Фахові періодичні видання з мистецтва
Бібліографічний огляд
Фонд періодичних видань – це частина фонду бібліотеки, зі
специфічною літературою, яка несе читачу новини з цікавої йому
галузі оперативніше, ніж книги. Вона охоплює широкий спектр фахових
проблем, може мати сталі рубрики, продовжувані публікації, несе
найсвіжішу інформацію про нові наукові досягнення та анонсує важливі
події. Періодика являє собою засіб для створення дискусії та залучення
до неї читачів, об’єднаних певними цілями. Фахові періодичні видання з
мистецтва спрямовані на пізнання історії мистецтв та культури
українського народу у світовому контексті, на формування у молоді
культури смаків, почуття патріотизму, духовних та художньоестетичних цінностей. Пропонуємо Вам огляд періодичних видань з
мистецтва, які виписує наша бібліотека.

Мистецтво та освіта: науково-методичний журнал
/ Гол. ред. В. В. Рагозіна. – К : Фенікс. – 4 рази на рік
Всеукраїнське
науково-методичне
видання,
спрямоване на висвітлення проблем теорії, історії
мистецької освіти, методики викладання музики та
образотворчого мистецтва. Заснований у жовтні 1996
року, засновники журналу: Інститут проблем виховання
НАПН України, Інститут обдарованої дитини НАПН України. У складі
редакційної ради і редакційної колегії журналу 9 докторів наук, з
яких 8 – доктори педагогічних наук. Журнал включено ВАК України до
переліку наукових фахових видань України, в яких можуть
публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата наук. 2016 р. видання включено до
міжнародної науково-метричної бази даних Index Copernicus
International.
Основні рубрики журналу: - Теорія та історія мистецької освіти
- Методика викладання мистецтв
- Інформація. Рецензії
- Анотації
- До нотного зошита
- Художня галерея

У бібліотеці наявні номери журналу 1997 року.
Музика: науково-популярний журнал / Гол. ред. О.
Голинська. – М-во культури України. – К.: Нац. газ.журн. вид-во – 6 разів на рік
Загальнодержавний,
музичний,
ілюстрований
науково-популярний журнал «Музика». На його
сторінках розкривається широка панорама сучасного
музичного життя України в усьому її розмаїтті: історія мистецтва,
творчість українських композиторів і виконавців різних жанрів,
фестивалі, конкурси, концерти, проблеми молодіжного мистецтва,
освіти, науки, музичного життя української діаспори тощо. У журналі,
зокрема, публікуються біографії славетних композиторів, інтерв'ю з
відомими музикантами, інформація про зарубіжні гастролі українських
колективів, міжнародні конкурси виконавців, найкращі українські
навчальні заклади, вистави вітчизняних музичних театрів, фестивалі
сучасного мистецтва. Заснований у 1923 р. як друкований орган
Всеукраїнського музичного товариства ім. М. Леонтовича. З липня 2015
року журнал має інтернет-версію.
Бібліотека отримувала часопис у 2012-2013 рр.
Музична школа: навчально-методичне видання / Гол.
ред. О. Бартко. – К: Менеджмент-ХХІ. – 12 разів на рік.
Навчально-методичне видання, створене для того, щоб
задовольнити сучасні потреби музичних шкіл у якісних
навчально-методичних матеріалах, орієнтоване на учнів,
викладачів музичних шкіл та спеціалізованих музичних
навчальних закладів. Виходить окремими випусками для
різних інструментів і для різних класів. Містить ноти кращих класичних
та сучасних українських і зарубіжних композиторів. Окремі випуски
містять безкоштовний додаток-диск із професійним записом всіх творів,
вміщених у випуску. Виходить з липня 2007 року.
В наявності номери з 2008 р.
Музичний керівник: щомісячний спеціалізований
журнал / Гол. ред. Т. Кулішко. – К. «МЦФЕР:Освіта». –
12 разів на рік
Журнал «Музичний
керівник» –
єдиний
журнал
музичного керівника дитячого садка. Видається за
інформаційної підтримки Міністерства освіти і науки

України. У кожному номері – найкращий досвід з музичного виховання
дошкільників; пісенна колекція; сценарії свят та розваг для музичних
керівників дошкільних закладів та вчителів музики(музичного
мистецтва)початкової школи. На шпальтах журналу ви знайдете готові
рішення з усіх питань,які доводиться розв'язувати щодня, а це і
конкретні методичні поради,і зразки оформлення документів,і
розробки з планування, а також ноти творів для дітей різного віку у
зручному форматі та ексклюзивні сценарії свят та розваг з нотним
додатком у кожному номері журналу.
Основні рубрики: - Поради спеціалістів
- Скарбниця досвіду
- Методична бібліотека
- Конспекти занять
- Пісенна колекція
Бібліотека отримує з 2011р., від першого номеру.
Учитель
музичного
мистецтва :
щомісячний
спеціалізований журнал / Гол. ред. Т. В. Вовк – К. :
«МЦФЕР:Освіта». – 12 разів на рік
З січня 2014 року засновник і видавець ТОВ
«Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку –
Україна» вітає читацьку аудиторію, сучасним, якісним виданням «Учитель музичного мистецтва», який відкриватиме новий музичний
горизонт учням початкової, основної і старшої школи. Видається за
інформаційної підтримки Міністерства освіти і науки, в журналі
публікуються розробки уроків музичного мистецтва з методичними
рекомендаціями щодо їх підготовки та проведення з учнями
початкових, середніх та старших класів, сценарії свят та розваг, ноти і
тексти пісень у зручному форматі, прем’єри пісень сучасних
композиторів, розвивальні ігри-завдання інтелектуального типу.
В наявності номери за 2014-2015 рр.
Мистецтво в школі: Музика. Образотворче мистецтво.
Художня культура : науково-методичний журнал / Гол.
ред. Є. Г. Орлова. – Х. : Основа, 2008. – раз на місяць
Практичний журнал для вчителя музичного мистецтва,
образотворчого
мистецтва,
художньої
культури.
Видається за сприяння Міністерства освіти і науки

України. Тематичні збірки матеріалів за актуальними напрямами;
Рекомендації науковців; Поради психолога; Розробки уроків; Статті з
досвіду роботи; Сценарії творчих заходів; Оглядові статті про всі види й
жанри мистецтва; Картинна галерея; Нотний матеріал для виконання;
Кольорова вкладка з наочно-дидактичними матеріалами. «Актуальні
діалоги» — обговорюємо у формі «запитання-відповідь» усе, що
цікавить педагогів незалежно від досвіду та предмета, що викладається.
«Фаховий сервер» — усе найнеобхідніше у практичній роботі вчителя
щодня. Журнал заснований у квітні 2008 року.
Бібліотека отримує журнал з 2009 року.
Образотворче мистецтво: Сучасний стан. Історія.
Теорія. Образотворча освіта. Інформація / Гол. ред. О.
Федорук. – К. : Національна спілка художників України.
– 1 раз на 3 місяці.
Один з найдавніших професійних мистецьких видань
України. Заснований в 1935 році під назвою «Малярство і
скульптура». Як видання Національної спілки художників України
виходить з 1991 року. Журнал висвітлює українське візуальне мистецтво,
практики сучасних мистців та виставки, українське мистецтво у світі,
українське традиційне мистецтво, мистецькі школи та традиції,
глибинні джерела творчості, портрети художників минулого і
сучасності тощо. Виходять тематичні видання, присвячені Шевченкіані,
українській сценографії,монументальному мистецтву, скульптурі тощо.
Видання висвітлює також процес інтеграції українського мистецтва в
європейський та світовий контекст.
Основні рубрики: - Мистецькі події
- Думки вголос
- Дослідження. Знахідки
- Презентація
- Творчий портрет
- Мистецька хроніка
В бібліотеці наявні номери з 2007 р.
Студії мистецтвознавчі : Архітектура. Образотворче та
декоративно-вжиткове мистецтво / Гол. ред. Г.А.
Скрипник. – К : ІМФЕ. – 4 рази на рік.
У науковому журналі «Студії мистецтвознавчі»
висвітлюються актуальні питання теорії, методології,

історії, сучасного стану вітчизняного та зарубіжного образотворчого,
архітектурного, музичного, театрального й кіномистецтва; публікуються
результати досліджень творчості окремих митців, архівні матеріали,
дискусії, бібліографічні огляди та рецензії. Видання призначене для
дослідників-мистецтвознавців, викладачів і студентів мистецьких
навчальних закладів, музейних працівників. Засновник видання:
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.
Рильського, НАН України.

Бібліотека отримувала у 2008-2009 рр.
Галерея искусств: Популярный журнал о творчестве
мастеров изобразительного искусства / Худ. ред. Чернов
Р.Б. – К : Галерея искусств, 2005. –
2 раза в месяц.
Популярний український ілюстрований журнал про
творчість майстрів образотворчого мистецтва. Виходить з квітня 2005 р.
Внаявності номери за 2008-2009
Юный художник: Ежемесячный журнал по
изобразительному
искусству
для
детей
и
юношества. – М.: Молодая гвардия. – 1 раз в месяц
Журнал «Юний художник» заснований в липні 1936
року. Видання адресоване широкому колу читачів:
дітям, юнацтву, педагогам, професійним художникам і
любителям - всім, хто цікавиться мистецтвом. На сторінках журналу
розповідається про світові регіональні виставки, про художників і творчі
майстерні, художні школи, коледжі, вузи, про пленери, майстер-класи та
про значущі події в культурному житті країни та світу. Тут ви знайдете
актуальні статті мистецтвознавців, істориків, дослідників мистецтва, а
також практикуючих педагогів, відомих художників і початківців.
Бібліотека отримувала журнал у 2013-2014 рр.

Підготувала О. Ставінська

