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Київ на сторінках преси : інформ. бюл. Вип. 1 (січ. – берез.) /  

Публічна бібліотека імені Лесі Українки м. Києва ; [уклад. Л. М. Гапич ;  
Н.Б. Грищенко; відп. за вип. Н. Б. Грищенко ; ред. О. Р. Дудок]. – Київ,  
2020. – 19 с. 

 
Інформаційний бюлетень "Київ на сторінках преси" інформує про 

найважливіші статті з періодичних видань, що надійшли до відділу краєзнавчої 
літератури та бібліографії Публічної бібліотеки імені Лесі Українки для дорослих 
м. Києва за січень-березень 2020 року. Статті в бюлетені групуються згідно 
схеми класифікації краєзнавчої літератури, а в межах розділів подаються в 
алфавітному порядку. Видання розраховане на працівників бібліотек, музеїв,  
краєзнавців, києвознавців, викладачів, студентів вищих та середніх навчальних 
закладів, екскурсоводів та всіх, кому цікава історія та сьогодення  Києва. 
          Електронну версію видання та його попередні випуски ви можете 
переглянути на сайті бібліотеки: http://lukl.kiev.ua в розділі "Електронна 
бібліотека" – Інформаційно-бібліографічні видання, у блозі відділу "Як тебе 
не любити, Києве мій" : http://kiekray-nadin.blogspot.com, на сервісі 
інтерактивних публікацій : https://ru.calameo.com/ або за QR-кодом. 

У зв’язку з форс мажорною  ситуацією, пов’язаною з коронавірусом у 
світі та в Україні, до бюлетеня не увійшли всі статті, що друкувалися в 
періодичних виданнях за березень 2020 року. До наступного випуску увійдуть  
статті, що друкувалися з 15 березня цього року. 
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МІСТО КИЇВ В ЦІЛОМУ 
 

Генеральний план  розвитку м. Києва 
Яловий, В. Проблема Генплану столиці перезріла... або Чому ніхто не говорить 
про агломерацію / Володимир Яловий // Україна молода. – 2020. –  
28 січ. (№ 9). – С. 7 : фото. 
Наприкінці 2019 року Київська міська державна адміністрація презентувала 
депутатам Київради та представникам громадськості Генеральний план 
столиці на найближчі п’ять років. 
 

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ 
 

Малко, Р. Вийти за межі : чому столиця критично потребує розширення і нових 
територій / Роман Малко // Український тиждень. – 2020. – № 4. – С. 34-35 : фото.  

 
ІСТОРІЯ  КИЄВА  

 

Архітектурні пам’ятки. Збереження 
Здоровило, Т. Місток спотикання : місія ЮНЕСКО в лютому інспектуватиме 
Київ / Тарас Здоровило // Україна молода. – 2020. – 28 січ. (№ 9). – С. 4 : фото. 
Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за ініціативи Міністерства 
закордонних справ України, КМДА і Мінкультури розгляне питання збереження 
об’єкта всесвітньої спадщини "Київ: Собор Святої Софії та прилеглі 
монастирські споруди, Києво-Печерська лавра". 

 

Славетні земляки. Історичні аспекти 
"Творение гениев по своей сути не должны принадлежать только тем, кто ими 
владеет", - говорил Богдан Ханенко : 23 января 1849 года родился украинский 
меценат, основатель Музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в  
Киеве / подготовила Светлана Вишневская // Факты и комментарии. – 2020. –  
23-29 янв. (№ 3). – С. 31 : фото. 
 

Чадюк, М. Мандри наших класиків : лекція Анжели Савченко про те, як 
подорожували Михайло Драгоманов та Леся Українка / Марія Чадюк //  
День. – 2020. – 13 лют. (№ 26). – С. 12 : фото. 
Анжела Савченко, керівниця туристичної компанії "Київські фрески", віднайшла 
свій рецепт розповідати про відомих українських постатей через подорожі. 
Лекції відбуваються у Будинку-музеї Тараса Шевченка в Києві. 

 

Почесні громадяни. Втрата 
Рыбянцев, В. Валентина Шевченко: "Во мне всегда жил здоровый страх не 
подвести людей. Боялась, чтобы никто не сказал: мол мы в Валентине  
ошиблись" : на 85 году жизни умерла первая и последняя в УССР женщина - 
председатель Президиума Верховного Совета / Валерий Рыбянцев //  
Факты и комментарии. –  2020. – 6-12 февр. (№ 5). – С. 22 : фото. 
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Персоналії 
Зятьєв, С. Сильна слабка стать : Юлія Микитенко: "Аргументом участі жінки в 
бойових діях може бути лише один - відмінне виконання своїх  
обов'язків" : [інтерв'ю] / Сергій Зятьєв // День. – 2020. – 5 лют. (№ 20). – С. 4-5 : 
фото. 
Стверджують, що "у війни не жіноче обличчя", лейтенант Юлія Микитенко - 
командир взводу, вихователь Київського військового ліцею ім. Івана Богуна 
доводить протилежне. 
 
Таран, С. "Вспомнила все в одну минуту": украинка приняла роды на высоте 
8 тысяч метров / Серафима Таран // КП в Украине. – 2020. –  5 февр. (№ 16). – 
С. 4 : фото. 
Киянка Олена Федченко, яка колись навчалась на кафедрі акушерства і гінекології 
№3 КМІ Богомольця, прийняла пологи у громадянки Таїланду.  

 
ІСТОРІЯ КИЄВА В ОКРЕМІ ХРОНОЛОГІЧНІ ПЕРІОДИ 

 
Київ у ХІ ст. 

Кралюк, П. Донька великого князя : європейські шляхи королеви  
Анни Київської / Петро Кралюк // День. – 2020. – 21-22 лют. (№ 32-33),  
28-29 лют.  (№ 37-38). – С. 21 (№ 32-33); С. 20 (№ 37-38) : фото. 

 

Київ у ХІХ ст.  
Персоналії 

Вольвач, П. За його працями садівники вчаться досі... : до 165-річчя від Дня 
народження Левка Симиренка та сотих роковин його трагічної загибелі /  
Петро Вольвач // День. – 2020. – 28-29 лют. (№ 37-38). – С. 13 : фото. 
 
Кальницкий, М. "Я не хочу переезжать в Петербург и потом нуждаться", - 
ответил управляющий Юго-Западными железными дорогами Сергей Витте, когда 
Александр III решил перевести его из Киева в столицу империи : какое жалованье 
получали государственные чиновники около 100 лет назад /  
Михаил Кальницкий // Факты и комментарии. – 2020. –  30 янв.-5 февр. (№ 4). – 
С. 10 : фото. 
За часів Російської імперії оклади державних чиновників і доплати до них не були 
таємницею й ніколи не обчислювалися непомірними сумами. Однак доходи 
посадових осіб від власного майна і капіталів залишалися приватною справою. 

 
ІСТОРІЯ КИЄВА У ХХ СТОЛІТТІ 

 

"Антей" остается единственным в мире самолетом, способным с грузом в 
десятки тонн садиться на грунтовые аэродромы и взлетать с них : ровно 55 лет 
назад поднялся в небо первый в мире широкофюзеляжный самолет Ан-22, 
созданный конструкторским бюро Антонова / подготовила  
Светлана Вишневская // Факты и комментарии. – 2020. –  
27 февр.- 4 марта (№ 8). – С. 31 : фото. 
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Станция метро "Арсенальная", глубина которой составляет 105,5 метра, по-
прежнему остается самой глубокой в мире : ровно 75 лет назад Совнарком СССР 
принял решение о строительстве в Киеве метрополитена / подготовила Светлана 
Вишневская // Факты и комментарии. – 2020. – 20-26 февр. (№ 7). –  
С. 31 : фото. 
  
Таран, С. "О пассажирах старался не думать. Хотел знать одно: жена и дочь 
мертвы" : как киевлянин хотел взорвать самолет и решить свои семейные 
проблемы / Серафима Таран // КП в Украине. – 2020. – 9-16 янв. (№ 1-2). –  
С. 10-11 : фото. 

Київ у 1917-1921 рр. 
Гошуляк, І. Коли Росія краде чужу історію... : деякі думки з приводу Дня 
Соборності України / Іван Гошуляк // День. – 2020. – 22 січ. (№ 10). – С. 9 : фото. 
 
Зятьєв, С. Непереможна любов до Батьківщини : 29 січня - День пам'яті Героїв 
Крут : [інтерв'ю] / Сергій Зятьєв // День. – 2020. – 29 січ. (№ 15). – С. 4 : фото. 
Історик, заступник директора Національного військово-історичного музею 
України Ярослав Тинченко, який багато років досліджує події столітньої 
давнини, розповів про бій під Крутами. 

  
 

КИЇВ У ПЕРІОД РОЗБУДОВИ СУВЕРЕННОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

 
Кияни. Захоплення 

Кулиш, Я. А из нашего окна жизнь советская видна : в Киеве появился небольшой 
музей декоммунизации / Ярослав Кулиш // КП в Украине. –  
2020. – 6-13 февр. (№ 17). – С. 8 : фото. 
Потрапити на подвір’я "імені радянської дійсності" виявилося не просто. 
Знаходиться він у глухому куті приватного сектора київського Сирця. 
 
Осипчук, И. "Гордимся тем, что в наших вяленых помидорах нет ни грамма 
химии" : семья ученых Держипольских из Киева и ее деловой партнер  
Андрей Бигненко из Херсона наладили производство  деликатеса : [интервью] / 
Игорь Осипчук // Факты и комментарии. – 2020. – 30 янв.-5 февр. (№ 4). – С. 9 : 
фото. 
  
Осипчук, И. "Многие заказывают у нас обувь, сумки и рюкзаки, одежду с 
изображением любимцев, нарисованных вручную" : после рождения ребенка врач 
Светлана Милеева занялась росписью предметов  гардероба : [интервью] / Игорь 
Осипчук // Факты и комментарии. – 2020. –  27 февр.-4 марта (№ 8). –  
С. 10 : фото. 
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Осипчук, И. "Мы создали устройство, которое обеспечит вашему ноутбуку 
доступ к интернету по всему миру" : разработка стартапа из Киева была 
презентована на всемирной выставке бытовой электроники CES-2020, которая 
прошла в Лас-Вегасе : [интервью] / Игорь Осипчук // Факты и комментарии. – 
2020. – 30 янв.-5 февр. (№ 4). – С. 9 : фото. 
 

ПРИРОДА І ПРИРОДНІ РЕСУРСИ КИЄВА 
Водні ресурси 

Лиховид, І. Прип’ять як розмінна монета : про ризики міжнародного водного 
шляху Е40 та українську позицію / Інна Лиховид // День. – 2020. –  
12 лют. (№ 25). – С. 9 : фото. 
У планах уряду - провести днопоглиблення Прип’яті, що є частиною проєкту зі 
створення міжнародного водного шляху Е40. Екологічна спільнота України, 
Польщі та Білорусі категорично проти таких заходів, на відміну від української 
влади. 

Гідрометеорологія 
02.02.2020 встановило рекорд 2002 року : у Києві стовпчик максимального 
термометра піднявся до +10,7 С // День. – 2020. – 4 лют. (№ 19). – С. 12 : фото. 
 

ДЕРЖАВНА ВЛАДА І УПРАВЛІННЯ В м. КИЄВІ. 
ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 
Київська міська державна адміністрація 

Михайлова, Т. Восени буде видніше : позовна новела мера Києва проти оточення 
президента Зеленського залишиться незавершеною? / Тетяна Михайлова // 
Україна молода. – 2020. –  5 лют. (№ 13). – С. 3. 
Йдеться про ситуацію щодо подальшої долі міського голови Києва Віталія 
Кличка. Наведено думки щодо причин відтягування розгляду справи. 

 
Пенітенціарні  заклади Києва 

Бовтрук, В. По ту сторону Лукьяновского СИЗО / Владислав Бовтрук //  
События недели. Итоги и факты. – 2020. – 25 февр.-2 марта (№ 9). – С. 9 : фото. 
Журналісти знайшли людину, яка щойно визволилася з неволі і поділилася своїми 
спостереженнями тюремного життя. 

 
ЕКОНОМІКА І ПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС  

МІСТА  КИЄВА 
Місцевий бюджет 

Інформація про виконання бюджету міста Києва за 2019 рік  // Хрещатик. – 
2020. – 25 лют. (№ 15). – С. 1-2 : табл. 
До статті подається довідка про виконання бюджету міста Києва на 
01.01.2020 р. 
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Служба зайнятості 
Мичковская, Н. Кто нужен украинским работодателям : в столичной службе 
занятости рассказали, кого чаще всего искали на рынке труда в 2019 году / 
Наталья Мичковская // КП в Украине. – 2020. – 6-13 февр. (№ 17). – С. 5 : фото.  

 
Будівництво 

Здоровило, Т. Нерівний бій : київські заповідні зони падають під ударами 
досвідчених нокаутерів - столичних забудовників / Тарас Здоровило //  
Україна молода. – 2020. – 4 лют. (№ 12). – С. 3. 

 

Тепломережі 
Лиховид, І. "Либідський" вирок Києву : коли нарешті міська влада візьметься за 
порятунок столиці, передусім вгамувавши лихоманку забудов? / Інна Лиховид // 
День. – 2020. – 17-18 січ. (№ 7-8). – С. 18 : фото. 
В статті йдеться про аварію теплотраси і підтоплення торговельного центру 
Ocean Plaza. 

Міський транспорт 
Транспортні розв’язки. Витрати на ремонт 

Лиховид, І. Шулявська "епопея" : за один мільярд гривень Київ отримав 
звичайний новий міст замість повноцінної розв'язки / Інна Лиховид // День. – 
2020. – 9 січ. (№ 1). – С. 11 : фото. 
 В статті проаналізовано витрати на ремонт мосту та про перевірку прогонів 
опор, мостового полотна та підпірних стін нового шляхопроводу. 

 
Ремонт доріг. Проєкти 

Бережнюк, О. Столичне кільце : чи з'явиться довгоочікувана велика об'їзна? / 
Олена Бережнюк // День. – 2020. – 5 лют. (№ 20). – С. 10 : фото. 
Київська міська влада знову почала роботу над проєктом  великої кільцевої дороги 
навколо міста. 

 

Станції метро. Перейменування 
Замах на історичну пам'ять українців : перейменування "Дорогожичів" не 
можна допустити // День. – 2020. – 21-22 лют. (№ 32-33). – С. 13 : фото. 
До редакції надійшов відкритий лист киянина Георгія Чорного щодо назви 
станції метро "Дорогожичі", адресований міському голові Віталію Кличку та 
голові комісії з найменувань Марині Хонді. 
 
Самченко, В. Бабин Яр розбрату? : для чого організовують протистояння 
давньоруської історії України та пам'яті про жертви Голокосту /  
Валентина Самченко // Україна молода. – 2020. – 12 лют. (№ 16). – С. 13 : фото. 
Центр Голокосту "Бабин Яр" повідомив, що ініціював перейменування станції 
Сирецько-Печерської лінії київського метрополітену "Дорогожичі" на 
однойменну меморіалу. 
 



8 
 

Сірук, М. У чому головний моральний урок Бабиного Яру? : Віталій Нахманович: 
"Слід говорити, насамперед, про праведників, тих, хто рятував євреїв, інших 
жертв нацизму. Адже саме вони втілювали ідеали, яких нам конче бракує..." : 
[інтерв'ю] / Микола Сірук // День. – 2020. – 28-29 лют. (№ 37-38). –  
С. 6-7 : фото. 
У статті йдеться щодо перейменування в Києві станції метро "Дорогожичі" на 
"Бабин Яр". 
 
Сюндюков, І. "Бабин Яр" чи "Дорогожичі"? : про дискусію навколо назви станції 
метро / Ігор Сюндюков // День. – 2020. – 14-15 лют. (№ 27-28). – С. 7 : фото. 
 
Чепурко, В. Приехали. Станция метро "Бабий Яр" : зачем хотят  
переименовать "Дорогожичи" / Валерия Чепурко // КП в Украине. – 2020. –  
14 февр. (№ 22). –  С. 5 : фото. 
 
Чорний, Г. Дорогі "Дорогожичі" : давнє дохристиянське слово наших предків, 
закарбоване у назву станції метро, підтверджує, що ми, українці, не вчорашні на 
цій землі, а наша історія сягає вглиб віків / Георгій Чорний // Україна молода. – 
2020. – 25 лют. (№ 21). – С. 13 : фото. 
"Україна молода" отримала листа від киянина Георгія Чорного, у додатку до 
листа він пояснює, чому "Дорогожичі" мають залишитися, та згадав, якими 
аргументами переконав столичну владу два десятиліття тому, аби літописна 
назва посіла своє заслужене місце на мапі Києва... 
 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
 

Загальні питання 
Лиховид, І. Справа ліхтарів : чого навчить чиновників історія із заміною 
історичних світильників у Маріїнському парку? / Інна Лиховид // День. – 2020. – 
28-29 лют. (№ 37-38). – С. 19 : фото. 
Киян турбує, куди поділися світильники 1950-х років, та й на яких підставах 
відбувалася їхня заміна, оскільки закон про декомунізацію на них не 
розповсюджується. 
 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
 

Персоналії. Історичні аспекти 
Віленський, Ю. Синтетичний розум : у ренесансі науки та знань у знаменні 
періоди Української Народної Революції є величезний внесок лікаря Авксентія 
Корчака-Чепурковського / Юрій Віленський // День. – 2020. –  28-29 лют. 
(№ 37-38). – С. 18-19 : фото. 
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 
 

Персоналії спортсменів 
Пригорницкий, В. Йожеф Сабо: Мне исполняется и 80, и 20 лет одновременно : 
знаменитый футболист отмечает день рождения только раз в четыре года / 
Валерий Пригорницкий // КП в Украине. – 2020. – 27 февр.-5 марта (№ 29). –  
С. 29 : фото. 

Баскетбол 
Хата, Г. Зимовий подарунок : після восьмирічної перерви в Києві знову  
провели "матч зірок" української чоловічої суперліги / Григорій Хата //  
Україна молода. – 2020. – 4 лют. (№ 12). – С. 15 : іл. 
Головною подією зими у вітчизняному баскетболі, як наголосили у профільній 
федерації, став "матч зірок" чоловічої суперліги. 

 

Туризм. Чорнобиль  
Дранник, А. Зона ждет туристов : в Чернобыле стали заселять квартиры и 
доставлять еду / Антон Дранник // События недели. Итоги и факты. – 2020. –  
18-24 февр. (№ 8). – С. 9 : фото. 
 

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ КИЄВА 
 

Загальні питання 
Віхров, М. ...лежала сокира : чому Майдан залишається дієвим чинником 
української політики і як зберегти його спадок / Максим Віхров //  
Український тиждень. – 2020. – № 8. – С. 24-25 : фото. 
Стверджувати, що після Майдану жодних змін у державі не сталося, також не 
можна, хоча їхні глибина і темп залишали бажати кращого. 
Відчуття того, що Україна радикально й безповоротно змінилася, згодом 
закономірно обернулося розчаруванням та зневірою. Утім, Майдан був і 
залишається чинником української політики. Питання в тому, щоб адекватно 
оцінювати його вплив у минулому та майбутній потенціал. 
 
Ісіченко, І. Сільська архаїка й омани національної ідентичності : як формуються 
хибні уявлення про традиції та чим це небезпечно / Ігор Ісіченко, архієпископ // 
Український тиждень. – 2020. – № 7. – С. 26-27 : фот. 
  
Козлюк, С. Політика проти розслідування : як нинішня влада ставиться до справ 
Майдану / Станіслав Козлюк // Український тиждень. – 2020. – № 8. – С. 26-29 : 
фото. 
  
Малко, Р. Полюси Майдану : кого підняв, а кого опустив соціальний ліфт 
Революції Гідності / Роман Малко, Андрій Голуб // Український тиждень. –  
2020. – № 8. – С. 30-32 : фото. 
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Стуканова, М. (Не) розділеність українців : нещодавно в Києві відбулася 
дискусія, що породила більше запитань, ніж дала відповідей /  
Марія Стуканова // День. – 2020. – 24-25 січ. (№ 12-13). – С. 20 : фото. 
Напередодні Дня Соборності України в Києві відбулася публічна дискусія  "Чи  
ми – розділена нація?" за участю українських інтелектуалів: письменниці Оксани 
Забужко, публіциста Віталія Портникова, історика Валентини Піскун та голови 
Інституту національної пам’яті Антона Дробовича. 
 

Міжнародні зв’язки 
Гончарова, Є. Друг героя / Єлизавета Гончарова // Український тиждень. –  
2020. – № 1-2. – С. 64-65. 
Киянка, кінолог Ольга Смірнова стала координатором українсько-канадського 
проєкту «Друг героя», де готують собак для психологічної допомоги військовим, 
цивільним, а також діткам з інвалідністю. 

Громадські активісти 
Власенко, В. Незаконною забудовою Києва переймаються і в ЄС /  
Вікторія Власенко // Урядовий кур'єр. – 2020. – 14 січ. (№ 6). – С. 3 : фото. 
Йдеться про візит до Брюсселя Романа Ратушного та Юлії Кононенко – 
активістів громадської ініціативи, які ведуть боротьбу з незаконною забудовою 
Протасового Яру в Києві. 
 

РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ КИЄВА 
Православна церква України 

Крапивенко, Д. Шанс на одужання : Православна церква України може стати 
потужною інституцією, якщо їй у цьому не завадять внутрішні чвари й  
політика / Дмитро Крапивенко // Український тиждень. – 2020. – № 7. – 
С. 24-25 : фото. 

 
Сюндюков, І. "Ми є молодою церквою, але з тисячолітнім корінням" : 
Блаженнійший Митрополит Епіфаній в день першої річниці інтронізації 
Предстоятеля УПЦ / Ігор Сюндюков // День. – 2020. – 4 лют. (№ 19). – С. 2 : фото. 
Митрополит підсумував становлення молодої Української Православної Церкви 
і окреслив вектор руху в майбутнє. 

 

Щеткина, Е. Год Епифания. Филарет на пенсии, реверансы Вашингтону, 
оппозиция в узде : ПЦУ всего год - трудно пока говорить о каких-то итогах, кроме 
одного: на фоне внутрицерковных и политических турбулентностей церковь 
доказала свою жизнеспособность / Екатерина Щеткина //  
Деловая столица. – 2020. – 10 февр.  (№ 3). – С. 25 : фото. 
Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський Епіфаній 
відзначив першу річницю перебування на високій посаді. Блаженніший підвів 
підсумки та поділився планами на майбутнє. 
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НАУКА ТА ОСВІТА КИЄВА 
 

Мала академія наук України 
Осипчук, И. Очки определяют калорийность еды, а гаджет для холодильника 
заказывает продукты из магазина : разработки украинских школьников покажут 
в Кремниевой долине / Игорь Осипчук // Факты и комментарии. – 2020. –  
23-29 янв. (№ 3). – С. 12 : фото. 
Київські старшокласники, учні Малої академії наук України, в США будуть 
представляти свої інноваційні розробки. 

 
 ОСВІТА КИЄВА  

 
Вищі навчальні заклади. Історичні аспекти 

"У нас цікаво вчитися і працювати" : на факультеті іноземної  
філології "драгоманівського" педуніверситету готують фахівців із  
12 мов : [інтерв'ю] / підготувала Ольга Волошенко // Україна молода. – 2020. – 25 
лют. (№ 21). –  С. 9 : фото. 
З нагоди 185-річчя Національного педагогічного університету 
ім. М. П. Драгоманова "УМ" продовжує серію статей про факультети 
навчального закладу. Сьогодні розповідь про минуле та сьогодення факультету 
іноземної філології.  
 
Урись, Т. "Ми готуємо унікальних фахівців" : хороший професіонал- 
дефектолог - це знахідка для батьків кожної окремої дитини та й суспільства  
загалом : [інтерв'ю] / Тетяна Урись // Україна молода. –  2020. –  5 лют.  (№ 13). – 
С. 8 : фото. 
Йдеться про діяльність факультету спеціальної та інклюзивної освіти 
Національного педуніверситету імені М. П. Драгоманова. Чим живе і як 
розвивається факультет, яку лепту вносить у розвиток суспільства -розповідає 
декан факультету - доктор педагогічних наук, професор, почесний академік 
НАПН України, заслужений працівник освіти України Марія Шеремет. 
 
 Урись, Т. "Учителі історії мають особливу місію у вихованні дитини" : як 
готують педагогів, чиї уроки мають значний вплив на формування світогляду 
людини і суспільства : [інтерв'ю] / Тетяна Урись // Україна молода. – 2020. – 
28 січ. (№ 9). – С. 9 : фото. 
З нагоди 185-річчя Національного педагогічного університету  
ім. М. П. Драгоманова "УМ" продовжує серію статей про факультети 
навчального закладу. Сьогодні розповідь про історичний факультет. 

 
Персоналії 

Танасійчук, М. Справи в Києві в нас кепські. "Істинно російські люди" підняли 
голови / Михайло Танасійчук // Країна. – 2020. – № 5. – С. 47-50 : фото. 
У статті йдеться про професора Київського університету кафедри історії 
російської літератури та мови Володимира Перетца. 
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КУЛЬТУРНЕ ТА ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ 
ЖИТТЯ МІСТА  КИЄВА 

 
Книговидання. Представлення 

Гирич, І. Третьяков і всі-всі-всі: архівний феєрверк / Ігор Гирич //  
Україна молода. – 2020. – 11 лютого (№ 15). – С. 9 : фото. 
Аналіз книги Аркадія Третьякова "Старий Хрещатик і його домовласники". 
 
Родик, К. Почесні олігархи як "креативна сила суспільства" : [рецензія] / 
Костянтин Родик // Україна молода. – 2020. – 26 лют. (№ 22). –  С. 11 : іл. 
Рецензія на книгу Тетяни Водитики "Почесні громадяни міста Києва. 1872-1917". 
 
Хоменко, О. Очі старих світлин : як можна вивчати історію за  
фотографіями : [рецензія] / Олександр Хоменко // Україна молода. – 2020. –  
4 лют. (№ 12). – С. 12 : іл. 
Рецензія на книгу "Українська революція 1917–1921 років в ілюстраціях". 
 

Рейтинг "Книжка року-2019" 
Жованик, О. Книжкам потрібен рейтинг : Оксана Жованик // Україна молода. – 
2020. – 25 лют. (№ 21). – С. 13 : фото. 
Оголошено лауреатів ХХІ Всеукраїнського рейтингу "Книжка року-2019". 
 

СОЦІОКУЛЬТУРНА РОБОТА В СФЕРІ ДОЗВІЛЛЯ 
 

Парки 
Стуканова, М. Чому треба зберегти "Котлован" : як водойма, що утворилася 
штучно, дала шанс появі зеленої "оази" в середмісті Києва / Марія Стуканова // 
День. – 2020. – 31 січ.-1 лют. (№ 17-18). –  С. 8 : фото. 
Днями ініціативна група прихильників ідеї спорудження парку зареєструвала вже 
другу петицію на сайті Київської міської ради. Петицією пропонується 
створити на ділянці між метро "Олімпійська" та "Мегамаркетом" у 
Голосіївському районі справжній парк. 

 
Музеї 

Павліченко, Н. Традиції українського меценатства продовжуються : цінну 
колекцію графіки видатного українського художника Федора Кричевського 
передали до фондів NAMU! / Надія Павліченко // День. – 2020. – 6 лют. (№ 21). – 
С. 6 : фото. 
У Національному художньому музеї України (NAMU) меценати Alumni kmbs 
(випускники Києво-Могилянської Бізнес-Школи) та друзі передали музею 
надзвичайно цінну колекцію графіки видатного українського художника Федора 
Кричевського. 
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Самченко, В. Підтримувати культуру - щоб розвивалася економіка : 29 
доброчинців викупили для музею 222 роботи Федора Кричевського /  
Валентина Самченко // Україна молода. – 2020. – 5 лют. (№ 13). – С. 11 : фото. 
Завдяки групі меценатів Національний художній музей поповнився графічними 
роботами майстра з приватної колекції Ольги Гершуні, чия родина отримала 
архів художника від його вдови – Наталії Павлівни Кричевської. 

 
Виставки 

Горішнянська, О. Про знахідки Трипілля та їх відкривача : археолога Вікентія 
Хвойку вшановують у Національному музеї історії / Олена Горішнянська // 
Україна молода. – 2020. – 18 лют. (№ 18). – С. 12 : фото. 
 
Марченко, М. "Бойчукісти"... : у Національному музеї українського народного 
декоративного мистецтва триває виставковий  проєкт "Межигірський технікум. 
Відлуння віку" / Марина Марченко //  День. – 2020. – 14 січ. (№ 4). – С. 7 : фото. 
 
Павліченко, Н. Дар Василя Щавинського : "Жодного майна я не придбав собі, 
окрім книжок та малюнків, призначених українському музеєві...". Зі 169 творів 
колекції сьогодні в музеях Ханенків залишилося лише 25 / Надія Павліченко // 
День. – 2020. – 14-15 лют. (№ 27-28). – С. 17 : фото. 
 
Семенченко, М. Наснажені історією : у Києві триває художня виставка "Від 
Трипілля до сьогодення в образах сучасних художників". За чим варто йти на  
неї? / Марія Семенченко // День. – 2020. – 24-25 січ. (№ 12-13). – С. 16-17 : фото. 
Твори з колекції Василя Щавинського, експоновані разом вперше за тривалий час, 
розкривають індивідуальні смаки вченого, нагадують про його складне життя 
на чужині, у вигнанні. 
 
Чадюк, М. "Археологічні світи Вікентія Хвойки" : у Національному музеї історії 
України відкрито новий виставково-освітній проєкт / Марія Чадюк // День. –  
2020. – 14-15 лют. (№ 27-28). – С. 8-9 : фото. 
Про відкриття Вікентія Хвойки, нерозгадані таємниці його знахідок та історію, 
як успішний дослідник у сфері сільського господарства став відомим археологом 
— розповіла завідувачка відділу найдавнішої та середньовічної історії України 
музею Марина Стрельник під час екскурсії. 

 
Прогулянки містом 

Семенченко, М. Історії з Воскресенки : що можуть розповісти вулиці та будинки 
житлового масиву на лівому березі Києва / Марія Семенченко // День. – 2020. – 
17-18 січ. (№ 7-8). – С. 8-9 : фото. 
Краєзнавець та києвознавець Кирило Степанець провів екскурсію житловим 
масивом Воскресенка та територією історичної Воскресенської слобідки. 
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ЛІТЕРАТУРНЕ ЖИТТЯ МІСТА 
 

Письменники 
Персоналії. Історичні аспекти 

Бондаренко, Б. Знайомтесь: батько "Тореадорів з Васюківки" : письменник 
Всеволод Нестайко мріяв стати художником, прожив із дружиною понад 
шістдесят років, а на старості повністю втратив зір / Богдан Бондаренко //  
Історія плюс. – 2020. –  № 1. – С. 22-23 : фото. 
 
Цимбал, Я. Несамовитий Панаїт : як українські письменники 1920-х "пригріли 
ренегата", котрий наважився замість панегіриків розповісти Заходу правду про 
СРСР / Ярина Цимбал // Український тиждень. – 2020. – № 8. – С. 54-57 : фото. 
В статті йдеться про румунського письменника Панаїта Істраті, який один з 
перших гостро критикував сталінський режим в СРСР. Попри це, Істраті 
багато перекладали в окупованій Україні, зокрема друкуючи в журналі "Всесвіт". 
 

МИСТЕЦТВО МІСТА КИЄВА 
 

Архітектура 
Лиховид, І. Коли країна "горить", мародери активізуються... : що насправді чекає 
на історичний гастроном на Хрещатику? / Інна Лиховид // День. – 2020. –  
23 січ. (№ 11). – С. 11 : фото.  

Мистецькі акції, проєкти 
Десятерик, Д. За дріт. І назад : у Чорнобильській зоні відчуження відбулася 
мистецька акція, присвячена 50-річчю міста Прип'ять / Дмитро Десятерик //  
День. – 2020. – 7-8 лют. (№ 22-23). – С. 23 : фото. 
 
Чадюк, М. "Акведук" тяглості традиції : у Києві представили проєкт "Століття 
української абстракції" / Марія Чадюк // День. – 2020. – 5 лют. (№ 20). – С. 7 : 
фото. 
В Києво-Могилянській бізнес-школі (kmbs) відбулось відкриття проєкту 
"Століття української абстракції" (триватиме протягом 2020 і 2021 років), 
який досліджуватиме цілісну традицію українського абстрактного мистецтва. 
 

Скульптура 
Біла, А. Талант, відлитий у бронзі : невдовзі київський урбаністичний ансамбль 
поповнить ще одна українська мистецька історія - скульптура художника 
Григорія Честахівського / Андріана Біла // День. – 2020. – 10-11 січ. (№ 2-3). –  
С. 17 : фото. 
Скульптор Володимир Щур розповідає про свій майбутній витвір, над яким зараз 
працює – скульптуру художника Григорія Честахівського. 
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Музика та видовищні мистецтва 
 

Музика 
Персоналії. Історичні аспекти 

Голинська, О. "У творчості був дуже різним: і філософським, і саркастичним, і 
ліричним, і драматичним..." : Івану Карабицю виповнилося б 75 років - про 
видатного композитора "Дню" розповіла вдова маестро, мистецтвознавець 
Маріанна Копиця-Карабиць : [інтерв'ю] / Ольга Голинська // День. – 2020. –  
7-8 лют. (№ 22-23). – С. 8-9 : фото. 
 
Лісецький, С. Симфоніст ХХ сторіччя : Степан Лісецький // Урядовий кур'єр. – 
2020. – 22 лют. (№ 35). – С. 7 : фото. 

Балет 
Персоналії. Історичні аспекти 

Бондаренко, Б. Українка, від якої божеволів Пікассо : заради легендарного 
художника Ольга Хохлова полишила сцену, народила йому первістка, а він навіть 
не прийшов... на її похорон / Богдан Бондаренко // Історія плюс. – 2020. – № 2. – 
С. 16-17 : фото. 
У статті йдеться про балетну танцівницю українського походження Ольгу 
Хохолову, першу дружину Пабло Пікассо. 

Хореографія 
Персоналії. Ювілейна дата 

Сметанская, О. Григорий Чапкис: "У меня нет выходных, нет отпуска. Если 
куда-то еду отдыхать, уже на третий день вокруг меня танцуют люди" : 
легендарный украинский хореограф отмечает 90-летний юбилей : [интервью] / 
Ольга Сметанская // Факты и комментарии. – 2020. – 20-26 февр.  (№ 7). – С. 22 : 
фото. 

Національний театр ім. І. Франка 
 До 100-річчя від дня заснування   

Поліщук, Т. Здійснити те, що вони не встигли... : Михайло Захаревич, 
генеральний директор-художній керівник Національного театру ім. І. Франка про 
100-літній ювілей знаменитого колективу : [інтерв'ю] / Тетяна Поліщук // День. – 
2020. – 24-25 січ. (№ 12-13). – С. 22-23 : фото. 
 
Самченко, В. Сто років із глядачем : театр імені Івана Франка буде фестивалити 
у травні / Валентина Самченко // Україна молода. – 2020. – 18 лют. (№ 18). –  
С. 12 : фото. 

 
Персоналії 

Житейские истины Станислава Боклана // Современная жизнь. – 2020. – 
№ 9. – С. 1,2 : фото. 
Відомому українському актору театру і кіно Станіславу Боклану у січні 
виповнилося 60 років. 
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Концерти 
Степанчук, І. "Тримаймо разом українську хвилю!" : грандіозним шоу на велику 
сцену повернулася "Українська пісня року" / Інна Степанчук //  
Україна молода. –  2020. – 18 лют. (№ 18). – С. 11 : фото. 
 
Стуканова, М. "Гарант вітчизняної пісні" : Михайло Поплавський відродив 
музичну премію "Українська пісня року" / Марія Стуканова // День. – 2020. –  
14-15 лют. (№ 27-28). – С. 24 : фото. 
У Національному палаці мистецтв "Україна" пройшов грандіозний концерт 
"Українська пісня року". 

 
Кіномистецтво 

Кацун, Ю. Евгения Яцута: Изначально Украину для съемок  
сериала "Чернобыль" не рассматривали : [интервью] / Юлия Кацун // КП в 
Украине. – 2020. – 5 февр. (№ 16). – С. 14 : фото. 
Євгенія Яцута - співвласниця, директор і виконавчий продюсер Radioaktive Film 
розповіла про особливості роботи з режисерами і акторами серіалу "Чорнобиль". 
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СПИСОК ПРЕДСТАВЛЕНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ 

 
Газети 
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