006 року кафедри дизайну середовища. Викладацький склад канд. ми-
стецтвознавства Н. В. Сапак (зав. кафедри), дизайнер Ю. В. Золотухін, архі-
тектор Т. О. Пшеничникова. Через рік кафедру дизайну середовища і кафе-
дру реставрації і графічного дизайну об’єднано в кафедру дизайну з поту-
жним складом викладачів однодумців. Завідувачем призначено кандидата 
мистецтвознавства, доцента Н.  В.  Сапак, викладацький колектив попов-
нився кандидатом наук В. В. Туляєвим. В концепції розвитку кафедри виз-
начено підготовку фахівців згідно вимог сучасної дизайн освіти, орієнтова-
ну на досягнення світового і вітчизняного досвіду, максимальне наближен-
ня навчального процесу і практики, розвиток самостійного творчого ми-
слення студентів. 

З метою активізації молоді у справі збереження пам’яток старовини і 
формуванні обліку сучасного міста протягом всіх років навчання здійс-
нюється розробка дизайнерських проектів реставрації архітектурних спо-
руд, кварталів старого міста, благоустрою паркових  та рекреаційних зон в 
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мікрорайонах. Всі випускні, дипломні проєкти виконуються на конкретних 
об’єктах. Новації світового дизайну використовуються в проектах сучас-
них житлових і громадських інтер’єрів, благоустрої присадибних ділянок. 
Дипломні роботи отримують високу оцінку державної екзаменаційної 
комісії. 

2010 року кафедру декоративно-прикладного мистецтва орієнтовано 
на підготовку дизайнерів і створено кафедру дизайну одягу. Навчання за-
безпечується фахівцями: зав. кафедри канд. пед. наук, професор Л. С. Єнтіс, 
канд. мистецтвознавства Ю.  А.  Шестопалова, ст. викладачі О.  Л.  Тригуб, 
О.  Б.  Жидких. Особлива увага в навчальному процесі приділяється ство-
ренню графічних ескізів моделей одягу, технічному моделюванню, тех-
нікам ручної обробки тканини (вишивка, батик, аплікація, печворк). 

Студенти беруть участь у конкурсах і фестивалях. Високий професій-
ний рівень їх підготовки неодноразово був відмічений дипломами та гра-
мотами. 2011 року усі спеціалізації дизайну об’єднано в одну кафедру, яка 
готує бакалаврів і спеціалістів з графічного дизайну, дизайну інтер’єру, ди-
зайну одягу. Завідувачі кафедри кандидати мистецтвознавства, доценти 
Н. В. Сапак, з 2013 року Ю. В. Одробінський. Підготовку фахівців трьох спе-
ціалізацій забезпечує потужний викладацький колектив, у складі якого три 
професора, чотири доцента, магістр з дизайну, члени національної спілки 
художників і національної спілки дизайнерів України, провідний інженер-
технолог. Тут працюють представники трьох поколінь, що свідчить про 
стійкий потужний розвиток напряму, про продовження традицій і 
взаємозв’язок поколінь. Викладачі кафедри є дослідниками мистецтва Пів-
денного регіону України. Загально-кафедральна наукова тема «Дизайн: те-
орія і практика в умовах  кроскультурних  взаємодій на Півдні  України». 
Фахівці розробили та впроваджують в систему викладання дисциплін нові 
сучасні методики навчання та результати своїх власних досліджень. 

Базові дисципліни викладають представники старшого покоління: на-
родний художник України, професор Ю. А. Макушин, який розробив влас-
ну методику викладання основ рисунку та спецрисунку, а в межах дисци-
пліни «Скульптура» під його керівництвом студентами виконані скульпту-
ри для алеї муз подвір’я філії; заслужений діяч мистецтв України кандидат 
наук, доцент М. М. Сопільняк, який володіє значним діапазоном художніх 
засобів і формує у студентів широкі творчі практичні навички в живописі; 
кандидат мистецтвознавства, доцент Н. В. Сапак, яка знайомить з історією 
світового образотворчого мистецтва і дизайну, значну увагу приділяє 
історії мистецтва півдня України, яку досліджує протягом багатьох років і 
керує науковими пошуками і темами студентів.

Особливе значення має діяльність провідного викладача напряму «Гра-
фічний дизайн», члена Національної спілки художників України, відомого 
художника-графіка Ю.  К.  Корнюкова, який вільно володіє усіма видами 
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станкової графіки та комп’ютерними графічними редакторами й передає 
свій багатий досвід студентам, керує курсовими і дипломними проектами 
напряму. Суттєвий внесок у розвиток спеціалізації «Графічний дизайн» 
внесла й професорка І.  Г.  Черкесова. Під її керівництвом з 2015 по 2019 
роки працював науково-творчий гурток «Мистецтво шрифтової графіки», 
результатом роботи якого стала активна участь і перемоги студентів у різ-
них визнаних конкурсах України з леттерінгу.

Сьогодні значна роль у викладанні профільно-орієнтованих дисциплін 
відводиться новітнім ІТ-технологіям. Викладач В. В. Атланов, магістр з ди-
зайну, провідний спеціаліст з комп’ютерного дизайн-проектування. Під 
його керівництвом студенти опановували «З-Д моделювання» та інші дис-
ципліни, що пов’язані з комп’ютерним проектуванням та моделюванням.

Багато років працює в дизайні випускник кафедри декоративно-при-
кладного мистецтва – кандидат мистецтвознавства, доцент Ю. В. Одробін-
ський – член Національної спілки художників України, член спілки дизай-
нерів України (секція: дизайн освіти), співорганізатор творчого проекту 
«Підень-Style». Під його керівництвом, студенти брали участь у міжнарод-
них, всеукраїнських і міських конкурсах, виконали велику кількість проєк-
тів з благоустрою та озеленення території міських парків та скверів, дизай-
ну фасадів та інтер’єрів багатьох об’єктів міста Миколаєва та області, а та-
кож Одещини, Херсонщини і Кіровоградщини. 

Професійно потужний педагогічний склад спеціалізації «Дизайн одягу» 
представлено заслуженим діячем культури України, канд. пед. наук, про-
фесором Л.  С.  Єнтіс, випускницею кафедри ДПМ членом Національної
спілки художників України, членом спілки дизайнерів України старшим ви-
кладачем О.  Л.  Тригуб і інженером-технологом старшим викладачем 
О. Б. Жидких. Завдяки дружньому творчому тандему О. Л. Тригуб і О. Б. Жид-
ких започатковано поетапне оволодіння студентами методикою створен-
ня моделей сучасного одягу та трансформацією історичного, національно-
го костюму, опанування різними техніками художнього декорування тка-
нини. Цей напрям продовжує підготовчу практику закладену на кафедрі 
декоративно-прикладного мистецтва. Саме це перетворення дало мож-
ливість по-новому розкрити закладений раніше потенціал, створивши но-
вий поштовх розвитку спеціалізації. Студенти напряму щорічно демон-
струють свою майстерність на міжнародних, всеукраїнських і обласних 
конкурсах, фестивалях й незмінно отримують високу оцінку журі. 

Керівництво кафедри постійно залучає до викладання випускників, які 
бажають спробувати себе на педагогічній ниві. Багато років успішно пра-
цює випускниця КНУКіМ, фахівець з дизайну зачіски О. В. Булгурджу. Її твор-
чий і практичний досвід, предмети щодо підготовки дизайнерів зачіски, які 
вона викладає й постійно удосконалює значно сприяють загальній системі 
підготовки бакалаврів і спеціалістів напряму. Багато років викладала на 
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спеціалізації «Графічний дизайн» та «Дизайн середовища» М. В. Шульська – 
креативний педагог-новатор. Останнім часом на об’єднаній кафедрі викла-
дали її випускники М. О. Кривошей, А. О. Куценко (Колос), А. С. Ігнатьєва. 

За тридцять років існування, кафедра підготувала багато художників 
прикладного мистецтва, дизайнерів-графіків, дизайнерів середовища, ди-
зайнерів одягу, а також художників-реставраторів і мистецтвознавців, здо-
була авторитет серед споріднених ЗВО. Викладацький колектив – худож-
ники, дизайнери, теоретики відомі своїми творчими й науковими досяг-
неннями. Науково-педагогічне надбання та етапи розвитку кафедри свід-
чать про її важливе значення у культурно-мистецькому житті Півдня 
України кінця ХХ – початку ХХІ століття, де поступово сформований осере-
док дизайну за різними напрямками, що дає прогнозування його подаль-
шого майбутнього.
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КАФЕДРА ХОРЕОГРАФІЇ

ТАНЕЦЬ – ЦЕ РУХ, А РУХ – ЦЕ ЖИТТЯ

Кафедра хореографії є однією з наймолодших, але потужних кафедр 
Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія Київського національного 
університету культури і мистецтв». Це молодий, креативний колектив од-
нодумців, який працює в напряму розвитку і популяризації хореографіч-
ного мистецтва в Південному регіоні та вибудовує своєрідну систему під-
готовки кадрів шляхом постійних пошуків. 

На кафедрі працюють талановиті, високопрофесійні фахівці, спеціалі-
сти в галузі хореографічного мистецтва, викладачі, які систематично удо-
сконалюють педагогічну і виконавську майстерність та діляться власним 
досвідом зі студентською молоддю. Варто відзначити, що весь професор-
сько-викладацький склад кафедри хореографії є випускниками філії, які 
отримали безцінні знання від майстра хореографії Мерлянова Михайла Ва-
сильовича, доцента, заслуженого працівника культури України, незмінно-
го завідувача кафедри протягом 20 років, з дня її заснування.

Навчання студентів проходить у дружній, творчій атмосфері із застосу-
ванням універсальних методик і танцювальних технік, у спеціально облад-
наних навчальних лабораторіях з використанням мультимедійних засобів. 
Студенти отримують теоретичні знання і мають можливість набути пра-
ктичних навичок під час проєктного навчання, підвищують свій фаховий 
рівень, беручи участь у різноманітних майстер-класах, семінарах, конкур-
сах, творчих заходах, звітних концертах, удосконалюють педагогічні здіб-
ності в кращих хореографічних колективах Миколаївщини та інших ре-
гіонів під час проходження практики.

Кафедра активно працює в науково-методичному та творчому напря-
мах: професорсько-викладацький склад публікує наукові статті у фахових 
виданнях, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-
практичних конференціях, долучає до наукової роботи студентів, презен-
тує власні напрацювання на семінарах та майстер-класах.

На базі кафедри працюють декілька різножанрових хореографічних ко-
лективів, що дає змогу молодим танцівникам апробувати набуті знання, 
вміння та навички, удосконалювати виконавську майстерність, примно-
жувати артистичний досвід на кращих майданчиках міста, області, країни. 
До таких творчих майданчиків належать хореографічний колектив «Мико-
лаїв» (кер. О. А. Мерлянова), який має двадцятирічну історію і створений за 
ініціативи М. В. Мерлянова; хореографічний колектив «Тандем» (кер. К. І. Га-
шенко); хореографічний колектив «Delight» (кер. А. М. Кошкодаєва). З 2016 
року на базі ВП «МФ КНУКіМ» успішно працює проєкт кафедр хореографії 
та музичного мистецтва ансамбль пісні, музики та танцю «Сузір’я-Мико-
лаїв» (керівники – (М. В. Мерлянов), А. С. Ладний, Д. В. Кученьов, А. М. Кош-
кодаєва). 
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Кафедру хореографії було відкрито у 1999 році з метою всебічного вив-
чення витоків хореографічного мистецтва, залучення до художньої куль-
тури широких кіл населення, потреби створення центру підготовки кадрів 
хореографічного мистецтва. Вона зайняла чільне місце в системі підготов-
ки кадрів для сфери культури і мистецтв як Південного регіону, так і всієї 
України. Серед абітурієнтів спеціальність завжди вважалась престижною, 
популярність забезпечується високим рівнем фундаментальної підготов-
ки, а також широкими можливостями працевлаштування.

Засновником, завідувачем кафедри хореографії Миколаївської філії 
Київського національного університету культури і мистецтв з 1999 року 
був – заслужений працівник культури України, доцент, лауреат Респу-
бліканських та міжнародних конкурсів, володар медалі Павла Вірського, 
лауреат премії імені Миколи Аркаса – М. В. Мерлянов. З 2002 по 2006 роки 
обіймав посаду декана факультету мистецтв, брав постійну участь в облас-
них, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, 
був автором наукових публікацій та методичних розробок, займався вив-
ченням та систематизацією українських народних танців, керував народ-
ним ансамблем танцю «Миколаїв-Трицвіт» та ансамблем пісні, музики і тан-
цю «Сузір’я-Миколаїв». 

З 1999 по 2013 роки на кафедрі хореографії на посаді старшого викла-
дача працювала С. В. Леоненко, яка викладала «Методику виконання кла-
сичного танцю», «Мистецтво балетмейстера», «Методику виконання дует-
но-сценічного танцю» та «Методику виконання історико-побутового тан-
цю». С. В. Леоненко брала актину участь в культурно-мистецьких заходах 
міста, і нині є членом журі багатьох міських та обласних конкурсів. З 2002 
по 2013 роки на кафедрі працював О. В. Капустін, випускник Харківської 
Академії культури і мистецтв, який викладав дисципліни «Теорія та мето-
дика викладання народно-сценічного танцю» та «Сучасний танець». З 2012 
по 2018 роки на кафедрі працювала випускниця кафедри хореографії ВП 
«МФ КНУКіМ», кандидат мистецтвознавства, ст. викладач Т. Г. Луговенко. 
Вона брала активну участь у різноманітних конкурсах, фестивалях, як член 
журі, так і хореограф-постановник. Студенти із захопленням разом з ви-
кладачем вивчали «Теорію та методику викладання народно-сценічного 
танцю», «Історію хореографічного мистецтва», «Хореографічну культуру 
народів світу», «Зразки народної хореографії», «Методику виконання вір-
туозних рухів у народній хореографії».

З 2016 по 2021 роки викладачем з сучасної хореографії працювала 
О. О. Лисенко – член Національної спілки театральних діячів України, член 
журі багатьох фестивалів і конкурсів, постановник яскравих, незабутніх хо-
реографічних номерів, що стали прикрасою звітних концертів кафедри хо-
реографії та великої кількості святкових заходів міста та області. Усю свою 
майстерність О.  О.  Лисенко передавала молоді, викладаючи дисципліни 
«Мистецтво балетмейстера», «Ансамбль», «Методика викладання модерн-
джаз танцю», «Біомеханіка в хореографії».
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Впродовж різних років до викладання на кафедру запрошувались на-
родні артисти України Теодор Попеску та Світлана Коливанова (балетмей-
стери Харківського театру опери і балету), народна артистка України Ната-
ля Баришева (балетмейстер Одеського театру опери і балету), заслужений 
працівник культури України Сергій Афанасьєв (м. Київ, КНУКіМ), заслужені 
працівники культури України Ірина Пак, Наталя Томова, відмінник освіти 
Тетяна Смикова, Людмила Щербіна, Лариса Семісюк, Олена Божко, Олена 
Нікітіна, Олександр Нестеренко (м. Миколаїв) та концертмейстери: Олек-
сандр Вдовиченко, Анна Дядюшка, Михайло Бойчук. 

За роки існування кафедра підготувала багато викладачів фахових дис-
циплін: Н. М. Буняєва – училище культури (м. Донецьк), В. С. Черниш – хоре-
ографічна школа (м. Дніпропетрвськ), Л.  Ю.  Семісюк, С.  С.  Романова, 
О.  П.  Божко, О.  М.  Нікітіна – коледж культури і мистецтв (м. Миколаїв), 
Н. М. Баннік – коледж культури і мистецтв (м. Олександрія), Ю. В. Якуба – пе-
дагогічний університет ім. Ушинського (м. Одеса) та ін.

Здобули вищу освіту випускники кафедри, які працюють професійними 
артистами балету на різних сценічних світових майданчиках: Д. О. Могиль-
ов (Німеччина), М.  В.  Шпачинський (Великобританія), І.  Г.  Курило  (Італія), 
І. А. Гаршеніна (Італія), А. В. Федоренко (Бельгія), В. Р. Супрун (Китай). Багато 
випускників працюють в Україні: В. Оніщук (Одеський театр драми та му-
зичної комедії), В. С. Черниш (Дніпропетровський театр опери та балету), 
Д. А. Батрак, Є. І. Савєта та Ю. Г. Савєта, К. І. Курбакова, Д. В. Валяренко (Ми-
колаївський театр драми та музичної комедії) та ін.

Велика кількість випускників мають свої хореографічні колективи, які 
знані в Україні: Н. Є. Томова «Свято мрій», С. А. Горшкова «Щасливе дитин-
ство», О. Г. Томова «Дружба», О. І. Журавльова «Жемчужина», Е. О. Акмано-
ва «Юнги», О. А. Давченко «Оксамит», А. О. Перепада «Турдефорс», С. В. Че-
бан «Водограй», О. О. Шолом «Карнавал», С. Ю. Уманець «Хоро», А. А. Лапу-
ренко «Зорька», Ю.  М.  Любецька «Золотий колос», В.  В.  Гончаренко «Вік-
торія» та багато інших.

Випускники кафедри працюють в професійних хореографічних колек-
тивах, є керівниками аматорських танцювальних ансамблів, викладачами 
в спеціалізованих навчальних закладах, методистами різноманітних ад-
міністративних структур та підрозділів культури і освіти. Також багато ви-
пускників реалізують себе за межами України в мистецькій сфері та сфері 
розважального бізнесу.

Нині професорсько-викладацький склад кафедри налічує 5 фахівців: 
Мерлянова Ольга Анатоліївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, за-
відувач кафедри, Гашенко Катерина Іванівна – викладач, магістр хореогра-
фії, Кошкодаєва Анжеліка Миколаївна – викладач, Лівак Вадим Анатолійо-
вич – провідний концертмейстер, Зорін Василь Васильович – провідний 
концертмейстер. Педагоги забезпечують інноваційні підходи до викладан-
ня фахових дисциплін. Усі напрацьовані вміння та навички студенти де-
монструють у своїх хореографічних постановках з фундаментальних на-
вчальних дисциплін наприкінці кожного навчального семестру. 
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Протягом 20 років функціонування кафедри сформувалась система хо-
реографічної освіти, яку забезпечують випускники кафедри: Мерлянова 
Ольга Анатоліївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафе-
дри, (випускниця 2004 р.) лауреат премії імені Миколи Аркаса, член Мико-
лаївського обласного творчого осередку Національної хореографічної 
спілки України, нагороджена почесною грамотою Миколаївської обласної 
ради з нагоди професійного свята – Дня науки, член журі багатьох міжна-
родних, всеукраїнських, обласних конкурсів та фестивалів; викладає дис-
ципліни «Мистецтво балетмейстера», «Теорія та методика викладання 
українського народно-сценічного танцю», «Історія хореографічного ми-
стецтва». Гашенко Катерина Іванівна – викладач, (випускниця 2006 р.), член 
Миколаївського обласного творчого осередку Національної хореографіч-
ної спілки України, приймає активну участь в житті університету, є членом 
журі багатьох конкурсів та фестивалів; викладає дисципліни «Методика ви-
конання класичного танцю», «Методика виконання дуетно-сценічного тан-
цю», «Методика виконання історико-побутового танцю». К. І. Гашенко про-
явила професійні якості під час індивідуального навчання та менеджерські 
здібності в організації та підготовці студентів кафедри хореографії до 
V Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії ім. П. Вірсь-
кого (2017 р.). Кошкодаєва Анжеліка Миколаївна – викладач, (випускниця 
2009 р.), член Миколаївського обласного творчого осередку Національної 
хореографічної спілки України. Член журі та конкурсів бере активну участь 
в науковій та методичній роботі. А. М. Кошкодаєва  викладає дисципліни 
«Хореографічна культура народів світу», «Основи стилізації народного тан-
цю», «Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю». 

З перших днів заснування кафедри й дотепер на кафедрі хореографії 
плідно працюють провідні концертмейстери: Лівак Вадим Анатолійович та 
Зорін Василь Васильович, які активно займаються науковою та методич-
ною роботою, допомагають у підборі музичного матеріалу, обробці танцю-
вальних мелодій. Завідує навчальною лабораторією – Улиско Валентина 
Олександрівна. 

З метою удосконалення технічної та виконавської майстерності, умінь 
та знань студентів, набутих під час навчання, на базі кафедри хореографії в 
1999 році було створено студентський ансамбль танцю «Миколаїв». 
Художнім керівником ансамблю був Мерлянов Михайло Васильович, який 
реалізував свої творчі задуми, втілюючи ідеї, думки, почуття в неперевер-
шені твори, як української народної хореографії, так і в авторські сюжетні 
номери.

Хореографічний колектив має багатий концертний досвід. З дня засну-
вання колектив є активним учасником усіх міських та обласних концерт-
них заходів, багато гастролює Україною та за її межами.

Народний ансамбль танцю «Миколаїв» став лауреатом багатьох фести-
валів народної творчості: «Дружба 2001» (м. Москва, 2001 р.), «Родина 2002» 
(м. Київ, 2002 р.), «Жоневрей 2002» (м. Монбільярд, Франція, 2002 р.), «Ві-
дергебург» (м. Харків, 2002 р.), «Миколаївські зорі» (м. Миколаїв, 2004 р.), 

77



«Студенські таланти Прибужжя» (м. Київ, 2006 р.), «Різдвяний калейдоскоп» 
(Італія, 2006 р.), «Таланти Приморсько» (Болгарія, 2012 р.) та багато інших. 
Колектив зберігає народні танцювальні традиції, прагне до найвищої ви-
конавської майстерності в яскравих барвах хореографічних постановок, 
радуючи глядача, поширюючи простір виступів колективу.

Одним з досягнень народного ансамблю танцю «Миколаїв» є постійна 
участь у Всеукраїнському фестивалі-конкурсі народної хореографії 
ім. П. П. Вірського, який є найпрестижнішим хореографічним конкурсом в 
Україні. Колектив сумлінно виборює призові місця в даному конкурсі. У 
скарбниці досягнень ансамблю пісні, музики і танцю «Сузір’я-Миколаїв», 
що створено на базі кафедри хореографії та кафедри музичного мистецт-
ва маємо такі нагороди: диплом лауреата ІІІ ступеню V  Всеукраїнського
фестивалю-конкурсу народної хореографії ім.  П.  П.  Вірського (м. Київ, 
2017 р.), лауреат І ступеню міжнародного фестивалю-конкурсу «Козацько-
му роду нема переводу» (м. Хмельницький, 2018  р.).

Близько 10 років на кафедрі працює студентський хореографічний ко-
лектив «Південне сяйво» під керівництвом кандидата мистецтвознавства, 
доцента Мерлянової Ольги Анатоліївни. Колектив є активним учасником 
багатьох обласних, міських та університетських святкових заходів, бере 
активну участь в різноманітних фестивалях та конкурсах хореографії. Так 
хореографічний колектив «Південне сяйво» є лауреатом першої премії 
Міжнародного театрального фестивалю «Південні маски» (м. Миколаїв, 
2010 р.), Всеукраїнського фестивалю-конкурсу хореографічних колективів 
«Натхнення» (м. Херсон, 2012 р.), міжнародного дитячо-юнацького хорео-
графічного фестивалю «Містерія танцю» (м. Київ, 2012 р.), УІІІ регіонально-
го фестивалю-конкурсу авторських хореографічних творів «Верховинця 
степова криниця» (м. Херсон, 2017 р.), Всеукраїнського фестивалю-конкур-
су хореографічного мистецтва «Миколаївські зорі» (м. Миколаїв, 2019 р.). 
Колектив плідно працює і популяризує народне хореографічне мистецтво 
Миколаївщини на сценічних майданчиках країни. Нині О.  А.  Мерлянова 
очолює студентський ансамбль танцю «Миколаїв», в якому поєднано ре-
пертуар минулих років, створений М. В. Мерляновим, та сучасні хореогра-
фічні твори Ольги Анатоліївни.

На кафедрі хореографії працюють творчі колективи: ансамбль сучасно-
го танцю «Тандем» (кер. К. І. Гашенко), хореографічний колектив «Delight» 
(кер.  А. М.  Кошкодаєва). Вони мають багатий різножанровий репертуар, 
демонструють високий рівень виконавської майстерності, прикрашають 
своїми виступами різноманітні святкові заходи. Щорічно беруть участь в 
підготовці та проведенні звітних концертів кафедри, в заходах, присвяче-
них Дню відкритих дверей, в святкових концертах міста та області.

Протягом останніх років кафедра хореографії щорічно звітує творчими 
проєктами, в яких брали участь усі керівники танцювальних колективів, що 
працювали зі студентською молоддю. Незабутніми стали проекти «Феєрія 
танцю», «Прогулянка з Терпсихорою», де було представлено кращі хорео-
графічні твори: «Молитва за Україну», «Гопак», «Сила протилежності», 
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«Ірландський танець», «Гуцулка», «Танго», «Мальви», «Івана Купала», «Вес-
нянка», «Степові наспіви» та багато інших неперевершених постановок. 
Слід зазначити, що в таких творчих проєктах кафедри поряд з досвідчени-
ми професіоналами мала змогу представити свої кращі роботи студентсь-
ка молодь. Усі компетенції, знання, навички, набуті під час навчання сту-
денти впевнено використовують при створенні хореографічних номерів, 
що не поступаються роботам професорсько-викладацького складу. 

Цікавою стала співпраця кафедри хореографії з кафедрами культуро-
логії та музичного мистецтва. Спільні проекти стали справжньою подією в 
культурному середовищі міста. За 20-років функціонування кафедрою хо-
реографії напрацьовано теоретично-методологічну базу для викладання 
професійних дисциплін, створено самобутній освітній процес виховання 
творчих особистостей, що свідчить про високий рівень підготовки фахів-
ців в галузі хореографічного мистецтва.
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Кафедра музичного мистецтва
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Кафедра хореографії
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Кафедра дизайну
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Кафедра культурології
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Кафедра бібліотечної,  інформаційної та архівної справи
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Кафедра готельно-ресторанного і туристичного бізнесу
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Профорієнтаційні квести
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Важливу роль у організації навчально-виховного процесу, безумовно, 
відіграє навчальний відділ університету – структурний підрозділ, який 
здійснює координацію та контроль за діяльністю факультетів та кафедр. 
Нині колектив кваліфікованих фахівців у складі С. П. Винокурової, Л. А. Вол-
чанської, А. В. Гладищук, Т. В. Єременко, Ю. Ю. Єфімової, О. Ю. Петренко, 
Н. Д. Погорілої, В. О. Улиско, О.М. Шаповалової під чуйним керівництвом 
першого заступника директора Г. О. Лисенко, співпрацює з усіма структур-
ними підрозділами університету, науково-педагогічними працівниками, 
здобувачами вищої освіти для забезпечення скоординованої освітньої 
діяльності. 

Функціонування університету забезпечується завдяки працівникам 
бухгалтерії, а саме – заступнику головного бухгалтера Л. Ф. Капустіній та 
фахівцям – Л. О.  Войхевич, С.  А.  Ромашко, Л. О.  Свєтліковій, працівникам 
відділу кадрів Н. Ю. Зайцевій та Л. В. Іщенко.
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Адміністративно-господарчий персонал – структурний підрозділ уні-
верситету, який відповідає за господарське забезпечення навчального 
процесу, за утримання у відповідному санітарному та гігієнічному стані на-
вчальних приміщень. Адміністративно-господарчий персонал на чолі з за-
ступником директора П.  І.  Арнаутом організовує заходи з благоустрою, 
озеленення та прибирання території, закріпленої за навчальними корпу-
сами і технічного оснащення. 

Завдяки кропіткій праці адміністративно-господарчого персоналу за-
безпечується побут та відпочинок студентів в навчальних корпусах та при-
леглій до них території.
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