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РЕЦЕНЗІЯ НА БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОСІБНИК «З
УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ ВІДКРИВАЄМО СВІТ» (ДО 20-РІЧЧЯ
КАФЕДРИ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ КИЇВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І
МИСТЕЦТВ)
З Україною в серці відкриваємо світ: до 20-річчя кафедри міжнародного туризму КНУКіМ : бібліогр. покажч. / уклад.: О. О. Скаченко, О. Ф. ОмельяненкоНаібуліна, Л. М. Устименко ; редкол.: Ю. І. Горбань, В. С. Антоненко, А. М. Гаврилюк, Т. І. Ткаченко ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і
мистецтв, Наук. б-ка. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2017. – 194 с.

У 2018 р. Київський національний університет культури і мистецтв (далі –
КНУКіМ) відзначає 50-ту річницю свого існування. Тож узагальнення результатів наукової, педагогічної, науково-дослідної діяльності Вишу є вагомими у
підведенні півстолітнього існування закладу. Зокрема, історія становлення та
розвитку основних віх діяльності факультетів, кафедр університету знаходить
своє відображення на сторінках бібліографічних видань наукової бібліотеки КНУКіМ. Науково-дослідна робота колективу
бібліотеки спрямована на узагальнення,
бібліографування, упорядкування матеріалів діяльності професорсько-викладацького
складу університету та їх внеску у розвиток
науки і культури. Систематизація інформації здійснюється у межах підтеми «Знаменні дати університету». Тож, до 20-річчя
кафедри міжнародного туризму КНУКіМ
колективом бібліотеки підготовлено бібліо
графічний посібник «З Україною в серці
відкриваємо світ».
Рецензована праця «З Україною в серці відкриваємо світ» знайомить читача з
основними етапами становлення, розвитку
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та сьогодення однієї із перших, серед створених у вітчизняних вишах кафедр –
кафедри міжнародного туризму КНУКІМ, яка входить у 5-ку кращих кафедр
України зазначеної галузі.
У бібліографічному посібнику «З Україною в серці відкриваємо світ» із серії «Знаменні дати КНУКіМ» (випуск 4-й) підготовлено бібліографічні довідки та перелік основних наукових публікацій науково-педагогічних працівників
кафедри міжнародного туризму, які стояли біля витоків її створення.
У покажчику систематизовано та всебічно розкрито інформацію про наукову, навчальну, проектну діяльність кафедри, а також подано описи окремих
видань, публікацій у періодичних, продовжуваних виданнях, збірниках матеріалів наукових конференцій тощо. Бібліографічний покажчик включає праці,
що опубліковані під час роботи авторів на різних посадах у КНУКіМ. Загалом
внесено 520 записів.
Бібліографічний покажчик складається із 4-х розділів, довідкового апарату,
додатків і вирізняється високою інформативністю. Довідковий апарат містить
наступні розділи: передмову «Від укладачів», «Іменний покажчик», «Покажчик проектів», «Список скорочень періодичних видань», «Список скорочень
назв установ та організацій», зміст.
Розділи «Історія та сьогодення», «Успішні випускники кафедри» розкривають внесок окремих персоналій у становлення кафедри міжнародного туризму.
Зокрема, у розділі «Історія та сьогодення» аналізуються витоки створення кафедри, основні напрями її діяльності та внесок професорсько-викладацького
складу у розвиток кафедри кінця 90-х років ХХ ст. – початку ХХІ ст., що відображено у матеріалах-спогадах В. С. Антоненко, Т. І. Ткаченко, Л. М. Устименко, О. О. Любіцевої, В. І. Стафійчука, С. Я. Ольговського.
У другому розділі «Проектна діяльність кафедри» узагальнено та систематизовано інформацію про проектну діяльність кафедри, яка спрямована на маркетингові дослідження туристичних ринків світу, організацію культурно-освітнього потенціалу туризму у сфері дозвілля, позиціонування та популяризацію
туристичного іміджу України. Основні напрями формування і реалізації цих
напрямів висвітлені у публікаціях Г. В. Вишневської, А. М. Гаврилюк, Т. І. Ткаченко, Л. М. Устименко.
Третій розділ «Друковані праці викладачів» містить біографічні довідки
та перелік основних праць професорсько-викладацького складу кафедри, що
свідчить про результати науково-творчої діяльності у напрямку туристичної
галузі протягом 1997–2017 рр. Біографічні довідки інформують читача про науковців кафедри, які стояли біля витоків її створення та здійснили вагомий внесок в організаційну, навчальну та наукову роботу.
Четвертий розділ «Публікації про діяльність кафедри» вміщує перелік публікацій та вебліографію про наукові, просвітницькі заходи і події у науковотворчій діяльності кафедри.
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Додатки відображають світлини із науково-творчого, дозвіллєвого та туристичного життя кафедри. У виданні чітко структурована та логічно упорядкована бібліографія наукових матеріалів.
Рецензоване видання є цінним джерелом інформації, у якому відображені
фактографічні матеріали про роботу Кафедри університету впродовж її 20 років існування. Включені матеріали дають уявлення про діяльність кафедри за
різними напрямами і формами роботи означеного періоду.
Виходячи з читацького призначення бібліографічного покажчика, основними принципами відбору матеріалів є: науковість, повнота та достовірність.
На нашу думку, бібліографічний покажчик, підготовлений фахівцями наукової бібліотеки КНУКіМ, є ґрунтовним науково-практичним доробком, який
сприятиме збагаченню історії університету та підвищенню його іміджу, а також буде цікавим викладачам, аспірантам, студентам та дослідникам у пошуку нової інформації у сфері науки і культури. І у цьому необхідно відзначити
безперечну заслугу упорядників покажчика. Тож, безсумнівно, він може бути
рекомендованим до друку.
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