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АНОТАЦІЯ 

 

Черняк І. В. Внесок О. С. Сокальського у розвиток бібліотечної науки та 

освіти України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 

комунікацій за спеціальністю 27.00.03 ―Книгознавство, бібліотекознавство, 

бібліографознавство‖ (27 – Соціальні комунікації). – Київський національний 

університет культури і мистецтв, Міністерство культури України, Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено дослідженню внеску професора 

О. С. Сокальського у розвиток бібліотечної науки та освіти України. 

Світове визнання українського бібліотекознавства як фундаментальної 

науки соціокомунікативного циклу ґрунтується на здобутках декількох поколінь 

талановитих дослідників, серед яких загальновідомі постаті і незаслужено 

забуті вчені та громадські діячі. Визначити та об’єктивно оцінити внесок 

кожного, хто збагатив теорію і практику бібліотечної справи України новими 

досягненнями, долучити їхній творчий спадок до глобальної системи наукових 

комунікацій – важлива наукова проблема сучасного бібліотекознавства.  

Комплексне використання соціокомунікативного, системного, історико-

генетичного підходів дозволило реконструювати складну ієрархічну структуру 

та напрями багаторівневих і різновекторних суб’єкт-суб’єктних комунікаційних 

зв’язків – основи утворення когнітивно насиченого комунікаційного 

середовища, яке сприяло формуванню наукового світогляду та професійних 

якостей О. С. Сокальського, його кар’єрному та творчому зростанню як 

видатного українського бібліотекознавця та культурного діяча; розкрити внесок 

О. С. Сокальського в розвиток культурно-мистецької освіти в Україні; 

висвітлити педагогічну та організаційну діяльність ученого в Київському 

державному інституті культури (нині КНУКіМ); визначити основні напрями 

досліджень О. С. Сокальського в галузі загального та спеціального 

бібліотекознавства; розкрити внесок О.С. Сокальського у формування 

організаційних та теоретико-методичних засад інституціоналізації київської 
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науково-освітньої бібліотечної школи; дослідити внесок учнів та послідовників 

О. С. Сокальського в розвиток бібліотекознавчої науки і освіти України. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження 

полягає в тому, що вперше у вітчизняному бібліотекознавсті виявлено, 

проаналізовано та систематизовано архівні джерела, профільні фахові 

публікації, науково-комунікаційні зв’язки, що дало можливість визначити 

основні періоди становлення професійного світогляду О. С. Сокальського, 

об’єктивно оцінити його внесок у формування теоретичних та організаційно-

методичних засад розвитку бібліотечної науки і освіти України; уведено до 

наукового обігу невідомі раніше факти та джерела біографічної та наукової 

спадщини О. С. Сокальського як видатного українського бібліотекознавця та 

культурного діяча, визначено основні етапи його творчого зростання; науково 

обґрунтовано його внесок в загальне бібліотекознавство, бібліотечне 

фондознавство, каталогознавство, удосконалення технологій автоматизації та 

механізації бібліотечних процесів, розроблення принципів організації 

бібліотечної мережі, розбудову системи галузевої освіти та підвищення 

ефективності підготовки бібліотечних кадрів; встановлено наявність 

ідентифікаційних ознак заснованої О. С. Сокальським київської науково-

освітньої бібліотечної школи як формального та неформального осередку 

декількох поколінь однодумців та учнів-послідовників, об’єднаних завданнями 

розвитку та підвищення якості вищої бібліотечної освіти, вирішенням 

найактуальніших проблем загального та спеціального бібліотекознавства; 

визначено персоналії найпродуктивніших представників заснованої 

О. С. Сокальським київської науково-освітньої бібліотечної школи, доведено 

наявність вагомого наукового доробку як лідера-засновника наукової школи, 

так і його учнів, прибічників та послідовників у вигляді фундаментальних і 

прикладних наукових досліджень, докторських і кандидатських дисертацій, 

монографій, підручників, інших наукових публікацій, заснування нових 

наукових напрямів та продукування власних наукових шкіл. 
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 На основі ґрунтовного аналізу фахової літератури та архівних джерел 

доведено, що, незважаючи на актуальність, проблема об’єктивної оцінки внеску 

О. С. Сокальського у розвиток бібліотечної науки та освіти України, 

фондування когнітивних та інституційних засад київської науково-освітньої 

бібліотечної школи є однією з малодосліджених, такою, що досі не знайшла 

вираження в дисертаційній роботі. Окремі її аспекти фрагментарно 

розглядаються в контексті історіографічних розвідок, присвячених вивченню 

особливостей заснування харківської наукової школи бібліотечного 

фондознавства та каталогознавства, у працях з історії бібліотечної справи 

України 1950 – 70-х рр. За результатами дослідження удосконалено: уявлення 

про дослідницькі колективи київської науково-освітньої бібліотечної школи, 

об’єднані загальною проблематикою наукових розвідок, впорядковано 

історіографічні відомості про діяльність видатних українських 

бібліотекознавців, педагогів, організаторів галузевої освіти; набули подальшого 

розвитку: методика ідентифікації та ознаки регіональних та персональних 

наукових шкіл в бібліотекознавстві, наукові уявлення про напрями 

диверсифікації проблематики наукових досліджень трьох поколінь київської 

науково-освітньої бібліотечної школи.  

Застосування дослідницького інструментарію соціокомунікативного, 

системного, історичного підходів уможливило відтворення складної системи 

комунікаційних зв’язків, що сприяла становленню особистості 

О. С. Сокальського як науковця, талановитого педагога, адміністратора, 

фундатора організаційних та когнітивних засад формування київської науково-

освітянської бібліотечної школи. 

Зазначено, що дослідження можливостей та методів автоматизації 

бібліотечних процесів призвело О. С. Сокальського до патентування нових 

технічних рішень, спрямованих на вдосконалення технологій  формування та 

зберігання бібліотечних фондів. На початку 1970-х рр. О. С. Сокальський 

першим із українських бібліотекознавців починає розробляти найскладніші в 

галузевій науці проблеми стосовно визначень критеріїв вимірювання 
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ефективності бібліотечно-інформаційної діяльності: учений пов’язує ці критерії 

з можливостями автоматизації технологій функціонування бібліотечного 

фонду, збагачує наукову терміносистему у майбутньому поняттями та 

дослідницькими напрямами. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

теоретичні та методичні положення й висновки дисертації суттєво доповнюють 

і розширюють сучасні знання з історії розвитку бібліотечної справи та освіти 

України в 1950-х – на початку 70-х рр. ХХ ст. Вони можуть бути використані 

при підготовці узагальнюючих праць з історії українського бібліотекознавства. 

Результати дослідження доповнюють змістову складову навчальних курсів: 

«Історія культури України», «Бібліотекознавство», «Історія бібліотечної справи 

України», «Інформаційно-пошукові системи», «Фондознавство» для студентів 

вищих навчальних закладів культури і мистецтв. Уточнені відомості про 

О.С. Сокальського стануть у нагоді при укладанні довідкових, біографічних та 

енциклопедичних видань про відомих особистостей в Україні й за її межами. 

Відтак, О. С. Сокальського варто вважати одним із яскравих 

представників авторитетної когорти фундаторів українського бібліотечного 

фондознавства, що вплинула на подальший розвиток змісту, структури і 

методики викладання навчальних дисциплін фондознавчого циклу. 

Поступова диверсифікація проблематики наукових досліджень 

О. С. Сокальського, розроблення ним теоретико-методологічних проблем 

загального бібліотекознавства, принципів організації бібліотечної мережі, 

критеріїв вимірювання ефективності бібліотечних технологій, перспектив та 

можливостей автоматизації бібліотечних процесів, актуальних питань історії 

бібліотечної справи, вивчення наукової спадщини незаслужено забутих 

бібліотечних діячів України сприяли: розгортанню в КДІК різновекторної 

науково-дослідної діяльності, розбудові в майбутньому інституціональних 

наукових осередків. 

Проведене дослідження хоч і розкриває проблеми формування та 

ідентифікації персональних і регіональних бібліотекознавчих шкіл як 
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комунікаційного феномену, але не вичерпує  у повній мірі. Перспективними 

напрямами подальших досліджень є визначення проблемно-тематичної структури 

дисциплінарного бібліотекознавчого знання, що генерується представниками 

персональних та регіональних бібліотекознавчих наукових шкіл України; 

розроблення критеріїв продуктивності функціонування наукових шкіл, 

опрацювання методик застосування соціологічних та бібліометричних методів їх 

ідентифікації. 

Ключові слова: українське бібліотекознавство, бібліотечна освіта, 

наукові школи, Олексій Степанович Сокальський, Київський державний 

інститут культури, Київський національний університет культури і мистецтв.  

 

 

 

 

 SUMMARY 

 

   I. Cherniak.   O. Sokalsky contribution to the development of library science 

and education of Ukraine. – Qualification scientific work on the rights of 

manuscripts.  

The thesis for the Candidate's Degree from social communications in specialty 

27.00.03 ―Book study, library science, bibliography‖ (27 – Social communications).– 

Kyiv National University of Culture and Arts, Ministry of Culture Ukraini, Kyiv, 

2018. 

The thesis was dedicated to exploring  to the study of the contribution of 

Professor O. Sokalsky to the development of library science and education in 

Ukraine. 

         The world-wide recognition of Ukrainian librarianship as the fundamental 

science of the socio-communicative cycle is based on the achievements of several 

generations of talented researchers, among which well-known figures and 

undeservingly forgotten scholars and public figures. To evaluate and objectively 

evaluate the contribution of everyone who enriched the theory and practice of the 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/thesis+for+the+Candidate%27s+Degree
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/dedicated+to+exploring
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librarianship of Ukraine with new achievements, to add their creative heritage to the 

global system of scientific communications - an important scientific problem of 

modern library science. 

The complex use of socio-communicative, systemic, historical and genetic 

approaches has allowed to reconstruct the complex hierarchical structure and 

directions of multilevel and multi-vector entities of subjective communication ties –  

the basis for the formation of a cognitive-rich communication environment, which 

contributed to the formation of the scientific worldview and professional qualities of 

O. Sokalsky, his career and creative growth as an outstanding Ukrainian librarian and 

cultural figure; to reveal the contribution of O. Sokalsky in the development of 

cultural and artistic education in Ukraine; to highlight the pedagogical and 

organizational activities of a scientist at the Kyiv State Institute of Culture (now 

KNUCA); to define the main directions of research O. Sokalsky in the field of 

general and special librarianship; to reveal the contribution of O. Sokalsky in the 

formation of organizational and theoretical and methodological foundations of 

institutionalization of the Kiev scientific and educational library school; to investigate 

the contribution of O. Sokalsky's students and followers to the development of 

librarianship science and education in Ukraine.  

The scientific novelty of the obtained results of the thesis research is that for 

the first time in the domestic librarianship it was discovered, analyzed and 

systematized archival sources, specialized professional publications, scientific and 

communication links, which made it possible to determine the main periods of the 

formation of professional outlook O. Sokalsky, to objectively evaluate its 

contribution to the formation of theoretical and organizational and methodological 

foundations of the development of library science and education of Ukraine; 

previously  unknown facts  and  sources  of  biographical  and  scientific heritage  

O. Sokalsky as an outstanding Ukrainian librarian and cultural figure, the main stages 

of his creative growth are determined; scientifically substantiated its contribution to 

general librarianship, library fund studies, bibliography, improvement of technologies 

of automation and mechanization and automation of library processes, development 
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of principles of organization of the library network, development of the system of 

branch education and increase of the efficiency of training of library staff; identified 

features based on O. Sokalsky Kyev scientific and educational library school as a 

formal and informal center of several generations of like-minded people and 

disciples, united by the tasks of development and improvement of the quality of 

higher library education, solving of the most urgent problems of general and special 

library science; indentified the most productive representatives of O. Sokalsky Kyev 

scientific and educational library school, proved the presence of a significant 

scientific work as the leader of the founder of the scientific school, as well as his 

students, supporters and followers in the form of fundamental and applied scientific 

researches, doctoral and theses, monographs, textbooks, other scientific publications, 

the establishment of new scientific directions and the production of their own 

scientific schools. The results of the research have been improved: the idea of the 

research groups of the Kyiv scientific and educational library school, united by the 

general problem of scientific research, historiographical information on the activities 

of prominent Ukrainian librarians, educators, and organizers of branch education was 

organized; further development: the methodology of identification and features of 

regional and personal scientific schools in library science, scientific ideas about the 

directions of diversification of the problems of scientific research of three generations 

of Kyiv scientific and educational library school. 

On the basis of a thorough analysis of professional literature and archival 

sources, it is proved that, despite the urgency, the problem of an objective assessment 

of the contribution of O. Sokalsky to the development of library science and 

education of Ukraine, funding of the cognitive and institutional foundations of the 

Kyiv scientific and educational library school is one of  largely unexplored , such that 

he has not yet found expression in the dissertation. Some of its aspects are 

fragmented in the context of historiographical research devoted to the study of the 

peculiarities of the foundation of the Kharkiv scientific school of library science and 

bibliography, in the works on the history of the librarianship of Ukraine in the 1950's 

and 1970's. According to the results of the study, the understanding of the research 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/largely+unexplored
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groups of the Kyiv scientific and educational library schools, united by the general 

problem of scientific research, historiographic information on the activities of the 

outstanding Ukrainian library scientists, teachers, organizers sectoral education; 

further development: the methodology of identification and features of regional and 

personal scientific schools in library science, scientific ideas about the directions of 

diversification of research issues of three generations of the Kyiv scientific and 

educational library school. 

The use of research tools of socio-communicative, systemic, and historical 

approaches enabled the reproduction of a complex system of communication links, 

which contributed to the formation of the personality of O. Sokalsky as a scientist, 

talented teacher, administrator, founder of the organizational and cognitive principles 

of the formation of the Kyiv scientific and educational library school. 

It is noted that the study of possibilities and methods of automation of library 

processes led O. S. Sokalsky to the patenting of new technical solutions aimed at 

improving the technologies of the formation and storage of library funds. In the early 

1970's, O. S. Sokalsky became the first Ukrainian librarian to develop the most 

complex problems in branch science with respect to definitions of criteria for 

measuring the effectiveness of library and information activity: the scientist binds 

these criteria to the possibilities of automation of the functioning of the library fund, 

enriches the scientific terminology system in future concepts and research directions. 

The practical significance of the results obtained is that the theoretical and 

methodological positions and conclusions of the thesis substantially complement and 

extend the modern knowledge on the history of the development of the library and 

education of Ukraine in the 1950s - early 70s of the 20th century. They can be used in 

the preparation of general works on the history of Ukrainian librarianship. The results 

of the study complement the content of the training courses: ―History of Culture of 

Ukraine‖,‖ Library Science‖, ―History of the Library of Ukraine‖, ―Information and 

Retrieval System‖, ―Fundamental Studies for students of higher educational 

institutions of culture and arts‖. Updated information about O. Sokalsky will be 

https://en.pons.com/translate/english-russian/scientist
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Information+and+Retrieval+System
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Information+and+Retrieval+System
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useful in concluding reference, biographical and encyclopedic publications on well-

known personalities in Ukraine and beyond its borders. 

Gradual diversification of research problems of O.S.Sokalsky, development of 

theoretical and methodological problems of general library science, principles of 

organization of the library network, criteria of measuring the efficiency of library 

technologies, prospects and possibilities of automation of library processes, topical 

issues of the history of  librarianship, studying the scientific heritage of undeservedly 

forgotten library Ukraine's leaders contributed to: the development of 

multidisciplinary research activities in the KSIC, the development of institutional 

research centers in future. 

The research, however, reveals the problems of the formation and identification 

of personal and regional librarianship schools as a communication phenomenon, but 

does not exhaust itself to the fullest. Perspective directions of further researches is to 

determine the problem-thematic structure of disciplinary librarianship knowledge 

generated by representatives of personal and regional librarianship scientific schools 

of  Ukraine; development of criteria of productivity of functioning of scientific 

schools, elaboration of methods of application of sociological and bibliometric 

methods of their identification. 

Key words: Ukrainian library science, library education, scientific schools, 

Oleksii Stepanovych Sokalsky, Kyiv State Institute of Culture, Kyiv National 

University of Culture and Arts. 
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ВСТУП 

 

 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Відновити історичний 

процес – значить не лише відтворити реальні події та факти, а повернути у 

скарбницю суспільної пам’яті імена видатних особистостей, котрі своєю 

наполегливою працею, самовідданістю й талантом збагатили різні сфери 

громадського, культурного, наукового життя і були незаслужено забуті, а їх 

внесок у розбудову України залишається недостатньо поцінованим як 

науковцями, так і широкими колами суспільства. 

Одним із видатних бібліотекознавців України є професор Олексій 

Степанович Сокальський 1918 – 1991 рр. Вивчаючи спадщину цього вченого, 

педагога, організатора можна суттєво збагатити джерельну базу розвитку 

галузевої наукової думки середини ХХ ст., глибше дослідити окремі аспекти 

інституціоналізації української бібліотечної науки й освіти, зокрема її 

регіональних осередків. 

Актуальність обраної теми визначається  необхідністю вивченя системи 

сталих науково-комунікаційних зв’язків як важливого чинника розвитку 

української бібліотечної науки, освіти та практики. Багатогранна організаційна, 

педагогічна й наукова діяльність професора О.С. Сокальського була 

спрямована саме на розвиток освіти, культури та науки, формування історико-

культурологічного діалогу між минулим і сучасним, надання бібліотечній 

галузі потужного інноваційного потенціалу. Біографія О. С. Сокальського – 

ученого, педагога, організатора культурно-мистецької освіти – слугує 

прикладом для наслідування сучасному поколінню дослідників-

бібліотекознавців, аспірантської та студентської молоді, має невичерпне 

виховне значення. Між тим, внесок Олексія Степановича Сокальського у 

формування організаційних і теоретико-методологічних засад розвитку 

київської бібліотечної школи до цього часу залишається мало дослідженим.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження проведено в русі виконання цільової комплексної 

програми науково-дослідної роботи Київського національного університету 

культури і мистецтв (КНУКіМ) «Трансформаційні процеси в культурі та 

мистецтвах України» (Державний реєстраційний номер 0107U009539) і 

комплексної наукової теми кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи «Трансформація бібліотечної науки, освіти і професії в демократичній 

Україні». 

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі критичного вивчення 

архівних джерел і фахових публікацій комплексно висвітлити, узагальнити й 

об’єктивно оцінити внесок професора О. С. Сокальського в розвиток 

бібліотечної науки та освіти України.  

Досягненню мети сприятиме вирішення таких завдань: 

 з’ясувати стан розробленості проблеми ідентифікації та 

персоналізації науко-освітніх бібліотечних шкіл; 

 охарактеризувати джерельну базу та методологічний 

інструментарій дослідження; 

 використовуючи архівну спадщину О. С. Сокальського, здійснити 

реконструкцію основних етапів його життєвого і творчого шляху; 

 розкрити внесок О. С. Сокальського в розвиток культурно-

мистецької освіти в Україні; 

 висвітлити педагогічну та організаційну діяльність ученого в 

Київському державному інституті культури (нині КНУКіМ); 

 визначити основні напрями досліджень О.С. Сокальського в галузі 

загального та спеціального бібліотекознавства; 

 розкрити внесок О. С. Сокальського у формування організаційних 

та теоретико-методичних засад інституціоналізації київської науково-освітньої 

бібліотечної школи; 
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 дослідити внесок учнів і послідовників О. С. Сокальського в 

розвиток бібліотекознавчої науки і освіти України. 

Об’єктом дослідження є професійна діяльність та наукова спадщина 

професора Олексія Степановича Сокальського. 

Предмет дослідження – внесок О. С. Сокальського в формування 

теоретико-методологічних та організаційно-методичних засад розвитку 

бібліотечної науки і освіти України.   

Хронологічні межі дослідження охоплюють період кінця 40-х – початок 

70-х рр.  ХХ ст., тобто період активної професійної діяльності 

О. С. Сокальського. Водночас при розгляді окремих питань автор виходить за 

межі означеної хронології для того, щоб визначити вплив ученого та його учнів 

на сучасний розвиток галузевої науки та освіти. 

Методи дослідження. Для досягнення мети й вирішення завдань 

дисертації застосовано дослідницький інструментарій соціокомунікативного, 

системного та історико-генетичного підходів, що дозволило визначити 

комплекс об’єктивних та суб’єктивних чинників, які впливали на формування 

наукового світогляду та професійних якостей О. С. Сокальського, відтворити 

основні етапи його професійного зростання, визначити основні вектори 

диверсифікації дослідницьких напрямів та комунікаційних зв’язків.  

На різних етапах дослідження використовувалися відповідні методи: 

історіографічний та джерелознавчий пошук, аналіз профільних публікацій з 

теми дослідження – для визначення стану розробленості наукової проблеми; 

компаративний аналіз, бібліометричний аналіз публікацій О. С. Сокальського –  

для з’ясування проблематики наукових інтересів та творчої продуктивності 

вченого на різних етапах професійної діяльності, визначення ролі його 

наукового надбання в розробці фундаментальних та прикладних проблем 

бібліотекознавства як науки.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в 

дисертаційному дослідженні вперше: 
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 виявлено, проаналізовано та систематизовано архівні джерела, профільні 

фахові публікації, науково-комунікаційні зв’язки, що дало можливість 

реконструювати основні періоди становлення професійного світогляду 

О.С. Сокальського, об’єктивно оцінити його внесок у формування теоретичних 

та організаційно-методичних засад розвитку бібліотечної науки і освіти 

України; 

 уведено до наукового обігу невідомі раніше факти та джерела 

біографічної та наукової спадщини О. С. Сокальського як видатного 

українського бібліотекознавця та культурного діяча, визначено основні етапи 

його творчого зростання; 

 науково обґрунтовано його внесок в загальне бібліотекознавство, 

бібліотечне фондознавство, каталогознавство, удосконалення технологій 

автоматизації та механізації бібліотечних процесів, розроблення принципів 

організації бібліотечної мережі, розбудову системи галузевої освіти та 

підвищення ефективності підготовки бібліотечних кадрів; 

 встановлено наявність ідентифікаційних ознак заснованої 

О.С. Сокальським київської науково-освітньої бібліотечної школи як 

формального та неформального осередку декількох поколінь однодумців та 

учнів-послідовників, об’єднаних завданнями розвитку та підвищення якості 

вищої бібліотечної освіти, вирішенням найактуальніших проблем загального та 

спеціального бібліотекознавства;  

 визначено персоналії найпродуктивніших представників заснованої 

О.С. Сокальським київської науково-освітньої бібліотечної школи, доведено 

наявність вагомого наукового доробку як лідера-засновника наукової школи,  

так і його учнів, прибічників та послідовників у вигляді фундаментальних і 

прикладних наукових досліджень, докторських і кандидатських дисертацій, 

монографій, підручників, інших наукових публікацій, заснування нових 

наукових напрямів та продукування власних наукових шкіл; 

удосконалено: 
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 уявлення про дослідницькі колективи київської науково-освітньої 

бібліотечної школи, об’єднані загальною проблематикою наукових розвідок; 

 історіографічні відомості про діяльність видатних українських 

бібліотекознавців, педагогів, організаторів галузевої освіти; 

набули  подальшого розвитку: 

 методика ідентифікації та ознаки регіональних та персональних 

наукових шкіл в бібліотекознавстві; 

 наукові уявлення про напрями диверсифікації проблематики 

наукових досліджень трьох поколінь київської науково-освітньої бібліотечної 

школи.  

Практичне значення одержаних результатів. Фактичний матеріал, 

узагальнення й висновки дисертаційного дослідження суттєво доповнюють і 

розширюють сучасні знання з історії розвитку бібліотечної  справи в  Україні  в 

1950-х – на початку 70-х рр. ХХ ст. Вони можуть бути використані при 

підготовці узагальнюючих праць з історії українського бібліотекознавства. 

Результати дослідження доповнюють змістову складову навчальних курсів: 

«Історія культури України», «Бібліотекознавство», «Історія бібліотечної справи 

України», «Інформаційно-пошукові системи», «Фондознавство» для студентів 

вищих навчальних закладів культури і мистецтв. Уточнені відомості про 

вченого стануть у нагоді при укладанні довідкових, біографічних та 

енциклопедичних видань про відомих особистостей в Україні й за ї межами. 

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, результати та 

висновки дослідження є особистим здобутком автора.  

Апробація результатів дослідження. Результати досліджень, основні 

положення й висновки дисертації доповідалися та обговорювалися на: ІІ 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціальні комунікації: стан, 

проблеми, тенденції» 17-18 квітня 2014 р. (Київ), Всеукраїнській науково-

практичній конференції до 75-річчя заснування Національної історичної 

бібліотеки України 2-3 жовтня 2014 р. (Київ), Всеукраїнській науково-

теоретичній конференції молодих учених «Культурологія та інформаційне 



20 

 

суспільство ХХІ ст.» 21-22 квітня 2016 р. (Харків), Міжнародній науково-

практичній конференції «Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття» 

(Київ, 9-10 жовтня 2012 р.), Міжнародній науковій конференції «Бібліотека. 

Наука. Комунікація» 6-8 жовтня 2015 р. (Київ), XVIII Міжнародній науково-

практичній конференції «Удосконалення інформаційно-ресурсного 

забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції» 26-28 травня 2016 р. 

(м. Біла Церква), а також на науково-практичних конференціях професорсько-

викладацького складу, докторантів, аспірантів, магістрантів та студентів «Дні 

науки КНУКіМ» (2013-2018). 

Публікації. Основні теоретичні положення і результати дисертаційної 

роботи викладено у 14 одноосібних публікаціях. Серед них – 9 статей 

опублікованих у наукових фахових виданнях України, 1 стаття – у зарубіжному 

науковому періодичному виданні; 5 тез доповідей на наукових та науково-

практичних конференціях. 

Структура й обсяг роботи. Дисертаційне дослідження складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку умовних скорочень, використаних 

джерел та чотирьох додатків. Обсяг основного тексту дисертації – 185 сторінок. 

Повний обсяг дисертації – 232 сторінок, куди входить список використаних 

джерел, що становить 298 позицій. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА 

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-ОСВІТЯНСЬКИХ БІБЛІОТЕЧНИХ 

ШКІЛ 

 

1.1. Організація та науково-педагогічна діяльність 

О. С. Сокальського як предмет наукового  дослідження 

 

У 2018 р. виповнилося 100 років від дня народження професора 

О. С. Сокальського. Він прожив 73 роки, із яких п’ятдесят віддав багатогранній 

науковій, педагогічній та організаторській діяльності на ниві культури й освіти. 

Учений зробив помітний внесок у розвиток соціально-комунікаційної, 

культуротворчої сфери загалом та системи підготовки кадрів для культурно-

мистецьких закладів бібліотечної галузі зокрема. Він був автором близько  100 

наукових праць, серед яких монографія, підручники, навчальні посібники, 

статті у фахових виданнях, методичні розробки, патенти на винаходи, 

рукописи. Професор О. С. Сокальський був знаною постаттю в історії 

вітчизняного бібліотекознавства 50-х – початку 70-х рр. ХХ ст.  

Історіографічну базу з досліджуваної теми можна умовно поділити на два 

хронологічні періоди: перший – 1960 – 1991 рр., який охоплює багатогранну 

наукову, організаційну, педагогічну діяльність О.С. Сокальського за радянської 

доби; другий – із 1991 р.  до сьогодні. 

Характеризуючи історіографічний доробок як першого, так і другого 

періодів, слід зазначити, що потік публікацій, що висвітлюють діяльність 

О. С. Сокальського, є вкрай фрагментарним та епізодичним, адже в ці роки не 

вийшла жодна наукова праця, у якій би комплексно досліджувався життєвий і 

творчий шлях О. С. Сокальського.  

За радянських часів в історіографічних джерелах, що характеризують 

окремі періоди культурного будівництва, головний акцент робився на 

висвітленні визначних досягнень у розбудові культурно-освітньої галузі, що 
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відповідало тогочасним ідеологічним парадигмам. Зазначений період охоплює 

низку узагальнюючих праць агітаційно-пропагандиського спрямування, у яких 

декларуються беззаперечні переваги розбудови централізованої мережі масових 

бібліотек, відкриття чисельних закладів культурно-мистецької освіти, проте 

наукова цінність означених публікацій суттєво знижується через значну 

заполітизованість викладу матеріалу.  

Так, найактивніше радянський період історії розвитку бібліотечної 

справи в УРСР висвітлювався у працях відомих бібліотекознавців, викладачів 

Харківського державного інституту культури (ХДІК) Ф. Єщенка [55], 

І. Дьомкіна [54], Т. Скрипник [194; 58], які в 1960-і рр. аналізували процеси й 

результати бібліотечного будівництва. Проте в розвідках зазначених авторів 

найдетальніше характеризується період перших років радянської влади, їхня 

хронологія обмежена 1932 р. 

У конспекті лекцій З. Гімальдінової проаналізовано мережу публічних 

бібліотек України, показники кількісного і якісного зростання їх фондів за 

період із 1945 по 1961 рр. У контексті теми дисертаційного дослідження 

особливий інтерес становили подані автором матеріали про підготовку кадрів 

для бібліотечної галузі [31]. Так, З. Гімальдінова наводить цифри про 

підготовку бібліотекарів у ХДБІ в 1955 – 1596 рр.: на денній і заочній формах 

навчалося 3594 студенти, що було в 7 разів більше, ніж у 1947 р. – першому 

році поновлення діяльності інституту після Друго світової війни. У 1957 р. 

технікуми випустили 3 000 кваліфікованих бібліотекарів, що в 10 разів 

перевищувало показники 1947 р. 

Цікавою для дисертанта була теза, у якій йшлося про формування в 

Україні мережі навчальних закладів, що здійснювали підготовку фахівців для 

бібліотек. Так, у 1956 р. в державних масових бібліотеках працювало 67% 

фахівців із вищою бібліотечною освітою, 36,7% – зі спеціальною середньою 

[31, с.30]. 

Достатньо детально основні етапи бібліотечного будівництва в 

колишньому СРСР висвітлені в підручниках з історії бібліотечної справи 
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авторитетних російських бібліотекознавців В. Є. Васильченка [20] та 

К. І. Абрамова [5]. Вони ґрунтовно охарактеризували мережу бібліотек, основні 

напрями їх діяльності, проте особливості розвитку бібліотечної галузі в 

союзних республіках, зокрема в Україні, залишились поза межами їхніх 

досліджень.  

Основні етапи історії розвитку бібліотекознавства як науки, внесок 

провідних бібліотекознавців у розроблення її теоретико-методологічної бази  

висвітлені в фундаментальній монографії А.  Ванєєва [18], але роль українських 

бібліотекознавців в інституціоналізації галузевої науки не знайшла гідної 

оцінки. Зокрема  в узагальнюючій статті А.  Ванєєва, присвяченій 

закономірностям розвитку бібліотечної науки, розкриваються лише основні 

напрями досліджень російських бібліотекознавців 1960 – 70-х рр.: 

О. Чубар’яна, М. Карташова, Ю. Григор’єва, К. Тараканова та інших. 

Персоналії ж українських дослідників, їх внесок у формування теоретико-

методологічних засад загального та спеціального бібліотекознавства, на жаль,  

не знайшли об’єктивної оцінки ні у працях А. Ванєєва, ні у працях інших 

російських авторів [17; 18]. 

Таким чином, у радянських монографічних дослідженнях, підручниках 

навчальних, посібниках українських і російських дослідників історії 

бібліотечної справи та бібліотекознавства за межами наукових розвідок 

залишилися персоналії багатьох українських діячів, котрі докладали значних 

зусиль щодо збагачення теоретичних засад галузевої науки.  

Зовсім іншу редакційну політику веде єдиний тоді в СРСР україномовний 

фаховий часопис «Бібліотекознавство і бібліографія», що видавався в 

Харківському державному інституті культури редакційною колегією фахівців 

під керівництвом відомого бібліотекознавця Є.П. Тамма. На початку 1970-х рр. 

на сторінках часопису з’являється низка статей бібліотекознавців ХДІК 

І. Я. Каганова, С. А. Комського, І. Корнейчика, В. К. Мазманьянц, 

В. А. Мільман [61; 86; 89; 134; 138], в яких майже вперше об’єктивно 

оцінюється суттєвий внесок в студіювання бібліотекознавства як науки 
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українських науковців перших трьох десятиліть ХХ ст.: Н. Фрідьєвої, 

Я. Керекез, С. Маслова, А. Ашукіна, К. Рубінського. 

Для оцінки стану розвитку української бібліотечної науки початку ХХ ст. 

вельми корисним було ознайомлення дисертанта з працями відомих 

бібліографознавців М. Гуменюка [36] та И. Корнейчика [88], у яких на 

ґрунтовному джерельному матеріалі подано історію розвитку української 

бібліографії, та  портрети відомих бібліографів, проте межі їх досліджень 

обмежуються початком ХХ ст. 

Проведений дисертантом історіографічний аналіз праць з історії 

бібліотечної справи 80-х рр. ХХ ст. довів, що здобутки українських 

бібліотекознавців кінця 1950 – 60-х рр. висвітлювалися в них украй 

фрагментарно. Суттєвим доповненням до історіографії радянської доби є 

віднайдені рецензії на праці О. С. Сокальського та його колег, у яких дана 

оцінка наукового й суспільного значення спадщини професора.  

Так, у газеті «Радянська освіта» від 12 січня 1966 р. було вміщено 

рецензію О. Килимника та С. Коломійця на підручник О. С. Сокальського 

«Організація бібліотечних фондів і каталогів. Методика викладання курсу» 

(1965). Рецензенти наголосили на важливості цього видання в підготовці 

бібліотечних працівників та звернули на нього увагу як на методичний 

інструментарій для викладачів вищих та середніх спеціальних навчальних 

закладів [71]. Схвальну рецензію на цю ж працю надав Ф. Шимченко в журналі 

«Соціалістична культура». Рецензія мала промовисту назву: «Знайомтесь: 

цінний посібник» [292]. 

Позитивні рецензії отримав наступний навчальний посібник, що вийшов 

друком у 1966 р. під колективним авторством О. С. Сокальського, Є. П. Тамма, 

В. М. Турова. Викладачі кафедри фондів і каталогів ХДІК Л. Котенко та 

М. Марченко акцентували увагу на винятковій цінності та важливості цього 

посібника для покращення організації навчального процесу та підвищення 

якості підготовки бібліотечних фахівців [93]. «Перша ластівка» – таку назву 

мала рецензія О. Килимника та І. Черненка, в якій зазначено, що посібник 
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«містить як теоретичний матеріал та історію питання, так і цінні практичні 

поради».  Автори проаналізували розділи посібника, вказали на позитивні 

моменти і деякий недогляд, як-то «дуже стисло подано історичні довідки»…;  

«в книзі надто мало ілюстрацій…», проте, не зважаючи на  недоліки, цьому 

навчальному посібнику було надано належну оцінку [72]. 

У часи активної організаційно та наукової діяльності О.С. Сокальського 

високої оцінки набула його монографія «Організація бібліотечної справи». 

Вона викликала справжній інформаційний бум. Дисертантом віднайдено 7 

рецензій на цю працю [70; 71; 72; 135; 143; 79; 291], у яких зазначено, що автор 

уперше дав чітке й повне визначення бібліотекознавства як науки [225, с.22]. 

Зокрема, в статті О. Килимника та С. Гутянського, опублікованій в газеті 

«Культура і життя», підкреслювалося: «О.С. Сокальський довів, що 

бібліотекознавство має свою наукову проблематику, воно є наукою про 

закономірності розвитку, зміст і методи роботи бібліотек як специфічного 

засобу організації громадського користування книгою з метою формування 

світогляду людини в конкретних історичних умовах» [70; 225, с.13]. 

Перевагами монографії було те, що вона ґрунтувалася на широкій джерельній 

базі, використовувалися літературні, архівні, статистичні та соціологічні дані 

[70]. 

О. Клименко зазначав, що праця О. С. Сокальського є певним внеском у 

розвиток бібліотечної справи в Україні, та наголосив, що вона слугуватиме 

«подальшій активізації наукової роботи в галузі бібліотекознавства в 

республіці» [79]. 

Проте в рецензіях на працю вченого поряд із позитивною оцінкою було 

вказано й на окремі недоліки, як-то «…хотілося, щоб повніше було розкрито 

бібліотечну систему, її специфіку, зокрема на Україні, позитивний досвід, 

нагромаджений бібліотеками республіки» [79]. О. Килимник та С. Гутянський 

вказали, що в окремих місцях роботи спостерігається поквапливість у 

висвітленні матеріалу [70]. 
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Наголосимо, що віднайдені дисертантом рецензії, відгуки на праці 

вченого та його колег дали змогу визначити роль і місце наукового доробку 

О. С. Сокальського в бібліотекознавчій думці середини 60-х – початку 70-х рр. 

ХХ ст. та його внесок у розвиток бібліотекознавства як науки.  

Другий період в історіографії досліджуваної теми окреслений роками з 

часу проголошення незалежності України (1991) до сьогодні. На цьому етапі 

розвитку науки українські вчені на якісно новій джерельній та методологічній 

базі здійснили комплексні дослідження історії культури, бібліотечної і 

книжкової справи, бібліотекознавства та біобібліографістики. 

Із метою всебічного розкриття теми дослідження дисертант звернувся до 

ґрунтовної праці з історії бібліотечної справи - Бібліотечна справи в Україні в 

ХХ ст., авторами якої є Л. А. Дубровіна та О. С. Оніщенко. У цій монографії 

значний інтерес становили розділи, хронологічні межі яких збігалися з роками 

активної діяльності О. С. Сокальського. Це, зокрема, розділи, присвячені 

відбудові мережі бібліотек у повоєнний період і на початку 50-х рр. [51, с. 325-

349]; удосконаленню діяльності бібліотек та бібліотечної політики у другій 

половині 50-х  – першій половині 60-х рр.  [51, с. 376-395]; стану бібліотечної 

справи в Україні в 1960 – 1970-х рр. [51, с. 406 – 417]. 

Окремі розділи цієї монографії розкривають питання підготовки кадрів 

для бібліотек в Україні [51, с. 327-328; 333-335; 380; 393], проте відомості щодо 

діяльності О.С. Сокальського та його колег в монографії відсутні. 

У навчальному посібнику В. В. Сєдиха «Історія бібліотечної справи в 

Україні» один із розділів присвячено аналізу розвитку українського 

бібліотекознавства з 1917 по 1991 рр. та в добу незалежності. Автор оглядово 

розкрив діяльність українських бібліотекознавців і проаналізував здобутки 

харківської та київської наукових шкіл [200, с. 191-195]. Серед дослідників 60-х 

– 70-х рр. особливий інтерес становили матеріали про діяльність Є. П. Тамма, 

колеги та однодумця О. С. Сокальського, у співавторстві з яким ученим було 

підготовлено низку навчальних посібників. Певні цінні історичні факти в 

контексті теми дослідження, було знайдено у працях українських 
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бібліографознавців, у яких подано біографічні матеріали про життя і діяльність 

бібліографів різних років ХХ ст. [22; 248; 251]. 

У монографії В. С. Бабича [6], статтях О. П. Довгополої [40] йдеться про 

історію вищої бібліотечної освіти. Подано матеріали з історії Харківської 

державної академії культури, Київського національного університету культури 

і мистецтв, проаналізовано кількісні показники підготовки кадрів для бібліотек, 

навчальні плани тощо, водночас будь-які відомості про окремі визначні 

персоналії професорсько-викладацького складу та їх внесок у розвиток 

бібліотечної освіти, не знайшли висвітлення. 

У статті відомого українського історіографа Н. Березюк достатньо 

ґрунтовно окреслено основні етапи розвитку бібліотечної освіти в Україні, 

проте здебільшого йдеться про представників харківської наукової школи [8]. 

Але зміст цієї праці цінний тим, що дозволяє визначити певні ідентифікаційні 

ознаки формування регіональних бібліотечних наукових шкіл. 

Із метою розкриття всіх складових творчої біографії вченого дисертант 

звернувся до праць провідних українських дослідників, які доклали чималих 

зусиль до розвитку біографічних досліджень, а також розробки теоретичних і 

методичних проблем біографістики як спеціальної історичної дисципліни. 

Серед них ґрунтовні монографії В. Попика [179], В. Чишка [284], статті 

С. Ляшко [131; 132], Н. Любовець [130], Т. Куриленко [107], О. Яценко [298]. 

У контексті проблематики дисертаційного дослідження значний інтерес 

становила стаття Т. Ківшар [77], у якій дослідниця систематизувала та 

проаналізувала біографічну історіографію про бібліотекознавців та діячів 

бібліотечної справи України ХХ – початку ХХІ ст. з огляду на культурно-

історичний контекст, обґрунтувала основні тенденції та етапи розвитку 

української бібліотечної біографіки. Т. Ківшар так визначила завдання цього 

напряму досліджень: «виявлення й аналіз різних видів історико-біографічних 

джерел та біографічної інформації, вивчення особистостей біографічного 

письма, отримання біографічних знань, відтворення біографій діячів 

бібліотечної справи, бібліотекознавців, бібліографів й бібліографознавців, а 
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також осіб, пов’язаних з бібліотечною діяльністю» [77, с. 100]. Значущими для 

проблематики дослідження  є наведені автором статті факти про організовану 

О.С. Сокальським у листопаді 1969 р. зустріч викладачів КДІК із ветеранами 

бібліотечної справи та обговорення актуальних проблем розвитку українського 

бібліотекознавства, серед яких – необхідність вивчення біографій 

бібліотекознавців. Було поруено завдання укладання довідника біографій діячів 

бібліотечної справи, зокрема відновлення роботи над «Українським 

біографічним словником», започаткованим у 1918 – 1932 рр. академічною 

«Біографічною комісією». Серед персоналій, біографії яких пропонувалося 

досліджувати, були названі, перш за все, репресовані бібліотечні працівники: 

Я. Розанов, В. Іванушкін, Б. Зданевич, К. Довгань, Я. Керекез, М. Рапопорт, 

С. Пастернак, Ф. Максименко, Ю. Меженко, С. Сірополко та ін. [77, с. 102 – 

103]. 

Проте спеціальне довідкове видання, на жаль, так і не було підготовлено 

до друку. Т. Ківшар: «розпорошеність бібліотекознавчих сил, невизначеність 

авторського колективу з упорядкування історіографічного матеріалу, 

недостатня джерельна база через існування «спецхранів», безіменність історії 

бібліотечної теорії та практики» тощо [78, с. 104]. Лише зі здобуттям Україною 

незалежності стала можливою реалізація політично незаангажованих 

досліджень життєвого шляху історичних постатей, повернення імен діячів 

культури, освіти, науки, бібліотечних діячів та об’єктивна оцінка їх ролі у 

розвитку бібліотечної науки, освіти, практики. 

На сьогодні в історичному бібліотекознавстві переважають праці про 

життя та діяльність видатних діячів бібліотечної справи кінця ХІХ – першої 

третини ХХ ст. Зокрема це роботи Н. Березюк [10], М. Васильченка, 

Н. Кушнаренко та А. Соляник [21], І. Войцехівської [27], Л. Дубровіної [49 ; 

50], С. Зворського [57], Т. Ківшар [75; 76], Г. Ковальчук [82; 83], С. Косяка [92], 

Т. Новальської [145; 146], Б. Самойленка [193], В. Сєдиха [200; 201; 254], 

О. Степченко [245], Н. Стрішинець [248; 249], У. Яворської [297] та ін. 
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У дисертаційному дослідженні Л. Гарбар проаналізовано внесок 

українських діячів у розвиток бібліотечної справи 1918 – 1941 рр. Дослідниця 

виявила імена понад 500 осіб, які працювали в бібліотечній галузі та 

започаткували бібліотекознавчі напрями, зокрема бібліотечну соціологію, 

читачезнавство, каталогізацію, фондознавство тощо [30]. 

Значний інтерес у межах досліджуваної теми становили праці, присвячені 

розкриттю життя та діяльності бібліотекознавців періоду 50 – 70-х рр. ХХ ст., – 

колег та соратників О.С. Сокальського. Серед них можна назвати розвідки про 

Є.П. Тамма – фахівця в галузі фондознавства та каталогознавства, нові 

біографічні відомості про якого вдалося виявити М. Васильченку та В. Сєдиху. 

Дослідники значно доповнили знання про професійні та людські якості 

бібліотекознавця харківської наукової школи [22]. Є.П. Тамм у співавторстві з 

О.С. Сокальським та В.М. Туровим видали підручник для культурно-освітніх 

училищ «Бібліотечні фонди і каталоги» (1971), який широко використовувався 

також і у вищих навчальних закладах, оскільки в ньому ґрунтовно 

розкривалися тогочасні тенденції теорії й практики формування фондів та їх 

каталогізації. Більш поглиблена інформація про особистість Є.П. Тамма як 

талановитого науковця та організатора міститься в бібліографічному нарисі за 

редакцією В. Сєдиха [200]. Значний інтерес викликала стаття цього 

харківського науковця про А. Ашукіна [201], у якій він пише про редагування 

А. Ашукіним підручника «Бібліотечні фонди і каталоги».  

Перелік критеріїв ідентифікації регіональних бібліотекознавчих шкіл 

суттєво збагатила стаття Т. Самойленко [194], присвячена висвітленню 

основних віх життя та діяльності яскравого представника харківської 

освітянської бібліотечної школи Т. Скрипник. Ця наукова розвідка була 

особливо цінною в контексті того, що у 1936 – 1940 рр. О.С. Сокальський 

навчався в Харківському державному бібліотечному інституті, з 1964 по 

1968 рр. очолював Київську філію ХДІК (нині ХДАК). У подальший період 

науковець плідно співпрацював із викладачами «alma mater», що зумовило 

необхідністьпроанаізувати праці, присвячених історії ХДІК [199], діяльності 
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окремих його кафедр [37; 198; 200] та внеску харківських бібліотекознавців у 

розвиток науки та підготовки бібліотечних кадрів [200]. Зокрема у статті 

М. Васильченка, Н. Кушнаренко, А. Соляник «Основні етапи розвитку 

харківської наукової школи бібліотечного фондознавства» йдеться про 

співпрацю О. С. Сокальського з викладачами кафедри фондів і каталогів ХДБІ 

(з 1964 р. ХДІК) А. Ашукіним, В. Туровим, Є. Таммом, М. Васильченком та ін. 

[21]. 

Перший крок після майже 38-річного замовчування діяльності 

О.С. Сокальського було здійснено Т. Новальською, яка у 2009 р. оприлюднила 

статтю про цю видатну персоналію [147], де представиа невідомі біографічні 

дані, проаналізувала багатогранну, багатопланову діяльність професора, 

окреслила наукові напрями його досліджень, розкрила організаторський талант 

та людські якості. Цінною є також стаття, в якій подано спогади колег та учнів 

першого ректора про його внесок у розбудову КДІК, організацію навчального 

процесу та педагогічні здібності [147]. Доповненням до цих матеріалів є стаття 

Ж. Долі, І. Нілової та Л. Одинокої, які також пишуть про організаторські, 

управлінські здібності О. С. Сокальського, його педагогічний талант, 

підкреслюють системне бачення ним процесів розвитку культурної галузі тощо 

[48]. 

Найважливішим фактом наукової біографії професора О.С. Сокальського 

було те, що він був автором єдиного україномовного видання «Організація 

бібліотечної справи» [225], що вийшло друком у 1970 р. й впродовж тривалого 

часу виконувало функції навчального посібника з курсу «Бібліотекознавство». 

О.С. Сокальський був також співавтором ґрунтовного підручника «Бібліотечні 

фонди і каталоги» для культурно-освітніх училищ, у якому вміщено докладні 

відомості про принципи та методи комплектування бібліотечних фондів, їх 

облік, розстановку та зберігання, детально проаналізовано види бібліотечних 

каталогів і принципи їх організації, подано методику класифікації творів друку. 

Цінними в контексті історіографічної бази дисертаційного дослідження 

було ознайомлення з науковими біографіями інших викладачів КДІК (нині 
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КНУКіМ) – колег та однодумців О.С. Сокальського, авторами яких є київські 

бібліотекознавці: І. Штефан, А. Чачко, Т. Новальська, І. Тимошенко, 

Л. Прокопенко. 

Так, у статті І. Штефана розкривається життєвий і творчий шлях 

П. В. Коломійця – професора, фондознавця, завідувача кафедри фондів і 

каталогів КДІК, яскравого представника київської бібліотекознавчої школи 

[295].  

Цікавою є історіографічна розвідка А. Чачко, що підготувала 

біографічний нарис про завідувача кафедри бібліотекознавства (упродовж 1974 

– 1986-х рр.) В. М. Пілецького, який своїми працями сприяв розвитку 

бібліотекознавчої думки в 70 – 80-х рр. ХХ ст. [262]. Як П. В. Коломійця, так і 

В. М. Пілецького у свій час до співпраці запросив О. С. Сокальський. 

Учневі О. С. Сокальського, одному із перших випускників КДІКу 

доценту О. П. Крицькому, присвячено статтю Л. Прокопенко [183]. Про 

завідувачів кафедри бібліотекознавства за період із 1968 по 2008 рр. і про  їхній 

внесок у розвиток науки йдеться у статті Т. Новальської та І. Тимошенко [148]. 

Вагомим джерелом нашого дослідження стали біобібліографічні 

покажчики, присвячені бібліотекознавцям, чия діяльність припадає на 60 – 70-

і рр. ХХ ст.: А. Чачко, А. Кобзаренко, В. Бабич, О. Довгопола, Р. Целінський, 

[1; 3; 39; 153; 189; 258]. 

Заслуговує на увагу біобібліографічна серія «Видатні діячі української 

книги», видання Національної парламентської бібліотеки України (НПБУ) 

(нині Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого), у якій 

проаналізовано життєвий і творчий шлях книгознавців, бібліографів, 

бібліотекознавців, подано їх біографічні дані, наукові здобутки, бібліографія 

праць. У цій серії репрезентовано діяльність колег О.С. Сокальського, із якими 

він співпрацював. 

Так, у біобібліографічному покажчику про Р. Целінського подано перелік 

наукових праць із проблем історії, мережі сільськогосподарських бібліотек, 

інформаційного забезпечення аграрної науки та виробництва в Україні [258]. 



32 

 

Із перших днів в КДІК працювала О.П. Довгопола, її життю, діяльності та 

науковій спадщині присвячено окремий біобібліографічний покажчик [189]. 

У 2013 р. не пройшло повз увагу фахівців видання, присвячене історії 

Київського національного університету культури і мистецтв, у якому 

подаються відомості про О. С. Сокальського як першого ректора вищого 

навчального закладу, акцентується на тому, що він був одним із найактивніших 

діячів та ентузіастів бібліотечно-інформаційної справи в Україні в 50 – 70-х рр. 

ХХ ст. Наголошується на системному баченні науковцем процесів культурного 

будівництва, стратегічному мисленні, що дало змогу «сформувати 

високопрофесійний колектив викладачів та зреалізувати численні заходи з 

розвитку наукових основ навчального закладу; було відкрито аспірантуру, 

започатковано комплексну наукову тему, втілено ініціативу заснування двох 

філій у Миколаєві та Рівному» [139, с.91-44]. Поряд з ім’ям ректора подано 

біографічні довідки про засновників КДІКу, а також його проректорів і деканів 

І. В. Бохана, І. В. Чепелєва, С. О. Піналова та ін.  

Аналіз  історіографії питання з досліджуваної проблеми засвідчує, що 

наукова, організаторська, педагогічна діяльність О. С. Сокальського в 

бібліотечній справі потребує поглибленого вивчення. 

 

1.2. Джерельна база дослідження 

 

З огляду на вище визначену наукову новизну, мету і завдання до аналізу 

залучено документальні джерела, значна частина з яких уперше стала об’єктом 

спеціального наукового дослідження і вводиться до наукового обігу. За 

походженням, формою й змістом, науковою та інформаційною цінністю їх 

умовно можна розділити на п’ять груп: 1) наукові праці О.С. Сокальського; 2) 

законодавчі документи; партійні та постанов урядові, 3) архівні документи; 4) 

матеріали періодичних та продовжуваних видань; 5) збірники наукових праць. 

Важливою складовою джерельної бази дисертаційного дослідження є 

опубліковані та неопубліковані праці О.С. Сокальського, невідомі раніше 
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бібліотекознавчій спільноті архівні матеріали, що є документальним 

свідченням багатьох подій та фактів творчої біографії науковця, свідченням 

його багатогранної праці на ниві культурного будівництва, розвитку 

української бібліотечної науки, освіти, практики. Найвизначніші результати 

наукових розвідок вченого є об’єктивним свідченням наявності знакових 

наукових здобутків і дозволяють виявити основні напрями його досліджень, 

розкрити досягнення в організаційній та педагогічній діяльності. Їх детальний 

аналіз представлено у другому і третьому розділах дисертації. 

До другої групи джерел належать прийняті в досліджуваний період, 

закони, постанови, партійні та урядові документи. Важливим було 

ознайомлення дисертанта з законодавчо-правовим полем розвитку культурно-

освітнього будівництва в УРСР 1950-1970-х рр., яке зумовлювало напрями та 

комунікаційне середовище науково-дослідницьких студій О.С. Сокальського. У 

результаті було з’ясовано вплив на його професійну діяльність як науковця та 

організатора бібліотечної освіти прийняття в той час таких важливих партійних 

документів, як постанова ЦК КПРС «Про стан та заходи щодо вдосконалення 

бібліотечної справи в країні» (1959), «Про підвищення ролі бібліотек у 

комуністичному вихованні трудящих і науково-технічному прогресі» (1974), 

наказу Міністерства культури УРСР «О состоянии и мерах улучшения 

библиотечного дела в Украинской ССР» №84 от 13.04.1960 г. [80]. Ці керівні 

документи сприяли активізації методичної допомоги науковим і масовим 

бібліотекам, упорядкуванню існуючої мережі бібліотек, покращенню 

комплектування їх фондів та підвищенню якості підготовки бібліотечних 

кадрів. З іншого боку, вони впинули на політизацію діяльності бібліотек, 

визначаючи, що головним їх завданням є пропаганда політики КПРС та 

виховання населення СРСР в дусі марксизму-ленінізму. Варто зауважити, що в 

той час уся професійна діяльність О.С. Сокальського була підпорядкована 

виконанню завдань, визначених в керівних документах комуністичної партії та 

радянського уряду. 
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Важливим архівним джерелом, що сприяли вирішенню завдань 

дисертаційного дослідження, були різноманітні інформаційно-довідкові та 

статистичні документи керівних підрозділів міністерства культури УРСР, 

зокрема: довідка Главполіграфвидава Міністерства культури УРСР Главвидаву 

СРСР «О развитии книгоиздательского дела на Украине» № 96 від 

26.08.1961 р., доповідь Ради Міністрів УРСР «О работе культурно-

просветительных учреждений республики – о деятельности библиотек и 

издательств» № 128 від 11.04.1967 г., довідка Міністерства культури УРСР 

Держплану УРСР «О работе учреждений культуры – о деятельности библиотек 

республики» № 131 від 6.06.1968 г., статистичні відомості «О развитии 

библиотечного дела в УССР 1960-1970 гг.» № 149 від 31.12.1971 г. [80, с.161-

166; 42; 43].  

Досить цінним масивом джерельної бази, що становить третю групу 

джерел дисертаційної роботи, є архівні документи.  До наукового обігу було 

введено документи 3-х архівів, зокрема Центрального державного архіву вищих 

органів влади та управління України (ЦДАВО України), Державного архіву 

м. Києва (ДАК) та архіву Київського національного університету культури і 

мистецтв. До наукового обігу вперше було долучено 45 справ зазначених 

архівів.  

Зокрема у фондах ЦДАВО дисертантом виявлено та проаналізовано 

вагомий за своїм значенням Ф. 5236, у якому в описі 1 було віднайдено спр. 

26347, де зберігаються документи про життєвий шлях і науково-педагогічну 

діяльність О.С. Сокальського: загальні відомості (особова справа № 46715, 

автобіографія, особовий листок з обліку кадрів, виробничі характеристики) 

[167]. До цього загалу документів додано копії диплома про закінчення 

О.С. Сокальським у 1940 р. Харківського державного бібліотечного інституту 

та направлення фахівця на роботу в Молдавію на посаду старшого 

консультанта Молдавколектора (диплом № 371571), копію диплома про 

присвоєння наукового ступеня кандидата педагогічних наук рішенням Ради 

Київського ордена Леніна державного університету ім. Т. Г. Шевченка від 
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20 червня 1966 р. (диплом № 001693 від 30 листопада 1966 р.);  атестат  доцента 

кафедри бібліотекознавства (№ 037426), виданий згідно рішення Вищої 

Атестаційної Комісії від 05 квітня 1967 р.; атестат про присвоєння вченого 

звання професора по кафедрі бібліотекознавства (№ 016737) від 15 січня 1971 р. 

Не менш вагомим для вирішення завдань дослідження було 

ознайомлення з архівними справами, що зберігаються у Ф. Р-5116 Київського 

державного інституту культури ім. О. Є. Корнійчука Міністерства культури 

УРСР, оп. 12 цього ж Архіву. Дисертантом було проаналізовано 16 справ, із 

змісту яких виявлено важливі факти про значну організаторську діяльність 

О.С. Сокальського на посаді керівника управління навчальних закладів при 

Міністерстві культури УРСР та на посаді директора Київської філії ХДБІ, його 

внесок у відкриття на базі цієї філії Київського державного інституту культури. 

Так, у справах 21, 108, 191, 313 було виявлено документи про результати 

перевірок культурно-освітніх технікумів та інститутів за 1954, 1957, 1958, 1960 

навчальні роки. Ці звіти, підписані О. С. Сокальським, містять принципові й 

критичні його зауваження до директорів та ректорів вузів щодо якості їх 

викладацького складу, обсягів наборів абітурієнтів, розробки методичної та 

навчальної літератури [144, арк. 24-25; 140, арк. 116, 118, 298; 111, арк. 62, 67-

68, 74-76; 46, арк. 6-18, 28-31]. Такі документи свідчать про відверту 

зацікавленість О.С. Сокальського підвищенням рівня підготовки кадрів для 

вітчизняної галузі культури.  

У спр. 23, віднайдено підписані О.С. Сокальським листи до вищестоящих 

організацій про аварійний стан приміщень, в яких навчались студенти, зокрема 

йдеться про Білгород-Дністровський та Одеський технікуми культурно-

освітньої роботи [44, арк. 6-8, 25]. У спр. 67, що датована 1955-1958 рр., 

знаходимо документи, присвячені обґрунтуванню О. С. Сокальським 

необхідності відкриття навчальних закладів культурно-мистецького 

спрямування. У цих листах керівник аргументовано доводить їх значення та 

важливість для розбудови культурно-освітньої галузі. У цій же справі подано 

перелік необхідної для роботи цих закладів навчальної літератури, де серед 
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інших праць подано навчальні посібники О. С. Сокальського [110, арк. 47-51, 

109]. 

У спр. 244 зберігаються архівні документи, що містять статистичні дані 

про виконання планів набору до вищих навчальних закладів, а також йдеться 

про напрями та засоби оновлення навчальних планів. Доволі інформативними є 

звіти про розподіл молодих спеціалістів у заклади культури в 1960 р. [177, арк. 

2-4;6; 24; 39]. 

Значний інтерес становить документ, у якому керівник відділу 

навчальних закладів Міністерстві культури УРСР О. С. Сокальський видає 

розпорядження, згідно якого в Харківському державному бібліотечному 

інституті розпочалася підготовка бібліотекарів для науково-технічних бібліотек 

та забезпечення їх робочими місцями. 

У спр. 275 проаналізовано підготовлені О. С. Сокальським довідки, в 

змісті яких йдеться про упорядкування мережі вищих і середніх спеціальних 

закладів, особливості складу їх навчального контингенту. Корисним в контексті 

визначення критеріїв формування регіональних науково-освітянських шкіл 

було ознайомлення дисертанта з документи, в яких йдеться про наслідки 

перевірок щодо результативності наукової роботи викладачів Харківського 

бібліотечного інституту за 1960 р., надано рекомендації щодо напрямів її 

поліпшення [45, арк. 9-10; 14-16].  

Цінним для вирішення завдань дослідження виявився зміст архівної 

справи № 313, в якій зберігаються підписані О. С. Сокальським накази про 

відкриття заочних та вечірніх відділів при всіх консерваторіях, мистецьких 

вищих навчальних закладах, 9 музичних та 23 культурно-освітніх училищах 

[46, арк. 6-14; 28-31]. Реалізація цих наказів сприяла суттєвому збільшенню 

обсягів підготовки фахівців для культурно-мистецької галузі, зокрема й для 

бібліотек. 

Ознайомлення з архівними документами, що відбивають важливі віхи у 

професійному становленні О. С. Сокальського, дозволило дисертанту 

визначити сутність та напрями його багатогранної організаційно-управлінської 
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діяльності, сумлінність та високу відповідальність за доручену справу, 

вимогливість до керівників підпорядкованих навчальних закладів, прагнення до 

постійного вдосконалення якості підготовки фахівців культурно-освітнього 

профілю. 

Не менш цінною фактографічною та емпіричною базою в контексті 

вирішення завдань дисертаційного дослідження є архівні документи про 

діяльність Київської філії ХДБІ, яку очолював О. С. Сокальський, зокрема ці 

відомості зберігаються у спр. 345. [116, арк. 6-14; 55-61]. 

У спр. 418 знайдено інформацію про реорганізацію в 1964 р. ХДБІ у 

Харківський державний інститут культури (ХДІК). Більш повну інформацію 

про роботу О. С. Сокальського на посаді ректора КДІК, про напрями його 

організаційної, педагогічної, наукової діяльності виявлено в документах Архіву 

КНУКіМ [113, арк. 117-122]. Цінним було ознайомлення з архівним фондом 

№ 1516, у якому зберігаються справи, що містять особові відомості 

професорсько-викладацького складу філії, зокрема: І. Б. Бровка [155, арк.6; 10; 

22; 24-25], А. О. Рутенка [158, арк. 8;17;19], Г. Г. Риженка [157, арк.3-6; 7-20], 

С. О. Петрова [156, арк. 5-6; 8; 20-22], та новоствореного вищого навчального 

закладу. Серед таких були: Ж.Б. Доля [125, арк.59; 62; 71-72], О. І. Кащук [126, 

арк.134-135; 121, арк. 66], Л. З. Амлінський [2, арк. 5-9; 12-14; 22-30], 

Л. П. Одинока [162, арк.97-100; 161, арк. 32], О. П. Ісай [124, арк.44-60; 119, 

арк. 111], Н. Ф. Королевич [91, арк. 16; 20; 20; 30 32; 140; 143; 145], 

Є. М. Перелигіна [128 арк. 5-11], Г. М. Шевчук [287, арк. 3-20], О. П. Третяк 

[127 арк. 150-157, 162, 169, 177], О. О. Малютенко [125, арк.42-46], 

В. С. Лутаєнко [129, арк.2; 4; 6;10 ;12; 15-19; 21; 30], М. М. Плісецький [178, 

арк.1-13, 16-23.], З. І. Руда [192 арк.5-16], Л. П. Каліберда [122 арк.19; 34-37; 71-

72], П. М. Костриба [162, арк.89; 97-100; 118] ,С. А. Піналов [172, арк. 48; 141-

142; 147; 149; 150-151], В. В. Туров [159, арк. 2; 7; 9; 13-14; 18-19; 23], 

О. Є. Акімушкіна [120, арк.11;41] та ін. 

Завдячуючи ознайомленню зі змістом архівних документів, з’ясовано, що  

потреба в реорганізації була зумовлена необхідністю перетворення філії ХДІК в 
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багатопрофільний мистецький вищий навчальний заклад, у якому було б 

зосереджено підготовку переважної частини спеціалістів для розвиненої на той 

час мережі установ культури, перш за все центральних, західних та північних 

регіонів України. Тому, діюча назва інституту перестала відповідати дійсному 

змісту його роботи, і негативно впливала на організацію прийому вступників, 

ускладнювала залучення на педагогічну роботу кваліфікованих спеціалістів та 

ін. [113, арк.15-16, 32-34, 42, 70; 117-122]. 

Цінними в контексті вирішення завдань дисертаційного дослідження 

були віднайдені в архівній справі № 508 листи до вищестоящих органів, 

підготовлені у 1967 р. О. С. Сокальським з метою всебічного обґрунтування 

необхідності створення на базі Київської філії ХДІК самостійного вищого 

навчального закладу – Київського державного інституту культури [114, арк. 39, 

42, 44, 77]. Так, Клопотання ректора Київської філії ХДІК О. С. Сокальського 

до Міністерства культури УРСР свідчать про його особисту впевненість, 

зацікавленість та наполегливість щодо об’єктивної необхідності відкриття 

вищого навчального закладу культури у м. Києві.  

Значної ваги в контексті проблематики дисертаційного дослідження 

набули документи спр. 533 за 1968 р., в якій зберігаються рішення та постанови 

уряду про організацію Київського державного інституту культури, обумовлену 

гострою потребою держави у суттєвому збільшенні підготовки бібліотечних та 

клубних працівників з вищою освітою. У справі вміщено статистичні відомості 

державних бібліотек про кількість бібліотечних працівників з вищою фаховою 

освітою, чисельність клубних працівників, які мають вищу спеціальну освіту, 

тощо. Справу доповнюють звіти заступника голови Ради Міністрів УРСР про 

якісний склад професорсько-педагогічного колективу Київського державного 

інституту культури, про показники підготовки ними підручників, навчальних 

посібників, монографій з різних галузей культури, а також клопотання Ради 

Міністрів Української РСР про зарахування Київського державного інституту 

культури до вищих навчальних закладів І категорії [115, арк. 13, 12, 20]. 
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Виявлені та проаналізовані документи Державного архіву м. Києва 

значно доповнили джерельну базу дисертаційного дослідження. Зокрема Ф. Р-

1515 Київської філії Харківського бібліотечного інституту Міністерства 

культури УРСР зберігає справи, зміст яких уперше вводяться дисертантом до 

наукового обігу. Серед них: інформаційні довідки про підготовку вищих 

навчальних закладів Міністерства культури УРСР до нового 1967-

1968 навчального року, а також пропозиції 1969 р. щодо розширення 

матеріальної бази Харківського інституту культури та його Київської філії. 

Цікавою також є матеріали інформаційної довідки, яка відповідно до Наказу 

Міністерства культури УРСР № 92, від 13 березня 1962 р. засвідчувала стан 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників Київської філії ХДБІ [256].  

У цьому ж фонді, в описі 1 віднайдено дві справи – № 10 та № 70. У 

спр. 10 зберігаються документи про перші роки діяльності Київської філії 

Харківського державного інституту культури, його структуру, обсяги 

підготовки кадрів на заочному та вечірньому відділах, склад контингенту 

студентів станом на 1961-1962 навч. р. Справа зберігає штатний розпис 

викладачів, кількісний склад докторів та кандидатів наук, а також відомості про 

створення трьох методичних секцій, які було організовано для поліпшення 

науково-методичної роботи філії (суспільних наук, літератури і мови, 

бібліотечних дисциплін). Важливим для дослідження став віднайдений нами 

перший звіт про роботу філії за 1961-1962 н. р., у якому зберігаються відомості 

про роботу закладу в цілому, окремо по кафедрах, обсяги виконання 

педагогічного навантаження викладачами та показники успішності студентів 

[163, арк. 1-4; 9; 11].  

У спр. 70 було віднайдено цінні для матеріалів дослідження звіти про 

роботу бібліотечного факультету Київського державного інституту культури за 

1969-1970 н. р., які містять відомості про склад професорсько-викладацького 

колективу (докторів, кандидатів наук), списки викладачів, які підвищували 

свою кваліфікацію, працюючи над докторськими та кандидатськими 

дисертаціями (Н. С. Бєлашова, О. С. Сокальський, С. Є. Мацай, Л. Ф. Стеценко, 
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Х. І. Ганжа, П. М. Костриба, Є. М. Перелигіна та ін.) У звітах з навчально-

методичної роботи зберігаються списки кількості студентів таких відділів: 

«Масових та наукових бібліотек»9 – 2, «Технічних бібліотек» – 61 та «Дитячих 

бібліотек» – 29 студентів. До звітів додано довідку про показники успішності 

студентів, а також доповідні листи про відсутність приміщень для здійснення 

практичних занять та навчального процесу загалом [165, арк.1-6; 8;11-14]. Звіт 

про наукову роботу кафедр факультету містить інформацію про актуальну 

проблематику їх наукових досліджень.  

Цінною для нас була інформація зі спр.2 цього ж фонду та опису за 

1961 р., яка містить відомості про перші роки діяльності філії ХДБІ при 

Т. Шматлай. 

Важливим для визначення дисертантом реального внеску 

О.С. Сокальського в розбудову мережі культурно-освітніх установ було 

ознайомлення з публікаціями про його діяльність в газетах 60-х рр. ХХ ст., а 

саме «Соціалістична культура», «Робітнича газета», «Радянська культура», 

«Культура і життя», що  становлять четверту групу джерел. 

П’яту групу джерел становлять збірники наукових праць, у яких подано 

статті біографічного змісту, розкривається внесок науковців у розвиток 

бібліотекознавства в різні історичні періоди. Це зокрема, Збірник наукових 

праць Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського, Вісник Харківської 

державної академії культури; досить цінний масив матеріалів міститься у 

Збірнику НБУВ «Українська біографістика». 

Важливими джерелами стали довідкові та енциклопедичні видання, 

зокрема багатотомна «Енциклопедія історії України» (ЕІУ) за редакцією 

академіка НАН України В. А. Смолія, започаткована у 2003 р. Особливістю 

цього видання є постійне збільшення обсягу біографічних статей, розширення 

тематичного діапазону персоналій. Не менш цікавою є «Енциклопедія сучасної 

України», де поряд із відомими іменами розкриваються біографії персоналій, 

відомості про яких у радянські часи не публікувалися у словниках, довідниках 

та науковій літературі.  
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Окрім того, корисним стало інтерв’ювання колег, учнів, соратників-

однодумців О. С. Сокальського, їх спогади про фактичні події професійної 

діяльності,  особистісні якості Олексія Степановича як фахівця та громадянина 

додали до портрету науковця багато важливих рис.  

Певним сегментом джерельної бази дослідження є веб-ресурси 

Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, Національної 

бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого, бібліотеки КНУКіМ, які сприяли 

виявленню біобібліографічних та повнотекстових матеріалів про 

О. С. Сокальського, хоча і достатньо обмежених за тематичним діапазоном. 

Отже, аналіз праць ученого, архівних матеріалів та спогадів його учнів і 

колег, ретельне опрацювання фахових публікацій за темою дослідження  

дозволили значно поглибити й розширити знання про життя та творчий шлях 

О. С. Сокальського, визначити основні напрями його наукової, педагогічної, 

організаційно-управлінської діяльності, з’ясувати ключові фактори, що сприяли 

становленню талановитого адміністратора, науковця і педагога. Використана 

дисертантом історіографічна та джерельна база загаом є достатньою для 

реалізації поставленої мети та завдань дослідження.  

 

 

1.3. Методологія та методи дослідження 

 

Розробленню теоретичних засад дисертаційної роботи сприяло 

застосування методологічних принципів і наукових методів дослідження. 

Методологічну основу становлять принципи історизму, об’єктивності пізнання, 

цілісності й усебічності, системності та комплексності, плюралізму.  

Принцип історизму дав змогу на засадах конкретно-історичного підходу 

проаналізувати різноаспектну діяльність О. С. Сокальського з погляду 

історичного розвитку, що охоплює певні етапи, вимагає, щоб кожне явище 

розглядалося у зв’язку з іншими, визначало його місце в системі суспільних 
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відносин, щоб чітко простежувалися взаємовплив, взаємозумовленість 

історичних явищ. 

Принцип об’єктивності пізнання дав змогу неупереджено проаналізувати 

різні погляди на досліджувану проблему, що передбачало розгляд різних за 

змістом і походженням джерел, спростування застарілих стереотипів. У 

дисертаційному дослідженні втілено намір дати неупереджену оцінку наукової, 

організаційної та педагогічної діяльності бібліотекознавця О. С. Сокальського, 

об’єктивно проаналізувати факти, події, які певним чином впливали на 

самореалізацію його особистості, з’ясувати складники його професійної, 

культуротворчої біографії. 

Принцип цілісності й усебічності дав змогу комплексно підійти до 

вивчення виділених нами складників теми у їх взаємозв’язку як єдиної системи 

знань. Дисертаційне дослідження виконувалося на основі деідеологізованого 

підходу, який певною мірою сприяв подоланню стереотипів, що склалися в 

радянській історіографії. У процесі роботи застосовувалися принципи 

систематичності та комплексності, що сприяло проведенню аналізу наукової 

діяльності О. С. Сокальського в контексті розвитку бібліотекознавства як науки 

в Україні. Принцип плюралізму забезпечив усебічне висвітлення проблеми і 

дав можливість уникнути заангажованості в оцінках діяльності 

О. С. Сокальського за радянської доби. 

Застосування вказаних принципів сприяло завереному цілісному 

розкриттю наукової, організаційної та педагогічної діяльності вченого.  

На різних етапах дослідження використовувалися загальнонаукові, 

міждисциплінарні підходи й спеціальні методи дослідження. Залучення 

евристичного потенціалу соціокомунікативного підходу дозволило відтворити 

складну систему комунікаційних зв’язків, що сприяла становленню особистості 

О. С. Сокальського як науковця, адміністратора, талановитого педагога, 

фундатора організаційних та когнітивних засад формування київської науково-

освітянської бібліотечної школи.  
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У спеціальній науковій дисципліні – наукознавстві, яка з середини ХХ ст. 

плідно досліджує зв’язки між розвитком суспільства та науки, визнають 

процеси формування наукового знання в цілому та феномени наукових шкіл – 

соціокомунікаційними явищами. Наукова школа як форма організації стійких 

зв’язків між ученими формується на встановленні продуктивної комунікаційної 

взаємодії в системах «учитель –  учень», «учень –  учень», «лідер наукової 

школи –  учні лідера»; «учень лідера – засновник нового наукового напряму» та 

ін., що в результаті створює цілісність «життєвого циклу» наукової школи, 

забезпечує її життєздатність та спадкоємність в розробленні фундаментальних і 

прикладних проблем певної предметної галузі.  

Найґрунтовніше сутність та особливості зародження регіональних 

бібліотекознавчих шкіл як науково-комунікаційних осередків розкрито в 

працях В. Шейка, Н. Кушнаренко, А. Соляник [288]. 

У працях цих засновників соціокомунікаційної парадигми розвитку 

сучасного бібліотекознавства на потужній методологічній базі визначено 

основні ідентифікаційні ознаки наукової школи (НШ), в комунікаційному 

просторі якої створюються оптимальні умови для формування видатних 

вчених: «наукова школа – це неформальне і (або) формальне об’єднання 

декількох поколінь науковців, основними ознаками якого є наявність: 

- ученого-лідера, засновника НШ, фундатора нового наукового напряму 

(програми, проекту); 

- когорти учнів-послідовників і прибічників, які позитивно сприймають, 

поділяють і розвивають наукові ідеї лідера; 

- сталих наукових традицій, єдності методологічних підходів, стилю 

науково-дослідницької діяльності, стратегії та тактики організації професійного 

мислення, ідей, етичних норм, методів, техніки і технології реалізації наукових 

досліджень; 

- вагомого наукового доробку як лідера НШ, так і його учнів, прибічників у 

вигляді фундаментальних і прикладних наукових досліджень, докторських і 
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кандидатських дисертацій, монографій, підручників, навчальних посібників, 

фахових наукових статей та інших публікацій» [290, с. 47; 257].  

Перші спроби визначення змісту поняття «наукова школа» в 

бібліотекознавстві розпочалися у 1980-90-х рр., коли з’явилися ґрунтовні праці 

А. Черняка [271] та О. Воверене [26]. Головними ідентифікаційними ознаками 

наукової школи автори вважають наявність згуртованої групи дослідників, яка 

працює в одному напрямі на чолі з визначним вченим, який є ініціатором та 

керівником цього дослідницького напряму. Доволі популярною ознакою 

наукової школи в той час була наявність в школі не менше трьох докторів наук, 

спадкоємність ідей у наступних поколіннях вихованців наукової школи, 

спільність наукового світогляду. Але наприкінці 1990-х рр. О. Борисова 

обґрунтовує недоцільність такої ознаки ідентифікації наукових шкіл, як 

обов’язкова наявність на чолі школи крупного вченого – доктора наук. На 

прикладі таких авторитетних бібліотекознавчих шкіл, які очолювали 

Ю. Григор’єв та І. Фрумін, що не мали докторського ступеня, дослідниця 

спростовує обов’язковість наявності у керівника школи докторського ступеня, 

оскільки перші докторські дисертації в галузі бібліотекознавства в СРСР були 

захищені наприкінці 1960-х – на початку 1970-х рр. Головними ознаками 

наукової школи О. Борисова вважає спадкоємність у розвитку наукових ідей, 

яскраво виражену пріоритетну тематичну спрямованість, розвиток цієї 

проблематики декількома поколіннями дослідників, крупний внесок у 

бібліотекознавство учнів засновника школи [15.]. Варто погодитися з думкою 

О. Борисової, яку у 2013 р. підтримала й розвинула в своїй ґрунтовній 

докторській монографії Т. Захарчук [56]. Цінність цього дослідження щодо 

збагачення ідентифікаційних ознак наукових бібліотекознавчих шкіл в тому, 

що автор обґрунтувала специфіку впливу особливостей дисциплінарного 

знання та організації наукових досліджень на формування наукових шкіл в 

галузі наук соціокомунікаційного циклу.  

 Сучасні книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство 

базуються на надійному підґрунті теоретичних здобутків попередників. 
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Розсіяні в часі та просторі наукові ідеї, концепції, парадигми завдяки науковій 

комунікації (формальній і неформальній, вербальній і невербальній, 

безпосередній чи опосередкованій), набувають своєрідного ренесансу, 

відродження; актуалізуються з часом; стають плідними через століття; 

сприяють осмисленню законів і закономірностей еволюції теоретичної думки, 

внеску окремих особистостей та наукових шкіл у її розбудову; дозволяють 

окреслити перспективи розвитку книжкової, бібліотечної, бібліографічної 

практики, науки, освіти, управління цими сферами в сучасному 

соціокомунікаційному просторі. 

У цьому контексті в дисертації йтиметься про київську бібліотекознавчу 

школу як унікальний науково-освітній осередок України, відомий своїми 

творчими здобутками далеко за її межами. Ця наукова школа 

інституціоналізувалася в самостійну творчу структуру у 1960-х рр. завдяки 

встановленню та розвитку системи багаторівневих комунікаційних зв’язків 

засновників цієї школи, одним з яких був С. О. Сокальський, з більш 

потужними та авторитетними науковими осередками – фундаторами 

вітчизняної бібліотечної науки та освіти – харківською та московською 

бібліотекознавчими школами.    

На стадії заснування київської наукової школи визначальною була 

підсистема вертикальних комунікаційних зв’язків, оскільки фахову бібліотечну 

освіту О. С. Сокальський одержав в Харківському бібліотечному інституті – 

першому в Україні вищому навчальному закладі означеного профілю, 

заснованому у 1920-х рр. як Харківський інститут народної освіти. На момент 

вступу О. С. Сокальського у 1936 р. на бібліотечний факультет Українського 

бібліотечного інституту (згодом – ХДБІ), у цьому освітньому осередку 

сформувалося не лише неформальне об’єднання талановитих науковців-

викладачів бібліотечних дисциплін, але й формально-комунікаційна структура 

– випускова кафедра бібліотекознавства, профільний факультет, аспірантура. 

Витоки заснування харківської бібліотечної школи ґрунтуються на 

працях та діяльності видатних бібліотекознавців Л. Хавкіної та К. Рубинського. 
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Саме їм належать перші в Україні науково обґрунтовані пропозиції щодо 

спеціальної підготовки бібліотекарів. Ще у 1903 р. Л. Хавкіна на 3-му з’їзді з 

технічної та професійної освіти у своїй доповіді «О профессиональной 

подготовке библиотекарей» пропонувала створити спеціальні бібліотечні 

курси. Пізніше, в 1909 р., К. Рубинський у відомій публічній лекції 

«Культурная роль библиотеки и задачи библиотековедения» зазначав, що 

бібліотека має стати предметом серйозного вивчення, а дисципліна 

«Бібліотекознавство» - вивчатися в університетах. Він підкреслював, що 

предметом такої навчальної дисципліни слід вважати не стільки технічне 

знання бібліотечної діяльності, скільки бібліотеку як соціальний інститут та 

закони її функціонування. Проте ні Л. Хавкіній, ні К. Рубинському 

започаткувати спеціальну підготовку бібліотечних кадрів в Україні в той час не 

вдалося. 

Об’єктивні чинники для її започаткування склалися у 1920-х рр., коли з 

відкриттям великої кількості масових, профспілкових і військових бібліотек 

потреба в кваліфікованих бібліотечних фахівцях стає вкрай загостреною. Саме в 

цей час була започаткована цілеспрямована робота по наданню спеціальних 

знань бібліотекарям-практикам. Головними формами навчання були 

короткострокові курси, семінари-практикуми, наради тощо. Організовували цю 

роботу переважно бібліотечні об’єднання та гуртки. Так, у звіті Укрбюро 

ВЦРПС «Про роботу бібліотек» (1923 р.) відзначалося, що в Донбасі з 

39 бібліотекарів лише 17 мали спеціальну підготовку з бібліотечної справи, 

однак вона обмежувалася двотижневими чи місячними курсами 

бібліотекознавства. Саме тому Головполітосвіта УРСР, якій було 

підпорядковано більшість бібліотек, ще у 1922 р. пропонувала при провідних 

центральних бібліотеках організувати інститути практикантів для підготовки 

кваліфікованих бібліотечних кадрів. 

Поряд з поширенням курсової підготовки виникла ідея спеціальної 

підготовки бібліотечних фахівців у вищих навчальних закладах. Ще у 1921 р. 

пропонувалося на базі Вищої школи підготовки працівників політосвіти 
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розпочати підготовку бібліотекарів, але ця ідея не була реалізована. 

Між тим відсутність кваліфікованих кадрів відчувалася дуже гостро 

особливо в наукових бібліотеках України. Традиційно тут працювали фахівці, 

які мали іншу, небібліотечну освіту. Закономірно, що це питання всебічно 

обговорювалося на І Конференції наукових бібліотек УСРР (1924 р.): 

С. П. Постернак у доповіді «Проблеми Наукових Бібліотек УСРР» зазначав, що 

«треба підготувати кадри висококваліфікованих наукових та технічних 

бібліотечних робітників для наукових бібліотек УСРР; треба визнати, нарешті, 

що будування бібліотеки є не менш складний фах, а ніж будування мостів, 

залізниць і т. ін., і що до цього фаху треба організовано готувати достатні кадри 

фахівців, – кустарщину в бібліотечній справі, і в першу чергу в бібліотеках, 

треба рішуче побороти» [85]. 

Історично важливою подією у започаткуванні системи вищої бібліотечної 

освіти було прийняття 13 вересня 1925 р. постанови Раднаркому УРСР про 

відкриття у 1925/26 навч. р. при Харківському інституті народної освіти (ХІНО) 

факультету політичної освіти (факполітосвіти) з міським і сільським відділами, 

який розпочав свою роботу з 1 листопада 1925 р. В структурі факультету 

передбачалось чотири секції: шкільно-курсової, книжково-бібліотечної роботи, 

художньої пропаганди, екскурсійно-виставочної і музейної роботи. У цьому ж 

навчальному році розпочинається підготовка бібліотечних кадрів, однак 

офіційно самостійне бібліотечне відділення було організовано в інституті  

влітку 1927 р., у 1931 р. воно реорганізовано у бібліотечний факультет.  

Значну роль у створенні факультету й організації його діяльності 

відіграла видатний бібліотекознавець Н. Фрідьєва, яка є одним з фундаторів 

харківської наукової бібліотечної школи.   

Н. Фрідьєву рекомендував у 1928 р. для викладання бібліотекознавства в 

ХІНО Наркомос УРСР, як відомого на той час організатора і дослідника 

бібліотечної справи. Працюючи керівником кабінету бібліотекознавства та 

бібліотечного об’єднання при Публічній бібліотеці ім. РКП(б) (тепер 

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого) вона багато уваги 
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приділяла підготовці та перепідготовці бібліотечних кадрів. Діяльність 

методиста, інструктора Надія Яківна поєднувала з науковою роботою в галузі 

бібліотекознавства як кореспондент УНІК. Дослідження УНІКу з вивчення 

книги і читача, яке очолила Н.Я.Фрідьєва, було початком її продуктивної 

дослідницької праці у цьому напряму. Статті Надії Яківни друкувались в 

трудах УНІКу, «Красном библиотекаре» та інших провідних виданнях того 

часу. У співавторстві з Д. Баликою вона готує підручник «Изучение читателей: 

(опыт методики)» (1928 р.), який став настільною книгою не тільки для 

студентів, але і для практичних працівників. Вона брала активну участь майже 

у всіх союзних та республіканських нарадах та конференціях, що були 

присвячені питанням бібліотечної освіти, активно виступала на сторінках 

спеціальної преси. Очоливши факультет політосвіти у 1928 р., Надія Яківна 

організує першу в Україні кафедру бібліотекознавства, якою керує з 1931 по 

1934 рр. і, виконуючи обов’язки професора, ініціює відкриття бібліотечної 

аспірантури [108].  

На той час дії уряду України були спрямовані на збільшення числа 

кваліфікованих бібліотечних фахівців. Постановою ВУЦВК та Раднаркому 

УРСР «Про роботу масових бібліотек» (16 липня 1934 р.) Наркомосвіти було 

запропоновано: 

 встановити набір на бібліотечний факультет ВУІКО – 500 осіб (з 

них 100 – на вечірній); 

 утворити у 1935 р. бібліотечний інститут і три нових бібліотечних 

технікуми у Донбасі, Одесі та Харкові; 

 реорганізувати у бібліотечні такі технікуми комуністичної освіти: 

Ніжинський, Мелітопільський, Тульчинський, Київський та Кременчуцький. 

Значну роль у житті факультету відіграв 1935 рік. Згідно наказу НКО від 

1 липня 1935 р. Всеукраїнський інститут комуністичної освіти (ВУІКО) 

перейменовано в Український бібліотечний інститут (УБІ). Це було цілком 

природно, оскільки кількість студентів, що навчалися на бібліотечному 

факультеті ВУІКО збільшувалась з року в рік. Так, якщо у 1933/34 навч. р. тут 
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навчалося 222 студенти, то у 1934/35 навч. р. лише набір на І курс становив 300 

осіб. У структурі нового інституту спочатку було три факультети: підготовки 

працівників масових бібліотек; підготовки працівників дитячих бібліотек; 

перепідготовки бібліотечних працівників без відриву від виробництва з 

філіалами у Києві та Одесі [9]. 

Таким чином, у 1936-40 рр. О.С. Сокальський одержував вищу 

бібліотечну освіту на базі потужного науково-освітнього осередку, де були 

створені всі умови не лише для опанування майбутньої професії, але й 

надбання дослідницького досвіду. 

У другій половині 1930-х рр. активізується розвиток науково-

дослідницької діяльності студентів УБІ. Наукові гуртки, очолювані провідними 

викладачами, об’єднували найталановитіших студентів, здатних розробляти 

актуальні проблеми бібліотекознавства. Для підвищення ефективності наукових 

досліджень було сформовано потужну інформаційну базу: починаючи з 1927/28 

навч. р. бібліотека ХДБІ отримувала 12 назв зарубіжних журналів з 

бібліотекознавства та книгознавства. Вивчення закордонного досвіду, глибоке 

знання практики вітчизняних бібліотек давало можливість викладачам 

аналізувати та узагальнювати досвід бібліотечної діяльності та освіти, що 

сприяло розвитку бібліотекознавчої думки в Україні. У 1940 р. було 

надруковано перший том «Вчених записок ХДБІ», готувався до друку другий 

том. В інституті практикувалися щорічні наукові конференції, у яких брали 

участь й члени студентських наукових гуртків [288]. Тож було створено всі 

умови для формування наукової бібліотечної школи, виховання нової плеяди 

викладачів з числа кращих випускників факультету та бібліотекарів-практиків, 

серед яких був і О. С. Сокальський.  

За роки навчання студента О. С. Сокальського його фахові та науково-

дослідні компетентності формувалися на основі потужних комунікаційних 

зв’язків в системі «студент – викладач». На особистість майбутнього професора 

безсумнівно впливало змістовне комунікаційне середовище першої й єдиної в 

Україні випускової кафедри бібліотекознавства, яка об’єднувала тоді провідних 
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теоретиків та практиків галузі – з 1936 по 1939 рр. кафедру бібліотекознавства 

очолював Давид Мойсеєвич Лекаренко – перший в СРСР кандидат наук зі 

спеціальності «Бібліотекознавство», випускник аспірантури Московського 

державного бібліотечного інституту, який у 1938 р. у спеціалізованій вченій 

раді Московського педагогічного інституту захистив дисертацію на тему 

«Изучение читателей в дореволюционной России (Х. Д. Алчевская, С. А. Ан-

ский, Н. А. Рубакин)».  

Після повернення Д. Лекаренка з аспірантури він очолює кафедру 

бібліотекознавства і за сумісництвом працює деканом бібліотечного 

факультету, докладаючи великих зусиль до активізації науково-освітньої 

діяльності очолюваних ним структурних підрозділів. Він стає також 

відповідальним редактором першого в історії ХДБІ наукового збірника –  

«Труды Харьковського государственного библиотечного института», перший 

том якого вийшов друком у 1940 р. і містив п’ять фундаментальних статей, 

серед яких була й стаття Д. Лекаренка, та три рецензії.   

Важливим досягненням колективу бібліотечного факультету ХДБІ під 

керівництвом Д. Лекаренка було проведення у січні 1941 р. авторитетної 

наукової конференції, в межах якої було заслухано 10 доповідей, зокрема й 

самого Д. Лекаренка з теми «Предмет бібліотекознавства». У вирішенні цієї 

надскладної наукової проблеми Д. Лекаренко на десятиріччя випередив 

провідних радянських бібліотекознавців Ю. Григорьєва та О. Чубарьяна. Варто 

підкреслити, що ця наукова проблематика згодом буде розроблятися й 

професором О. С. Сокальським, який все своє творче життя продовжував 

наукові традиції, успадковані в альма-матер.   

Визначним заходом щодо зміцнення й розвитку комунікаційних зв’язків 

між регіональними науковими школами стає організована Д. Лекаренком у 

травні 1941 р. на базі ХДБІ всесоюзна науково-методична сесія представників 

московської, ленінградської, київської та харківської наукових шкіл. 

Учасниками сесії, більшість серед яких складали директори усіх обласних 

бібліотек України, викладачі профільних вищих навчальних закладів було 
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заслухано доповіді провідних науковців — представників найавторитетніших 

державних бібліотек СРСР [244]. 

Окрім Давида Марковича Лекаренка найвпливовішими для формування 

фахового світогляду О. С. Сокальського були такі представники педагогічного 

колективу ХДБІ, як О. Майборода, М. Фельдштейн, Ф. Гурвіч та ін. Зокрема, 

Олександр Артемович Майборода був одним з перших студентів відкритого 

влітку 1927 р. в ХІНО бібліотечного відділення. Закінчивши його у 1930 р., він 

набув кваліфікацію «організатор-методист бібліотечної роботи і викладач 

бібліотечних дисциплін». Цього ж року здібний випускник вступає до 

аспірантури Українського науково-дослідного інституту педагогіки, яку 

закінчує у 1933 р. Тема його наукового дослідження в той час була пов’язана з 

методикою викладання навчальної дисципліни «Організація книжкових фондів 

бібліотек». Саме цей курс молодий викладач з 1932 по 1941 рр. читав студентам 

бібліотечного факультету своєї альма-матер. З 1935 р. О. Майборода успішно 

долає щаблі кар’єрного зростання: старший викладач, доцент, завідувач 

кафедри, декан. З 1938 по 1941 рр. О. Майборода – заступник директора з 

науково-навчальної роботи ХДБІ.  

Ще студентом, а згодом аспірантом О. А. Майборода друкував свої перші 

статті в журналах «Політосвітник», «Красный библиотекарь», «Бібліотека у 

соцбудівництві», у виданнях ВУІКО, брав активну участь у численних нарадах 

та конференціях з питань бібліотекознавства, що відбувалися в Москві, 

Ленінграді, Києві та Харкові. Згодом ускладнюється тематика його наукових 

досліджень. За висновком авторитетних вчених – завідувача кафедри 

бібліотекознавства Н. Я. Фрідьєвої, професора А. І. Зільберштейна та доцента 

М. М. Фельдштейна ще до початку Другої Світової війни О. А. Майборода 

написав наукове дослідження на тему «Вивчення читачів масової бібліотеки», 

яке було рівноцінним кандидатській дисертації. Але захисту дисертаційного 

дослідження завадила Велика Вітчизняна війна [9]. 

Педагогічний склад бібліотечного факультету постійно працював над 

удосконаленням змісту та структури навчальних планів, поглибленням 
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професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців. Варто зауважити, що 

вже на початку 1930-х рр. було запроваджено новий навчальний план, 

розрахований на 3,5 роки навчання. Його особливістю було те, що спеціалізація 

починалася вже на першому курсі. Всього в плані передбачалося 4640 годин, з 

яких соціально-економічний цикл становив 2476 годин; загальноосвітній – 292 

години; мовна, військова підготовка, фізвиховання – 522 години, спеціальна 

підготовка –1350 годин. 

Таким чином, бібліотекар отримував широку загальноосвітню підготовку, 

яка збереглася в навчальних планах протягом багатьох років. Цикл спеціальних 

дисциплін становив 29% і включав такі: 

1. Бібліотечне будівництво (1 курс); 

2. Бібліотечна техніка (2 курс); 

3. Бібліографія (теоретична та прикладна) (2-3 курс); 

4. Методи роботи з читачами (3-4 курси); 

5. Книгорозповсюдження (4 курс); 

6. Методика викладання бібліотечних дисциплін (4 курс). 

Значний час (30%) в цьому плані відводилося практиці, яка починалася з 

1 курсу і мала наскрізний характер. Студенти виїздили до сільських і міських 

бібліотек України, в провідні бібліотеки Москви, Ленінграду та ін. великих 

міст. Вдосконалювалась методика викладання спеціальних дисциплін, 

здійснювалось профілювання загальноосвітніх курсів з урахуванням 

особливостей майбутньої професії. Багато уваги приділялось самостійній 

роботі студентів щодо засвоєння теоретичного і практичного матеріалу. 

Під час навчання в ХДБІ О. С. Сокальського навчальний план був дещо 

скорегований: цикл загальноосвітніх дисциплін становив 614 годин, соціально-

економічних –1266 годин, спеціальних – 1572 години. Тобто кількість годин на 

вивчення спеціальних дисциплін дещо збільшилась. Цей цикл тепер включав: 

1. Художня література (всесвітня, народів СРСР, українська); 

2. Організація книжкових фондів і каталогів; 

3. Бібліографія і комплектування фондів; 
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4. Робота з читачем; 

5. Організація та планування бібліотечної роботи. 

450 годин відводилось на практику, яка передбачала поряд з роботою в 

бібліотеках і викладання спеціальних дисциплін у технікумах, про що робився 

відповідний запис у дипломі. Ці навички стали в нагоді випускнику ХДБІ 

О. Сокальському, якому, починаючи з 1941 р. доводилося долучатися до 

педагогічної роботи – спочатку в загальноосвітніх школах, з 1945 по 1949 рр. – 

у культосвітньому училищі Кам’янець-Подільська, пізніше – у вищих 

навчальних закладах.   

Починаючи з середини 30-х рр., пропорційно із збільшенням в структурі 

навчальних планів циклу професійно-практичних дисциплін, номенклатура 

спеціальних кафедр ХДБІ поступово розширюється, формується склад 

кваліфікованих викладачів кафедри бібліографії, дитячої літератури та 

дитячого читання. Так, одним з перших завідувачів кафедри бібліографії стає 

М. Фельдштейн, діяльність якого майже 20 років була пов’язана з бібліотечним 

факультетом. Мусій Маркович Фельдштейн закінчив бібліотечне відділення 

ХІНО у 1930 р. і залишився працювати в інституті асистентом. Маючи неабиякі 

наукові та організаторські здібності, з 1931 по 1941 рр. він працював на посаді 

декана факультету книгорозповсюдження, з 1931-1934 рр. був редактором 

журналу «Бібліотека у соціалістичному будівництві», у 1935 р. очолив кафедру 

бібліографії. Рішенням Державної кваліфікаційної комісії Наркомосу УРСР від 

17.12.1935 р. М.М. Фельдштейну було присвоєно вчене звання доцента кафедри 

бібліографії. Водночас (1934-41 рр.) М. Фельдштейн працював директором 

Книжкової палати УРСР, що сприяло набуттю ним найвищих щаблів 

професійної майстерності, яку він передавав своїм студентам та колегам-

викладачам. 

Після війни Мусій Маркович Лекаренко повертається до інституту, де 

працює спочатку доцентом бібліографії на кафедрі бібліотекознавства, а після 

відновлення кафедри бібліографії (1948 р.) – її завідувачем, з 1950 р. 

переходить на постійну роботу директором Книжкової палати УРСР (до 
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1954 р.). 

 У довоєнний період завідувачем кафедри дитячої літератури та дитячого 

читання, що для студента О. С. Сокальського стала випусковою, була Феня 

Хаїмовна Гурвич. У 1926 р. вона закінчила факультет соціального виховання 

ХІПО, аспірантуру Харківського НДІ педагогіки, у 1935 р. захистила 

дисертацію з проблем керівництва дитячим читанням у початковій школі і 

набула наукового ступеня кандидата педагогічних наук, згодом доцента 

(1937 р.). Працюючи спочатку завідувачем центральною дитячою бібліотекою 

Донецької залізниці, пізніше – бібліотекарем Центральної бібліотеки юного 

читача (ЦБЮЧ, м. Харків), науковим співробітником методичного кабінету 

бібліотеки будинку піонерів, вона з 1936 р. за сумісництвом викладала у ХДБІ. 

 Очоливши кафедру дитячої літератури та дитячого читання (1937-1941), 

значну увагу приділяла змісту та організації навчання студентів. Завдяки її 

наполегливій праці підготовка фахівців для дитячих та юнацьких бібліотек у 

майбутньому стає однією з провідних на факультеті. Варто підкреслити, що 

після війни Феня Хаїмовна працювала доцентом Київського педагогічного 

інституту, і за сумісництвом – доцентом Київського філіалу Харківського 

бібліотечного інституту, який з 1961 р. очолював О. С. Сокальський. Вона 

автор хрестоматії критичних матеріалів з дитячої літератури (1963, 1969 рр.), 

підручника «Дитяча література» (1967), постійний автор фахових журналів 

«Дитячий рух», «Труды ХГБИ», багатьох педагогічних часописів. 

Зміни в житті бібліотечного факультету, а згодом і інституту в цілому гостро 

поставили питання про підготовку педагогічних кадрів. Поряд з вже відомими 

педагогами, такими як Н. Я. Фрідьєва, О. А. Майборода, Д. М. Лекаренко, 

М.М. Фельдштейн, з’являється плеяда нових викладачів, але більшість з них до 

війни працювала в ХДБІ за сумісництвом. Це були переважно практики 

бібліотечної справи, від яких студент О. Сокальський набув якісну організаційно-

методичну й практичну підготовку. 

Після закінчення інституту О. С. Сокальський не пориває зв’язків с 

викладачами ХДБІ, а доповнює їх, формуючи потужну систему горизонтальних 
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професійних зв’язків з колегами – бібліотечними працівниками та викладачами 

бібліотечних дисциплін бібліотечних технікумів. Після Другої Світової війни 

усе професійне життя О. С. Сокальського пов’язане з підготовкою кадрів для 

культосвітньої галузі: з 1945 по 1949 рр. він – заступник директора з навчальної 

роботи Кам’янець-Подільського культосвітнього училища, з 1949 по 1953 рр. –  

інспектор, старший інспектор, начальник відділу культосвітніх училищ 

Міністерства культури УРСР, з 1953 по 1961 рр. – начальник управління 

навчальних закладів Міністерства культури УРСР. З цими основними посадами 

Олексій Степанович за сумісництвом продовжує викладацьку та наукову 

діяльність, розбудовуючи мережу науково-освітніх комунікаційних зв’язків.  

Для розбудови науково-педагогічної кар’єри О. С. Сокальського 

найважливішою залишалася система комунікаційних зв’язків з ХДБІ, оскільки з 

1951 р. він за сумісництвом працює у Київській філії цього навчального 

закладу, викладаючи курс «Організація бібліотечних фондів і каталогів». У 

цьому ж році він у співавторстві з колегою – викладачем В. М. Туровим видає в 

Харкові методичні вказівки для заочників з курсу, який їм читає. Постійно 

удосконалюючи методику викладання даного курсу, О. С. Сокальський та 

В. М. Туров у наступні роки видають цілий цикл таких методичних вказівок на 

допомогу заочникам бібліотечних відділів технікумів підготовки культосвітніх 

працівників.   

Викладацька діяльність у вищих навчальних закладах потребувала 

постійного підвищення кваліфікації і здобуття наукового ступеня через 

навчання в аспірантурі. Фондознавча проблематика досліджень аспіранта 

Сокальського сприяла його захопленню працями Ю. Григорьєва та 

О. Чубарьяна, які на час його вступу до аспірантури були провідними 

фондознавцями не лише Московського державного бібліотечного інституту 

(МДБІ), але й усього СРСР. Ще у 1940 р. в цьому інституті виникла самостійна 

кафедра бібліотечних фондів і каталогів, першим завідувачем якої був 

Є. І. Шамурін, а з 1950 р. – Ю.В. Григорьєв. До цього часу він очолював 
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кафедру бібліотекознавства, де у співавторстві з О. С. Чубарьяном розробляв 

теоретичні засади майбутнього бібліотечного фондознавства.  

У 1951 р. Олексій Степанович вступає до заочної аспірантури МДБІ і з 

цього часу формується нова підсистема вертикальних комунікаційних зв’язків 

«науковий керівник –  аспірант», що формує науковий світогляд здобувача та 

теоретико-методологічне підґрунтя його дослідницьких студій. У цей час 

О. С. Чубарьян був не лише завідувачем кафедри бібліотекознавства МДБІ, але 

й заступником директора з наукової роботи. Маючи пріоритет у відборі здібних 

аспірантів та розробляючи загальну теорію комплектування бібліотечних 

фондів, він був зацікавлений у керівництві кандидатським дослідженням 

О.  С. Сокальського. Ю. В. Григорьєв, який теж в той час активно розробляв 

фондознавчу проблематику, тяжів до питань технології обліку та зберігання 

бібліотечних фондів, але його праці та професійні поради теж сприяли 

професійному зростанню молодого науковця. За думкою Ю. М. Столярова, 

саме О. С. Чубарьян, який з 1946 р. викладав в Московському державному 

бібліотечному інституті курс «Комплектування бібліотечних фондів», суттєво 

збагатив його змістовне наповнення та вивів на якісно новий теоретичний 

рівень, поєднавши питання комплектування та організації бібліотечних фондів 

у єдиний логічний комплекс. Цим він створив передумови для подальшого 

системного осмислення процесів формування бібліотечного фонду як єдиного 

технологічного циклу [246].  

Під керівництвом О. С. Чубарьяна перспективний дослідник 

О. С. Сокальський не лише вдосконалює знання теорії та технології організації 

бібліотечних фондів, але захоплюється розробленням актуальних проблем 

загального бібліотекознавства. У цьому контексті варто згадати наукову 

дискусію О. С. Сокальського з Оганом Степановичем Чубарьяном щодо 

теоретичних проблем типології бібліотек, яку згодом Олексій Степанович 

висвітлив на сторінках свого підручника «Организация библиотечного дела» 

(1970).  
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Новий рівень вертикальних комунікаційних зв’язків «керівник –  

підлеглий» формується на етапі, коли з 1964 р. О. С. Сокальский стає 

директором та завідувачем кафедри бібліотекознавства Київської філії 

Харківського державного інституту культури, а з 1968 р. – ректором Київського 

державного інституту культури. Розбудова самостійного вищого навчального 

закладу призводить до постійного ускладнення та розгортання системи 

комунікаційних зв’язків О. С. Сокальського: формуючи колектив однодумців, 

він запрошує на роботу до КДІК найкваліфікованіших фахівців, які поступово 

сформують ядро кращих представників київської бібліотекознавчої школи. 

Серед перших, кого О.С. Сокальський запросив до співпраці у новоствореному 

інституті, були О. Акімушкіна, О. Довгопола, О. Ісай, М. Королевич, 

Є. Куделько, Л. Одинока, С. Петров, В. Пілецький, З. Руда, О. Третяк, В. Туров 

та ін.  

Постійно піклуючись про підвищення якості професійно-практичної 

підготовки студентів, О. Сокальський щорічно запрошував до читання лекцій в 

КДІК на умовах сумісництва й погодинної оплати найавторитетніших і 

найкваліфікованіших співробітників республіканських бібліотек, серед них: 

І. Шашко, О. Серьогіна, Н. Недоступ, Р. Целінський, П. Коломієць та ін.  

Одночасно зміцнюється система колегіальних комунікаційних зав’язків зі 

співавторами наукових та навчальних праць: Є. П. Таммом, В. М. Туровим, 

І. Я. Чудновським, Л. З Амлінським, А. С. Косовим та ін.  

Таким чином, фахове та кар’єрне зростання О. С. Сокальського сприяло 

постійному розширенню й ускладненню системи вертикальних та 

горизонтальних комунікаційних зв’язків, що створювали ефективне та 

змістовно насичене комунікаційне середовище його самоідентифікації як 

науковця, педагога та адміністратора-управлінця.   

Застосування евристичного інструментарію історико-генетичного підходу 

дозволило простежити еволюцію наукового світогляду та дослідницьких 

уподобань О. С. Сокальського, визначити систему об’єктивних та суб’єктивних 

чинників, що впливали на формування його соціокомунікаційних зв’язків, 
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обґрунтувати основні етапи його професійно-творчого та професійного 

зростання.  

Використання логічного методу дозволило дисертанту проаналізувати 

явище на кінцевому етапі його розвитку, коли воно вже сформувалося і всі його 

основні властивості набули цілісного вигляду. Окрім того, у дисертаційному 

дослідженні застосовано загальнонауковий метод класифікації, який дав змогу 

диференціювати як використані архівні джерела, так і наукові праці дослідників 

різних історіографічних періодів. 

З метою виявлення й аналізу наукових публікацій О. С. Сокальського, 

архівних документів та газетно-журнальної публіцистики з окресленої 

проблематики було використано джерелознавчий метод. 

Теоретичний та історико-логічний аналіз, синтез, систематизація 

архівних документів та інших джерел із досліджуваної проблеми дали змогу 

побудувати структуру дисертації й визначити сутність проблеми, виокремити 

внесок О. С. Сокальського в розвиток бібліотечної освіти, науки, практики. 

Персоналістично-біографічний метод використовувався для аналізу  

життєвого і творчого шляху вченого, з’ясування ролі окремих персоналій у 

формуванні його світогляду. Водночас цей метод застосовувався для відбору та 

структурування фактів біографії, що сприяло визначенню напрямів науково-

дослідницької діяльності.  

Для зіставлення поглядів дослідників радянського й сучасного періодів 

використовувався порівняльний метод, який дав можливість виявити 

методологічні аналогії та відмінності в поглядах, а також простежити за 

змінами, які відбулися в різні періоди накопичення знань із досліджуваної 

проблеми. 

У процесі дисертаційного дослідження широко застосовувався метод 

інтерв’ювання: дисертант зустрічався з численними учнями та колегами 

О.С Сокальського, складав опитувальні листи, що сприяло реконструкції 

інтелектуального портрету ученого, організатора, педагога, встановленню кола 

його людських та професійних якостей. 
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Отже, застосування комплексу загальнонаукових підходів та 

дослідницьких методів сприяло пізнанню сутності і властивостей об’єкта 

дослідження, забезпечило достовірність наукових результатів дисертації та її 

висновків.   

 

 

Висновки до розділу 1 

 

У розділі проведено історіографічний аналіз фахової літератури, 

джерельної бази та визначено методи дослідження. 

Встановлено, що за життя вченого у фахових часописах та газетах 

уміщено низку рецензій на його праці, де їх високо оцінено, та наголошено на 

внеску О. С. Сокальського в розвиток загального бібліотекознавства та 

бібліотечного фондознавства, справу удосконалення системи підготовки 

бібліотечних кадрів для галузі. 

Підкреслено, що праці вчених радянського періоду з історії бібліотечної 

справи, бібліотекознавчих досліджень здебільшого заідеалогізовані, в них 

розкривається переважно внесок російських бібліотекознавців у розвиток 

галузевої науки та замовчуються наукові доробки українських фахівців. 

У роки незалежності України з’являються індивідуальні колективні праці, 

в яких представено здобутки бібліотечного будівництва, розкривається роль 

українських бібліотекознавців; наукові розвідки, що висвітлюють 

різноаспектну діяльність професора О. С. Сокальського та його внесок у 

розвиток бібліотекознавства.  

Джерельна база дисертації представлена архівними документами, 

працями вченого, законодавчою базою. Віднайдені та введені до наукового 

обігу архівні документи, які розкривають багатогранну діяльність 

О. С. Сокальського як керівника, організатора культурно-мистецької освіти в 

роки, коли він очолював відділ навчальних закладів Міністерства культури 

УРСР, висвітлюють його діяльність на посаді директора Київської філії ХДІК 
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та активну участь у відкритті та розбудові другого в Україні вищого 

навчального закладу культури – Київського державного інституту культури 

(нині Київський національний університет культури і мистецтв). 

Виявлені та проаналізовані праці дали змогу окреслити основні наукові 

напрями, над якими працював учений. Серед них – розвиток бібліотекознавства 

як науки, історія бібліотечної справи, удосконалення технологій формування 

фондів та каталогів бібліотек, автоматизація й механізація бібліотечних 

процесів. 

Методологічну базу дослідження склали соціокомунікативний, 

системний та історико-генетичний підходи, застосування яких дозволило 

визначити особливості та напрями формування системи соціокомунікаційних 

зв’язків, що сприяли становленню наукового та професійного світогляду 

О. С. Сокальського, визначити етапи його творчого зростання як одного з 

фундаторів київської науково-освітньої бібліотечної школи.  

На основі поєднання соціокомунікативного та системного підходів 

реконструйовано складну ієрархічну структуру та напрями багаторівневих 

суб’єкт-суб’єктних комунікаційних зв’язків – основи утворення когнітивно 

насиченого комунікаційного середовища, яке сприяло формуванню наукового 

світогляду та професійних якостей О. С. Сокальського, його кар’єрному та 

творчому зростанню як видатного українського бібліотекознавця та 

культурного діяча.  

У процесі дослідження використовувались також відповідні методи: 

історіографічний, компаративний, джерелознавчий пошук та аналіз профільних 

публікацій з теми дослідження – для визначення стану розроблення наукової 

проблеми та встановлення невідомих раніше фактів творчої біографії 

професора О. С. Сокальського.    

У процесі написання дисертації застосовувалися принципи історизму, 

об’єктивності, цілісності і всебічності, системності та комплексності, які 

обумовили методи дослідження: пошуково-бібліографічний, ретроспективний, 

проблемно-хронологічний, персоналістично-біографічний і метод класифікації.  
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Основні положення розділу викладені в публікаціях здобувача [273, 277, 

278, 282].  
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РОЗДІЛ 2 

ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

О. С. СОКАЛЬСЬКОГО 

 

 

2.1. Особливості становлення фахового світогляду О. С. Сокальського  

 

Внесок О. С. Сокальського у розвиток бібліотечної освіти, науки, його 

педагогічний талант, організаторські здібності високо оцінені як колегами, так і  

послідовниками: «О. С. Сокальський був надзвичайно цілеспрямованою, 

напрочуд організованою людиною» [147]. 

У спогадах Л.П. Одинокої, яка починала свою педагогічну та наукову 

діяльність під керівництвом О.С. Сокальського, зазначено: «Діяльність 

О. С. Сокальського на ниві культури – багатогранна, багатопланова, по-перше він 

мав організаторський, управлінський талант. По-друге, талант блискучого 

педагога, третій, надзвичайно вагомий аспект його діяльності – наукова 

спадщина» [147, с. 35, 41]. 

Аналізуючи життєвий і творчий шлях О.С. Сокальського, його діяльність на 

різних посадах у галузі культури та освіти, було виокремлено основні етапи, 

упродовж яких відбувалося професійне зростання вченого, визначалося коло його 

наукових інтересів. Умовно визначено п’ять етапів: 

– І етап (1933-1940) –  роки навчання, формування світогляду, визначення 

напрямів діяльності, входження в професію; 

– II етап (1941-1949) – воєнні та післявоєнні роки, участь у Другій світовій 

війні, учителювання у школах Казахстану та України, виконання обов’язків 

заступника директора Кам’янець-Подільського культурно-просвітницького 

училища; 

– III етап (1949-1964) – роки професійного зростання, набуття 

організаторських здібностей, керування відділом навчальних закладів Міністерства 
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культури УРСР, формування О. С. Сокальського як педагога, науковця в галузі 

бібліотекознавства; 

– IV етап (1964-1974) – роки плідної організаторської діяльності на посаді 

директора Київської філії Харківського державного інституту культури, активна 

участь у створенні Київського державного інституту культури, продуктивна 

наукова та педагогічна робота, дослідницька діяльність у галузі 

бібліотекознавства; 

– V етап (1974-1991) – роки наукової, практичної та педагогічної 

діяльності. 

Перший період професійного зростання О. С. Сокальського пов’язаний з 

роками навчання та першими кроками трудової діяльності. 

Народився Олексій Степанович Сокальський 17 березня 1918 р. в селі 

Зіньківці (нині Кам’янець-Подільського району Хмельницької області) у родині 

робітників. Його батько – Степан Тимофійович Сокальський працював каменярем, 

мати була домогосподаркою. 

Після закінчення семирічної школи в 1933 р. О.С. Сокальський продовжив 

навчання, проте він не відразу визначився з майбутньою професією. Спершу він 

вступив до Харківського керамічного технікуму; провчившись два роки, перевівся 

на 4 курс робітничого факультету Харківського зоотехнічного технікуму, після 

закінчення якого в 1936 р. вступив до Українського бібліотечного інституту на 

спеціальність «Бібліотекознавство дитячих і юнацьких бібліотек».  

В означеному вищому навчальному закладі з моменту його заснування 

змінювалася не тільки назва, а й проводилися значні реорганізаційні заходи під 

впливом радянської ідеології. Витоки інституту сягають 1921 р., коли на базі 

Харківського інституту народної освіти (колишнього університету) було створено 

факультет професійної освіти та соціального виховання, а з 1925 р. –  і факультет 

політосвіти, де готували фахівців книжно-бібліотечної справи. Офіційною датою 

створення інституту є 10 вересня 1929 р. на підставі рішення Раднаркому України 

постановили реорганізувати факультету політосвіти Харківського інституту 

народної освіти в окремий інститут політосвіти. У 1931 р. інститут було 
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перейменовано у Всеукраїнський інститут комуністичної освіти (ВУІКО) [256]. З 

1928 по 1935 рр. факультет політосвіти очолювала знана дослідниця у сфері 

бібліотекознавства Н. Я. Фрідьєва, котра в 1931 р. організувала першу в Україні 

кафедру бібліотекознавства, якою успішно керувала до 1934 р., виконуючи 

обов’язки професора. Із відкриттям кафедри розпочалася підготовка науково-

дослідницьких кадрів в аспірантурі зі спеціальностей: методика роботи з читачем, 

література для дітей та бібліографія [256]. 

Боротьба з буржуазними націоналістами в країні у 1930-х рр. ХХ ст. 

торкнулася і Всеукраїнського інституту комуністичної освіти. Після масових 

чисток, 1 липня 1935 р. ВУІКО було реорганізовано в Український бібліотечний 

інститут (УБІ), який здійснював підготовку бібліотекознавців, бібліографів, 

викладачів. При ньому також діяла аспірантура, завданням якої було готувати 

науковців, викладачів вищих навчальних закладів. У ці роки там почали 

працювати такі викладачі, як О. Троїцька, Р. Фалькович, С. Комський, Л. Костелі, 

І. Гудесман, О. Майборода [256]. 

У 1939 р. УБІ було перейменовано на Харківський державний бібліотечний 

інститут, де додатково відкрився факультет бібліографії. 

Підготовка бібліотечних кадрів була зорієнтована на виховання студентської 

молоді, яка б змогла забезпечити діяльність бібліотек відповідно до завдань, що 

декларувались радянською державою. 

Саме в цей період реорганізацій навчався в Інституті О. С. Сокальський. 

Деканом бібліотечного факультету та викладачем бібліотечних дисциплін у ці 

роки був Д. М. Лекаренко, котрий 11 квітня 1938 р. першим в СРСР захистив 

дисертацію з бібліотекознавства на тему «Вивчення читачів у дореволюційній 

Росії». За результатами захисту йому було присуджено науковий ступінь 

кандидата педагогічних наук [244]. Свою любов до науки він прищеплював 

студентам. Водночас Д.М. Лекаренко був відповідальним редактором першого 

фундаментального професійного бібліотечного періодичного видання на теренах 

вищої школи України, заснованого в 1940 р.  ХДБІ – «Праці Харківського 

державного бібліотечного інституту» [244]. 
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Висококваліфікований науково-педагогічний склад Інституту сприяв 

формуванню любові до майбутньої професії й щирої зацікавленості в успішному 

розвитку бібліотечної галузі України. Маючи інтерес до наукових досліджень, 

О. С. Сокальський без вагань вирішив назавжди пов’язати своє життя з 

бібліотечною справою, а захоплення наукою ще в студентські роки націлювали 

здібного студента на майбутню викладацьку та науково-дослідну діяльність. У 

1940 р. О. С. Сокальський закінчив інститут і здобув кваліфікацію 

бібліотекознавця дитячих та юнацьких бібліотек. 

Після закінчення навчання в 1940 р. молодий фахівець був направлений в 

м. Кишинів (Молдова) на посаду старшого консультанта Молдавського 

бібліотечного колектора (МБК), функції якого полягали в планомірному й 

систематичному книгопостачанні бібліотек, методичній та консультаційно-

бібліографічній допомозі в комплектуванні книжкових фондів; поповнені бібліотек 

предметами бібліотечної техніки. Згодом талановитий організатор 

О. С. Сокальський був переведений на посаду директора цієї установи, але 

одночасно поєднував основну роботу з педагогічною, викладав російську мову та 

літературу на різних курсах для робітничої молоді [167, арк. 2]. 

Наступний період його життя (1941-1949 рр.) обмежений роками воєнних дій 

на території нашої країни під час Другої світової війни та післявоєнного періоду. 

Ці роки в житті О. С. Сокальського позначені педагогічною діяльністю, 

участю у воєнних діях та викладацькою діяльністю в Кам’янець-Подільському 

культосвітньому технікумі.  

Початок війни був небаченим лихом в історії людства, він видався 

надзвичайно важким для колишнього Радянського Союзу. Військові дії призвели 

до призупинення розвитку багатьох галузей (будівельної, промислової, освітньої, 

культурної тощо), адже всі сили були спрямовані на протистояння  ворогу. Як і 

кожен добросовісний громадянин того часу, О. С. Сокальський без вагань  узяв 

участь у війні.   

У нелегкі для народів  СРСР роки він перебував у постійній боєготовності, 

адже його неодноразово призивали до війська. Так, 24 червня 1941 р.  кар’єрні 
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успіхи фахівця-початківця різко обірвала мобілізація. Майже на півроку його 

призивають до 1-го Молдавського комуністичного батальйону, котрий під 

Одесою було розформовано, а самого О. С. Сокальського як нестройового 

направили до Ташкентського військкомату для виконання обов’язків зі 

спеціальності.  

Олексія Степановича призначають завучем та викладачем російської мови в 

середній школі селища Кампир-Равата Андижанської області Узбецької РСР. 

Проте в жовтні 1942 р. він знов був мобілізований до війська, де перебував до 

серпня 1943 р. Із серпня 1943 по квітень 1944 рр. учителював у середніх школах 

Фергани (Узбекистан) та на Полтавщині (Україна).  

Із кінця квітня 1944 р. до жовтня 1945 р. він знову був мобілізований для 

служби в лавах радянської армії,  брав участь у боях на території Польщі, 

Німеччини, Чехословаччини. 

Після закінчення Другої світової війни О.С. Сокальський був нагороджений 

медалями «За визволення Праги», «За оборону Ленінграда», а впродовж трудового 

життя відзначений такими нагородами: Грамотою Президії Верховної Ради УРСР 

«За вагомий внесок у культурне будівництво», за добросовісне виконання 

службових обов’язків і активну громадську діяльність керівництвом УКРНТІ йому 

було оголошено подяку, «50 років Збройних сил СРСР» [167, арк. 7; 9]. 

Після закінчення війни країна переходить до мирної праці, починається 

процес відновлення економіки та культурного будівництва, відбудова народного 

господарства, відродження науки. 

Повоєнний період у бібліотечній галузі характеризувався реконструкцією 

бібліотечної мережі, відновленням бібліотечних фондів, формуванням 

багатоступеневої системи підготовки висококваліфікованих кадрів для бібліотек. 

Останнє завдання стояло дуже гостро у зв’язку з тим, що бібліотеки фізично 

втратили найкращих фахівців як напередодні, так і в період війни, і не лише від 

загибелі на фронті та в концтаборах, але й під час окупації – від масових страт, 

примусових робіт, голоду [51, с. 333].  
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На Першій республіканській нараді працівників вищої школи, що відбулася 

у травні 1945 р., ішлося про кадрове забезпечення масових бібліотек та про 

необхідність вироблення методичної документації для українських бібліотек. 

«Одним з перших у СРСР у 1947 р. відновлюється діяльність Державного 

бібліотечного інституту в Харкові з трьома відділами: бібліотекознавства, 

бібліографії, бібліотек для дітей та юнацтва. На денний відділ набирали 250 осіб, 

на заочний – 30» [51. с.334]. 

По мірі звільнення українських земель від німецько-фашистських окупантів 

в окремих містах: Гадячі, Кам’янець-Подільському, Снятині –  поновлюють свою 

роботу культурно-просвітницькі училища й технікуми з бібліотечними відділами. 

Робота здійснювалася дуже інтенсивно. Для прикладу, наказом № 2458 від 

22 серпня 1944 р. директор технікуму політосвіти м. Кам’янця-Подільського був 

зобов’язаний укомплектувати навчальний заклад викладачами, здійснити набір 

учнів, підготувати приміщення до навчального року. 

Управління політосвітніх установ наркомату освіти мало забезпечити 

технікум навчальним планом, програмами, допомогти новому закладові підібрати 

викладачів фахових дисциплін. 

Термін навчання тривав три роки. Перший навчальний рік у технікумі 

політосвіти почався 1 жовтня 1944  р. Контингент студентів становив 240 осіб: по 

120 на клубному й бібліотечному відділах [195], проте умови для навчання були 

несприятливі. Училище розташовувалося в приміщенні школи № 8 по 

вул. Шевченка, де також розміщувався учительський інститут. Технікум займав 

дві суміжні аудиторії та канцелярію на 2-му поверсі. Він мав два відділення: 

бібліотечне і клубне, а також була створена бібліотечна спецгрупа (8 осіб), 

навчання в якій тривало два роки.  

Через деякий час технікум переїхав у нове приміщення в районі Польських 

фільварків – у будівлю гуртожитку, де були більш сприятливі умови для навчання 

та проживання як студентів, так і педагогічного колективу. 

Директор училища М. Г. Фещук доклав багато зусиль для укомплектування 

навчального закладу кваліфікованими фахівцями, талановитими та неординарними 
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особистостями, які спрямували свої зусилля на навчання та виховання творчої 

молоді. У технікумі працювали талановиті викладачі М. Рудько, С. Лівшиц, 

А. Білецька, Н. Богуцька, О. Сорока. 

Із жовтня 1945 р. в технікумі розпочав свою педагогічну діяльність 

О.С. Сокальський, який був призначений на посаду заступника директора. 

Водночас він викладав зарубіжну літературу.  

За чотири роки викладацької роботи в технікумі він проявив себе 

висококваліфікованим педагогом та організатором навчального й виховного 

процесу. Його талант організатора був помічений керівництвом країни, в 

наслідок чого О. С. Сокальського призначили на посаду старшого інспектора 

Комітету по справах культурно-просвітницьких установ при Раді Міністрів 

УРСР. Пізніше він очолив цей комітет.  

Призначення в серпні 1949 р. на нову посаду, переїзд до Києва 

ознаменували початок наступного періоду в житті та діяльності 

О.С. Сокальського.  

Після реорганізації Комітету та заснування Міністерства культури УРСР 

(1951) його призначають керівником Управління навчальних закладів, цю 

посаду О. С. Сокальський обіймав до 1963 р. Слід підкреслити, що очолюючи 

відділ, він за сумісництвом займався викладацькою діяльністю у Київській філії 

ХДІК. Перебуваючи на посаді керівника, сприяв вирішенню багатьох 

освітянських питань у галузі культури й мистецтва, зокрема, формуванню 

мережі середніх спеціальних навчальних закладів, відкриттю нових технікумів 

та училищ культури, удосконаленню навчального та виховного процесів у 

середніх та вищих навчальних закладах, розширенню заочної та вечірньої форм 

навчання, відкриттю на території республіки музичних, художніх і театральних 

шкіл. Він приділяв значну увагу організації науково-дослідної роботи в 

підпорядкованих йому закладах освіти. Адже сам О. С. Сокальський поєднував 

трудову діяльність із навчанням в аспірантурі Московського бібліотечного 

інституту (1951-1954 рр.). Тема кандидатської дисертації, над якою він 

працював як аспірант, була пов’язана з організацією бібліотечних фондів.  
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В означений період на сторінках фахових видань О. С. Сокальський 

порушує злободенні проблеми галузі. Його статтям цього періоду притаманне 

критичне ставлення до різних організаційних питань, таких як удосконалення 

навчального й виховного процесів в окремих училищах [211; 213]  відбір 

талановитої молоді на навчання [218], профорієнтаційна робота, низький 

професійний рівень окремих викладачів [236, с.2], забезпечення належними 

умовами навчання та проживання учнів [228, с. 13-14] тощо.  

Опікуючись навчальним процесом у підпорядкованих закладах освіти, 

О. С. Сокальський приділяє значну увагу навчальній літературі, яка була вкрай 

необхідною для якісного навчання, він піклується про забезпечення студентів 

посібниками, підручниками, методичними матеріалами [225, с.3]. 

Долучаючи викладачів до роботи над навчально-методичними 

комплексами, керівник навчальних закладів був  особистим прикладом. 

Бібліотекознавець за освітою О. С. Сокальський активно готував та видавав 

навчальну літературу, зокрема, в 1951 р. – навчальний посібник для 

культосвітніх училищ «Організація бібліотечних фондів і каталогів» (обсягом 

4,5 ум. др. арк.). У наступні роки він уклав друге видання цього посібника, 

значно розширюючи його зміст до 17, 25 ум. др. арк.; із 1955 по 1957 рр. 

виходить його чотири випуски, призначені для студентів заочної форми 

навчання. 

У 1958 р. О.С. Сокальським у співавторстві з В.М. Туровим у було видано 

навчальний посібник «Організація бібліотечних фондів і каталогів» (14,5 ум. 

др.  арк.), а через рік – «Організація алфавітного і систематичного каталогу в 

масових бібліотеках» (3,5 ум. др. арк.). 

У 1959 р. виходить навчальний російськомовний посібник Г. Карпова та 

М. Синцова «Клубное дело», написаний російською мовою. На той час це було 

дуже потрібне навчальне видання. Високо оцінюючи другу і третю частину 

посібника, у яких ішлося про методику клубної справи та організацію діяльності 

клубних установ, О. С. Сокальський підкреслює його практичне значення для 

клубних працівників у підвищенні їхніх знань та фахової кваліфікації. 
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Усвідомлюючи потребу в цьому навчальному посібнику, О. С. Сокальський у 

1960 р. здійснює його переклад українською мовою, оскільки в училищах 

культури здебільшого навчалася сільська молодь, яка  спілкувалася переважно 

українською мовою. У часи хрущовської відлиги значно змінюється ставлення 

до функціонування української мови, і такі гасла, як «Захистімо українську 

мову!» та «Розмовляймо українською!» дедалі частіше лунали по всій країні, 

особливо в середовищі студентів університетів [190]. У цьому ж році 

О. С. Сокальський перекладає українською мовою другий том педагогічних 

творів Н. К. Крупської, які входили до обов’язкового вивчення студентами 

вищих навчальних закладів та училищ.  

В архівних документах знаходимо вагомі аргументи, якими керувався 

О.С. Сокальський при виконанні своїх обов’язків. Він доре володів ситуацією в 

підпорядкованих навчальних закладах, сприяв вирішенню проблем, розвитку 

закладів культури та мистецтва. Події цього періоду детальніше висвітлено  в 

підрозділі 2.2 дисераційного дослідження.  

Наступним періодом життя та діяльності О. С. Сокальського визначено 

1964-1974 роки, пов’язані з його організаційною, педагогічною та науковою 

діяльністю в Київській філії Харківського державного бібліотечного інституту 

(з 1964 р. – Харківського державного інституту культури) та його наполегливу 

діяльність по відкриттю на базі філії Київського державного інституту 

культури.  

Організаційним підгрунтям виникнення філії був Київський бібліотечний 

факультет як філіал Всеукраїнського інституту комуністичної освіти, створений 

у вересні 1934 р. для реалізації моделі підготовки фахівців без відриву від 

виробництва. На новий факультет було покладено завдання збільшити обсяги 

бібліотечних кадрів вищої кваліфікації, яких вкрай не вистачало в той час 

українським бібліотекам. Термін навчання на факультеті був встановлений 

3 роки, навчальний план передбачав два цикли дисциплін: соціо-політичний 

(іноземні мови –210 год, історія Всесвіту – 150 год., історія СРСР та України – 

150 год., політекономія – 100 год., історія ВКП(б) та КП(б)У – 100 год., діамат – 
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100 год., ленінізм – 60 год.) та фаховий (Організація і техніка бібліотечної 

роботи – 150 год., бібліографія – 120 год., масова робота бібліотек – 170 год., 

література – 250 год.). Важливо підкреслити, що навчальним планом на 

останньому році навчання було передбачено підготовку та захист дипломної 

роботи, на що відводилося 100 год. [68].  

Зі статті першого декана цього факультету – викладача ВУІКО 

Л. Кастеллі, якому було доручено розбудову в Києві нового освітнього 

підрозділу, з’ясувалося, що першочергова увага в підготовці кадрів приділялася 

ідеологічній складовій. Так, організоване керівництвом київського факультету 

соціалістичне змагання зі студентами харківського бібліотечного факультету 

ВУІКО проходило за такими критеріями: 1. більшовицька пильність у 

викладанні; 2. високоякісне навчання; 3. боротьба за дисциліну; 

4. взаємодопомога студентів у навчанні; 5. участь у виробничому поході до 

З’їздів Рад. Варто підкреслити, що за результатами «змагань» за першим 

критерієм від читання лекцій було відсторонено висококваліфікованого 

викладача Київського університету Старинкевич, яка за сумісництвом 

викладала курс каталогізації для студентів київського бібліотечного факультету 

і на заняттях «виявила ворожі прояви у викладанні, виходила з формалістичних 

методологічних позицій, затушовувала класову боротьбу на бібліотечному 

фронті, навмисно замовчувала націоналістичне і троїцьке шкідництво в 

бібліотечних каталогах, зокрема в бібліотеці ВУАН, замовчувала класово-

ворожі позиції концепцій Боровича у питаннях предметизації» [68].     

Вивчаючи публікації фахівців, що в 1930-ті рр. були причетні до 

організації підготовки бібліотечних кадрів, стає очевидним, що розгортання в 

країні ідеологічної боротьби та репресивної політики комуністичного режиму,  

посилення антиукраїнських настроїв, обвинувачення багатьох 

найкваліфікованіших фахівців у буржуазному націоналізмі не сприяли 

підвищенню якості теоретико-методичної так практичної підготовки 

бібліотечних кадрів. Посилення політики централізації, укріплення позицій 

загальносоюзних керівних органів в освіті, науці й культурному будівництві 
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призвело до гальмування інституціоналізації самостійних потужних науково-

освітніх осередків на теренах України, зокрема в Києві, витиснення українських 

наукових шкіл на периферію, концентрація наукових центрів 

бібліотекознавства в Москві та Ленінграді.   

Ці чиники призвели до того, що в 1930-ті рр. київському бібліотечному 

факультету ВУІКО не судилося трансформуватися в самостійний навчальний 

заклад і відродження цих процесів розпочалося лише в 1960-ті рр. 

Як засвідчують архівні документи КНУКіМ, Київська філія ХДБІ 

розпочала свою роботу під керівництвом Т. Шматлія, фахівця Харьківського 

державного бібліотечного інституту, який впродовж 4 років був її очільником 

[176, арк. 1-5]. Із жовтня 1964 р. директором філії було призначено 

О. Сокальського [167]. 

Заслугою О.С. Сокальського була організаційна діяльність, спрямована 

на розвиток Київської філії. Це перш за все відкриття нових кафедр, підбір 

висококваліфікованих фахівців,  розширення набору студентів на денну, заочну 

та вечірню форми навчання. Важливим моментом було те, що за сприяння 

директора філії було надано окреме приміщення [115, арк. 10-12; 20]. 

За роки керування О. С. Сокальського Київська філія ХДІК досягла 

досить високого рівня в навчальній, виховній та науковій діяльності, що стало 

поштовхом для створення самостійного вищого навчального закладу. 

Надзвичайно стрімкий розвиток нового вишу є насамперед результатом 

плідної багаторічної праці О. С. Сокальського, котрий не зупинявся на 

досягнутому, радився з колегами, ставив нові цілі щодо структури навчального 

закладу, прагнув максимально розширити перелік спеціальностей у ньому [41, 

арк. 1, 2]. 

За його сприяння було відкрито філії КДІК у містах Рівному (1970) та 

Миколаєві (1971). Значним досягненням ректора О. С. Сокальського було 

відкриття аспірантури зі спеціальності 2313 «Бібліотекознавство і 

бібліографія». Слід акцентувати увагу на значних наукових здобутках ученого в 

цей період [139; 293; 24; 180, с.1 ] 
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 У 1966 р. в Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка він 

захистив дисертацію на тему «Науково-педагогічні основи вивчення питань 

організації бібліотечних фондів» [209] та здобув науковий ступінь кандидата 

педагогічних наук [167], його перу належать сотні статей, написані в цей 

період, а також  підручники та навчальні посібники. 

У 1971 р. Вищою атестаційною комісією Міністерства вищої і середньої 

спеціальної освіти СРСР. О. С. Сокальському – першому в УРСР – було 

присуджено звання професора кафедри бібліотекознавства [167, арк. 9].  

Цей період його організаторської та педагогічної роботи буде розглянуто 

в параграфі 2.3 дисертації. Внеску О. С. Сокальського в розвиток науки 

присвячено третій розділ нашого дисертаційного дослідження. 

 Останній етап його життєвого шляху (1974-1991 рр.) є недостатньо 

дослідженим, оскільки у фахових виданнях статті вченого не друкувалися. 

Віднайдений в архіві список його праць засвідчує, що це було більше 30 

рукописів, його домашній архів віднайти не вдалося. Смерть доньки Наталі 

обірвала наші пошуки. 

Радянський режим був безжальним до робітників і селян, котрі чесно 

виконували свою роботу на заводах, колгоспних ланах, так і до інтелігенції, чия 

діяльність була пов’язана з освітою, культурою, мистецтвом, літературою, 

наукою. Останні були під особливим наглядом КДБ. Очевидно, що однією із 

жертв цього маховика початку 70-х рр. ХХ ст. став О. С. Сокальський.  

У 1972 р. його виключено з лав КПРС. Не будучи членом партії, він не 

мав права керувати вищими навчальними закладом, не зважаючи на всі його 

здобутки в розвитку культури, освіти, науки в цілому й вищого навчального 

закладу зокрема. У жовтні 1972 р. О. С. Сокальського звільняють з посади 

ректора, рік він іще очолював кафедру, потім рік працював на посаді професора 

кафедри бібліотекознавства, відчуваючи утиски з боку керівництва. Тут слід 

зауважити, що, судячи з протоколів засідань кафедри бібліотекознавства ХДІК, 

які зберігаються в архіві (ЦДАВО України) [167, арк. 2], члени кафедри завжди 
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відстоювали, підтримували свого колегу і вчителя, проте він змушений був 

звільнитися зі створеного під його керівництвом інституту [60]. 

З 1974 р. професор О. С. Сокальський працював старшим науковим 

співробітником Українського науково-дослідного інституту науково-технічної 

інформації і техніко-економічних досліджень Держплану УРСР. У відділі теорії 

інформаційного забезпечення УкрІНТІ ним було завершено дослідження з 

питань автоматизації бібліотечних процесів, у результаті яких виконано 

технічне завдання для введення в бібліотечні процеси підрозділів інституту 

засобів автоматизації і механізації. На той час О. С. Сокальський є автором 

монографії, низки підручників та навчальних посібників для вищих і середніх 

спеціальних навчальних закладів, має декілька винаходів, систематично 

виступає з науковими доповідями на престижних міжнародних конференціях 

[210]. З 1 жовтня 1977 р. він переходить на викладацьку роботу в Інститут 

підвищення кваліфікації інформаційних працівників (ІПКІП) у м. Києві. 

10 липня 1991 р. на 74 році О. С. Сокальський пішов із життя. Дослідник 

залишив у спадок своїм послідовникам вагомий внесок у науковій сфері. З 

перших своїх публікацій О.С.Сокальський заявив про себе як про талановитого 

науковця, який має оригінальну систему поглядів на низку важливих проблем у 

науковій та освітянській галузі. Своє життя професор присвятив розвитку 

вітчизняної освіти та науки, його наукова спадщина нараховує близько 100 

публікацій. 

О. С. Сокальський посів почесне місце в тогочасній школі 

бібліотекознавців, його дослідження та наукові розробки стали основою для 

низки подальших досліджень у галузі бібліотекознавства. 

Середина ХХ ст. (50-60-х рр.) позначилася в історії країни великими 

змінами, у яких провідна роль відводилася науці. Із середини 1960-х рр. у 

політичному житті СРСР починається епоха «хрущовської відлиги», що 

створює передумови для майбутнього національно-культурного відродження 

України. Хоча вказаний період і позначився стрімким розвитком культурного 

будівництва, проте на цьому шляху були й суттєві перешкоди. Негативним 
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відбитком у розвитку української культури були політично спрямовані утиски 

національної мови, звуження сфери її функціонування, суто декларовані ідеї 

дружби народів, що призводили до панування мови титульної російської нації  

[154]. Усе це лишило помітний слід у розвитку української культури, освіти, 

мистецтва та в долях окремих громадян, які своєю працею прокладали шлях до 

незалежності нашої держави. 

 

 

2.2. Внесок О. С. Сокальського в розбудову мережі закладів 

культурно-мистецької освіти в Україні  

 

Організаторські здібності, талант керівника особливо яскраво виявилися 

у О. С. Сокальського, коли він очолював Комітет по справах культурно-

просвітницьких установ при Раді Міністрів УРСР та працював начальником 

Управління навчальних закладів Міністерства культури УРСР. 

У нелегкі післявоєнні роки відбудови народного господарства, закладів 

освіти, культури О. С. Сокальського призначають спочатку старшим 

інспектором (серпень 1949 р.), а через деякий час (1950) – керівником Комітету 

по справах культурно-просвітницьких установ. 

Основним завданням, яке стояло перед Комітетом, була відбудова 

закладів культурно-мистецької освіти, які функціонували в довоєнний період, 

організація навчального процесу, відкриття нових закладів освіти, вирішення 

питань із приміщеннями для навчання і проживання студентів, забезпечення їх 

навчальною та методичною літературою. У полі зору Комітету завжди було 

кадрове забезпечення освітніх установ, залучення до навчання талановитої 

молоді тощо.  

Станом на 1944 р. повернулися з евакуації та поновили свою діяльність 

113 вищих навчальних закладів, у тому числі консерваторії (м. Київ, Одеса), до 

цієї кількості входять театральні, художні інститути (Київ – Одеса), інститут 
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прикладного і декоративного мистецтва (Київ), бібліотечний інститут (Харків), 

а також 455 технікумів [195]. 

Як було зазначено вище, відновлювали свою діяльність технікуми 

культури. Із їх відкриттям гостро постало питання відбудови приміщень, де 

могла належним чином здійснюватися підготовка майбутніх фахівців. Слід 

констатувати, що майже в усіх областях відбудова приміщень велася вкрай 

повільно. Доповідні записки, віднайдені нами в архівах, публікації у фахових 

виданнях [44, арк. 6-8, 25-29] засвідчують, що О. С. Сокальський був обізнаним 

із станом справ у кожному підпорядкованому йому навчальному закладі.  

Особливу увагу він звертав на ті училища, де не було створено 

елементарних умов для ведення навчального процесу, до їх списку він 

зараховує: Мелітопольське, Запорізьке, Олександрійське, Донецьке, 

Ківерцівське тощо.  

Проблема нестачі гуртожитків потребували не меншої уваги, у деяких 

училищах вони були відсутні зовсім (наприклад, Донецьк, Херсон, Білгород-

Дністровський) [44, арк. 25- 28].  

О. С. Сокальський об’єктивно критикував обласні управління культури, 

місцеві радянські організації, які не опікувались галузевими проблемами 

культури, в тому числі були байдужі до розбудови училищ [219, с. 1]. Його 

критичне ставлення простежується у довідках та доповідних записках, він 

наголошував, що типові проекти на будівництво для культосвітніх установ не 

розроблялися, а в Мелітополі, Запорізькій, Чернігівській областях, Ніжині та 

Херсоні існуючі на той час приміщення училищ перебували в аварійному стані. 

Крім того, першочергового будівництва  приміщень для культосвітніх установ, 

на його думку, потребували міста Київ та Канів, а також Луганська, Сумська, 

Харківська області [46, арк. 6,7,8].  

Таке об’єктивне, практичне ставлення керівника, його вимогливість та 

наполегливість, принципово обґрунтовані звернення до вищестоящих органів 

сприяли у вирішенні питань відбудови приміщень у найкоротші терміни [113, 

арк.15, 16, 32, 33].  
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Варто підкреслити, що як випускник провідного в Україні на той час 

Харківського державного інституту культури О. С. Сокальський мав ґрунтовні 

фахові знання з питань бібліотечного будівництва й приділяв особливу увагу  

розвитку цієї галузі в цілому та підготовці бібліотечних кадрів, зокрема. 

У післявоєнний період мережа бібліотек збільшувалася з кожним роком. 

Так, наприклад, за підсумками державної статистики 1946 р. кількість бібліотек 

системи Комітету в справах культурно-освітніх установ УРСР становила 3 510 

із книжковими фондами 10 406 050 одиниць зберігання, колгоспних 

книгозбірень – 75, фонди яких зберігали 17 180 прим. видань, бібліотек системи 

Міністерства освіти – 3 150, у фондах яких налічувалося 5 113 123 одиниць 

зберігання, бібліотек профспілкових організацій – 606 із книжковими фондами 

1 136 912 одиниць, книгозбірень різних відомств та організацій – 2 580 із 

сукупним книжковим фондом – 18 085 309. Загальна кількість бібліотек по всіх 

відомствах становила 9 921 000 із книжковим фондом 34 757 756 одиниць [79].  

Проте за даними бібліотечної статистики у 60-і рр. в УРСР відбулося 

скорочення мережі бібліотек у зв’язку з об’єднанням деяких дрібних 

книгозбірень та реорганізацією їх у філії або пересувні пункти [80, с. 325]. Так, 

якщо в 1960 р. всіх бібліотек нараховувалося – 76 851 тис., то в 1964 р. їх 

кількість зменшилася до 71 307 000, а на кінець 1970 р. – до 68 542 000. 

Особливо гостро, на думку О. С. Сокальського, стояло питання 

забезпечення бібліотечними кадрами мережі бібліотек. На початок 1964 р. у 

бібліотеках усіх відомств працювало 37 081 штатних бібліотечних працівників, 

із них: 

 у бібліотеках МК УРСР – 22 811; 

 у приклубних бібліотечних закладах – 101; 

 у колгоспних бібліотеках – 562; 

 у бібліотеках профспілкових організацій – 3 382; 

 у бібліотеках інших відомств громадських організаціях – 724; 

 у технічних та спеціальних бібліотеках – 9 501. 
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Їх освітній рівень становив: у державних бібліотеках системи 

Міністерства культури УРСР у 1960 р. частка фахівців із спеціальною вищою 

освітою становила 10,7%, із середньою – 50,7%. Решта бібліотечних 

працівників (усього близько 40%) не мала спеціальної освіти. Що стосується 

масових бібліотек інших відомств, то тут працівників без бібліотечної освіти 

було більше 70%. Ці дані свідчать про гостру потребу в розширенні й 

постійному вдосконаленні підготовки бібліотечних кадрів [31] 

О. С. Сокальський як начальник управління навчальних закладів вважав, 

що некваліфікований працівник бібліотеки не в змозі надати компетентної 

допомоги читачу, тобто – якісно задовольнити його інформаційні потреби. 

Недостатня кількість бібліотечних працівників із вищою та середньою 

освітою вимагала значних зусиль як для збільшення контингенту студентської 

молоді, так і для перебудови закладів освіти. 

Із 1957р.   по 1961 рр.   відбулися трансформаційні заходи мережі установ 

освіти, так, низка бібліотечних шкіл реорганізовується в технікуми з підготовки 

культосвітніх працівників, відкриваються технікуми в містах Снятині Івано-

Франківської області (нині Калуський коледж культури і мистецтв) [65], Каневі 

Черкаської області [66, 67 ], Миколаєві (нині Миколаївський коледж культури і 

мистецтв) [293], Теребовлі Тернопільської області (нині Теребовлянське вище 

училище культури) [190] та ін. 

Навчання в освітніх закладах такого типу тривало два роки. Якщо в 

бібліотечних школах здійснювалася підготовка виключно бібліотечних 

працівників, то з реорганізацією їх у технікуми культури додаються 

спеціальності клубних працівників, хореографів, музикантів. 

Проте, на думку О. С. Сокальського як начальника управління 

навчальними закладами Міністерства культури УРСР, для якісного оволодіння 

професією дворічне навчання було недостатнім. Усвідомлюючи, що фаховий 

рівень працівників клубів, театрів, бібліотек, музеїв та інших закладів культури 

значною мірою залежить від знань, які майбутній фахівець отримав на 

студентській лаві, О. С. Сокальський докладав чимало зусиль до проведення 
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організаційних заходів із реорганізації навчальних закладів культури та 

збільшення терміну навчання, що він неодноразово й наполегливо 

обґрунтовував у своїх статтях [216, c. 1; 233, с. 1]. Зрештою він доводить, що за 

роки навчання учні клубних відділів можуть значно розширити межі своєї 

кваліфікації,  отримати фах організатора-методиста культурно-освітньої роботи 

та керівника самодіяльного колективу (драматичного, хореографічного, 

музичного, хорового тощо [218, с. 2;  219,  с. 1]. 

Унаслідок наполегливої праці О. С. Сокальського та його колег у 1960-

1961 навчальному році відбулася нова хвиля реорганізацій технікумів у 

культосвітні училища, термін навчання в яких зріс до чотирьох років. 

Збільшення терміну навчання потребувало перегляду та удосконалення 

навчальних планів, запровадження нових навчальних дисциплін, зміцнення 

якісного складу предметно-циклових комісій, за роботою яких 

О. С. Сокальський стежив з особливою ретельністю. Він пропагував кращий 

досвід щодо підвищення якості змісту та методики викладання фахових 

дисциплін, указував на прорахунки, недоліки, ліквідація яких потребує 

першочергової уваги. 

Як було зазначено вище, віднайдені архівні документи, в яких подано 

звіти перевірок культосвітніх технікумів, свідчили, що деякі викладачі 

недобросовісно ставились до своїх обов’язків, О. С. Сокальський викривав такі 

порушення, оголошував догани, вимагав термінового вирішення цих проблем. 

Він формулював серйозні завдання: підбирати висококваліфікованих 

викладачів, підвищувати вимоги до лекцій, які мають проводитися доступно й 

водночас на високому науковому рівні з використанням наочності, 

організовувати міжсесійні консультації, відповідально ставитися до 

рецензування контрольних робіт. 

О. С. Сокальський наголошував, що для якісної підготовки клубних 

працівників слід враховувати дві складові: здібність учня й талант педагога. З 

огляду на це він неодноразово ставив питання про відбір талановитої молоді на 

цю спеціальність, вважав, що майбутній завідувач клубу повинен уміти грати 
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на музичному інструменті, бути артистичним, а головне – мати організаторські 

здібності [219, с. 1; 235 с. 13-14]. Він стверджував: «Культурно-освітні училища 

покликані виховувати клубного працівника широкого профілю, в якому б 

органічно поєднувались організаторські навички, знання методики з умінням 

керувати одним з поширених гуртків самодіяльності …» [219 с. 2]. 

Не залишилися поза увагою О. С. Сокальського й питання набору 

студентів. Він критикує ті навчальні заклади, керівництво яких формально 

підходить до набору на навчання талановитої молоді: Гадяцьке, Дубнівське, 

Тульчинське, Канівське училища, де на клубний відділ було подано значно 

менше заяв, ніж передбачав план прийому 1958 р. [228, с. 13-14].  Унаслідок 

цього абсолютну більшість вступників було зараховано з посередніми 

оцінками. Через зарахування студентів без відповідних здібностей велику їх 

кількість було згодом відраховано з навчального закладу. Це потребувало 

відмовитися від формалістичних підходів та методів організації набору 

контингенту студентів, розпочати системну профорієнтаційну роботу й відбір 

майбутніх талановитих абітурієнтів ще зі шкільної лави, на що постійно звертав 

увагу своїх колег та підлеглих О. С. Сокальський  [235].  

Для покращення результатів навчання О.С. Сокальський наполягав на 

підвищенні вимог до якісного складу предметних методичних комісій. На його 

думку, для підвищення фахового рівня викладачів слід проводити засідання, на 

яких мають розглядатися питання покращення організації змісту та структури 

навчально-виховного процесу, запроваджуватися графіки взаємовідвідування 

уроків із подальшим скрупульозним їх обговоренням, систематично 

проводитися відкриті уроки для обміну викладачів кращим досвідом та 

передовими методиками проведення занять [235, с. 14]. 

Запровадження заочної форми навчання (1948 р.) давало змогу клубним 

та бібліотечним працівникам без відриву від виробництва отримувати вищу або 

середню спеціальну освіту. Проте, що О. С. Сокальський на усіх рівнях усіляко 

підтримував розвиток цієї форми навчання, свідчать численні архівні 
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документи (листування, службові записки, доповідні, звернення до Кабінету 

Міністрів УРСР тощо) [213; 112; 43, арк. 9]. 

Так, у 1955-1957 рр. заочну форму навчання було впроваджено в 

Київській та Львівській консерваторіях, Київському інституті театрального 

мистецтва, у 1959 р. – у шести вищих навчальних закладах. Позитивним фактом 

було те, що з кожним роком збільшувалася кількість студентів, за 

статистичними даними в 1957 р. на цій формі навчання план прийому 

передбачав  480 студентів, у 1958 році – 540, а в 1959 р. їх кількість зросла до 

660 осіб [110, арк. 67]. 

Тримаючи цей процес під контролем, О. С. Сокальський здійснював 

численні міністерські перевірки, у процесі яких були виявлені недоліки, про що 

він писав як у доповідних записках, так і в публіцистичних статтях [42, арк. 67-

68].  

Так, окремі очільники училищ (наприклад, Ніжинського, Ківерцівського, 

Тульчинського) училищ у 1956-1957 навчальному році приділяли недостатньо 

уваги пропаганді заочної форми навчання, не допомагали у створенні 

конкурсного відбору вступників [235, с. 13-14], на що їм було вказано й 

оголошено догани. Як наслідок – у 1958-1959 навчальному році було прийнято 

близько 2500 осіб, у 1959-1960 навчальному році прийом збільшився до 3240 

студентів [41, арк. 1, 2]. 

Позитивні зміни відбулися і в успішності студентів-заочників, що було 

свідченням їх прагнення до знань та оволодіння новими формами діяльності. 

Так, у 1956 р. абсолютна успішність становила в середньому 78,6%, у 1957 р. – 

81,9%, а в 1958 – 84,6%. В окремих технікумах успішність заочників була ще 

вищою. Наприклад, у Самбірському технікумі вона становила в середньому 

94,6%, у Дубнівському й Теребовлянському – 86,9%, у Львівському – 86,65% 

[41, арк .5]. 

Заочна система навчання ставала все більш популярною з-поміж молоді. 

У 60-і р. ХХ ст. порівняно з попереднім дисятиліттям, середні спеціальні 

навчальні заклади без відриву від виробництва закінчило 11166 студентів за 22-
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ма спеціальностями. Переважна більшість випускників цих закладів 

працевлаштовувалася за призначенням у музичні та культосвітні заклади або ж 

продовжувала навчання в інститутах [ 47, арк. 1, 2]. 

Запорукою якісної організації навчального процесу й ефективного 

засвоєння знань О. С. Сокальський вважав «першочергове забезпечення заочників 

літературою» [228, с. 13-14; 280 с.692-698; 110, арк. 109 ]. Із цією метою він 

долучав викладачів до розробки підручників і навчальних посібників, над якими 

працював і сам особисто.  

Не меншої уваги, на думку О. С. Сокальського, потребувало питання 

розвитку вечірньої форми навчання. З метою її покращення та розширення у 

вищих навчальних закладах системи Міністерства культури УРСР у 1959 р. були 

відкриті вечірні відділи при всіх консерваторіях, бібліотечних, художніх та 

театральних інститутах за 17-ма спеціальностями [42, арк. 67]. 

У 1959 р. діяло 10 вищих навчальних закладів, у тому числі 4 консерваторії, 

1 інститут прикладного й декоративного мистецтва, 2 театральних, 2 художніх і 

один бібліотечний інститут. Усі вони були розташовані в культурних центрах 

країни – Києві, Харкові, Львові, Одесі, де для підготовки спеціалістів були 

створені відповідні умови: наявність творчих висококваліфікованих викладачів, 

відповідні бази практики та культурні осередки: музеї, опера, драматичні театри, 

бібліотеки тощо [42, арк. 69]. 

У зазначений період значно збільшився контингент студентів та 

покращилися умови навчання. О. С. Сокальський повсякчас наголошував на 

перегляді та вдосконаленні навчальних планів, які, на його думку, були застарілі. 

Він пропонував збільшити кількість годин на фахові дисципліни, посилити 

контроль над виробничою практикою студентів. 

Можна простежити таку динаміку: якщо в 1955 р. діяло 23 технікуми з 

підготовки культурно-освітніх працівників, то в 1960 р. функціонувало 62 середні 

спеціальні навчальні заклади, 23 з яких – культосвітні, 28 – музичних, 2 – 

театральних та 1 хореографічне училище [110, арк. 113; 112, арк. 33,48,49]. 
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Кількість студентів помітно зростала. На денній формі навчання в цей час 

нараховувалося 17049 студентів, на заочній – 8288 студентів [47, арк 1, 2]. 

 Розширюючи та вдосконалюючи мережу культурно-мистецьких закладів 

освіти, великого значення О. С. Сокальський надавав музичній підготовці молоді. 

На його думку, музична освіта мала вагоме значення в культурно-естетичному 

вихованні суспільства. Вивчення музичного мистецтва сприяє  моральному та 

духовному розвитку людини, збагачувало її внутрішній світ. У процесі музичного 

навчання, створюваллися оптимальні умови для всебічного розвитку дітей, 

наслідком якого є формування загальної культури особистості. Саме тому в полі 

зору керівника перебували музичні заклади освіти. Він вважав, що в перспективі 

районному центрі повинна діяти хоча б одна музична школа, а в селах – 

працювати їхні філії [227]. Відтак, тільки по Київській області в період із 1954 по 

1961 рр. було відкрито 11 нових музичних шкіл із семирічним терміном навчання 

й доведено загальна їх кількість до 28 [44, арк. 9]. 

За сприяння О. С. Сокальського були відкриті музичні училища в містах 

Луцьку, Хмельницькому, Миколаєві, 19 дитячих і 13 вечірніх музичних шкіл та 

5 художніх шкіл [216,  с. 1], усього у  країні діяло 279 музичних шкіл, де 

навчалося 68 тисяч дітей.  

Під особистим контролем О.С. Сокальський тримав відкриття музичних 

шкіл у Донецькій, Дніпропетровській, Львівській областях [236, с. 2]. Водночас 

проблемним залишилося питання кадрового забезпечення музичних шкіл. У 

зв’язку із цим із 1958-1959 навчального року в Київській, Львівській, Одеській 

та Харківській консерваторіях відкриваються музично-педагогічні факультети, 

на яких здійснюється підготовка викладачів музики і співу як для музичних, так 

і для загальноосвітніх шкіл [236, с. 2]. 

Контингент прийому як до музичних шкіл, так і до консерваторій із 1956 

по 1961 рр. був удвічі збільшений. Якщо в 1956 р. до консерваторії було 

прийнято 180 студентів, то в 1961 р. – 370. 

Було збільшено прийом і до музичних училищ. Якщо в 1956 р. до них 

було прийнято 1000 учнів, то в 1961 р. –  уже понад 2000 учнів.  
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Подальший розвиток музичної освіти в найближчі роки 

О. С. Сокальський вбачав у відкритті заочної та вечірньої форм навчання при 

всіх 23 музичних училищах, а також у розширенні підготовки спеціалістів для 

керівництва хоровими, драматичними колективами та оркестрами народних і 

духовних інструментів як у культосвітніх училищах, так і на факультеті 

культосвітньої роботи бібліотечного інституту [43, арк. 25, 27, 29]. 

Без уваги з боку О. С. Сокальського не залишились і театральні училища, 

так, у 1961-1962 навчальному році в Одеському та Дніпропетровському 

театральному училищах відкрились акторські відділи, створювалися театральні 

студії при провідних театрах [236, с. 2.] 

У галузі образотворчого мистецтва кроком уперед було створення мережі 

дитячих художніх чотирирічних шкіл, кількість яких зростала: якщо в 1954 р. в 

Україні функціонувало 6 таких закладів, то до 1960 р. їх кількість зросла втричі 

і становила 18 шкіл [236, с. 2]. Після закінчення художніх шкіл най 

талановитіша молодь могла продовжити навчання в художніх училищах та 

інститутах. 

З 1958 р. при Київському державному художньому інституті 

розпочинається підготовка художників-педагогів, а через рік – 

мистецтвознавців. Варто підкреслити, що запровадження фахової підготовки 

молодих художників сприяла суттєвому піднесенню здобутків українського 

образотворчого мистецтва. 

Ще один аспект, на якому слід наголосити, – це науково-дослідна робота. 

О.С. Сокальський наполягав на розширенні її проблематики в мистецьких 

вищих навчальних закладах, на його думку, вдосконалення цього напряму 

діяльності дасть змогу підвищити імідж кафедр як наукових осередків, 

сприятиме кращій теоретичній і практичній підготовці майбутніх митців. 

Аналізуючи наукові здобутки професорсько-викладацького складу 

консерваторій, він наголошує на розгортанні дослідження тем, пов’язаних з 

історією та теорією українського мистецтвознавства, теорією вокального 

мистецтва, методикою викладання спеціальних предметів [222, с. 2]. 
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Отже, за період перебування на посаді начальника управління навчальних 

закладів Міністерства культури УРСР О. С. Сокальський сприяв вирішенню 

багатьох організаційно-методичних проблем у галузі культури й мистецтва, 

зокрема відкриттю технікумів та училищ культури, музичних і художніх шкіл, 

удосконаленню навчального та виховного процесів, активізації науково-

дослідної роботи в закладах культурно-мистецької освіти.  

О. С. Сокальському завжди були притаманні високий професіоналізм і 

відповідальність. Він добре знав стан справ у підпорядкованих навчальних 

закладах, підтримував і пропагував кращий досвід, водночас завжди допомагав 

у вирішенні проблем, сприяв подальшому розвитку закладів культури та 

мистецтва. 

 

2.3. Науково-педагогічна та організаційно-управлінська діяльність 

ученого в Київському державному інституті культури  

 

О. С. Сокальський завжди поєднував свою основну роботу з викладацькою 

діяльністю, проте його педагогічний хист найбільше виявився в роки, коли він 

очолював Київську філію Харківського державного бібліотечного інституту (з 

1964 р. – Харківського державного інституту культури) та був на посаді ректора 

Київського державного інституту культури і одночасно очолював кафедру 

бібліотекознавства.  

Президія Верховної Ради УРСР у березні 1955 р. видала наказ про 

створення Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти Української РСР. 

Цей наказ мав сприяти не тільки розширенню мережі вищих навчальних закладів 

із заочною та вечірньою формами навчання, але й покращенню якості 

спеціалізованих навчальних програм та вдосконаленню виробничо-практичної 

підготовки майбутніх фахівців [166, с. 409]. До цього часу підготовка спеціалістів 

вищої кваліфікації в Україні здійснювалася в 138-ми вищих закладах освіти, де 

навчалося близько 450 000 студентів. Кількість фахівців із вищою освітою 

невпинно зростала [166, с. 409-410]. 
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Значних зусиль у розвиток освіти в галузі культури доклав у свій час і 

О. С. Сокальський. Прикладом цього є його діяльність на посадах директора 

Київської філії Харківського державного інституту культури (нині Харківська 

державна академія культури, далі ХДАК) та ректора КДІК 1964-1972 рр. 

На кінець 50-х – початок 60-х рр. ХХ ст. розвиток Харківського 

бібліотечного інституту набуває значно вищого рівня порівняно з минулими 

роками: змінилася структура закладу, удосконалювалися навчальні плани, 

створювалися нові кафедри – хорового диригування, народних інструментів, 

театральної майстерності. Професорсько-викладацький склад інституту 

нараховував 10 професорів, 16 доцентів (із них 6 кандидатів наук), 90 старших 

викладачів (із них 4 кандидати наук), 34 викладачі, 23 асистенти. У результаті 

таких змін інститут перетворився у багатопрофільний вищий навчальний заклад, 

у якому зосереджувалася підготовка переважної частини спеціалістів для 

найбільш розвиненої і масової мережі установ культури – колективів художньої 

самодіяльності. ХДБІ щорічно приймав на заочний та вечірній відділи 100 осіб за 

спеціальністю «Культосвітня робота» та 710 осіб за спеціальністю «Бібліотечна 

справа» [113, арк. 16, 32-34, 117-122]. 

За такого стрімкого розвитку чинна назва інституту перестала відповідати 

реальному змісту роботи, негативно впливала на організацію прийому до закладу 

перспективної молоді. Виходячи з цього, ректорат бібліотечного інституту 

порушив перед Міністерством Культури УРСР клопотання про перейменування 

його в Інститут культури, на що отримав позитивну відповідь. Тому Рада 

Міністрів Української РСР у 1964 р. затвердила пропозицію Міністерства 

культури й постановила надалі іменувати заклад як Харківський державний 

інститут культури Міністерства культури УРСР (ХДІК)[ 113, арк.116]. 

На початку 1960-х рр. кількість дипломованих фахівців була вкрай 

недостатньою для всезростаючої мережі бібліотек. Один бібліотечний інститут не 

міг задовольнити потребу суспільства в кваліфікованих кадрах. Постало питання 

про розширення структурних підрозділів закладу. Ухвалюється рішення про 

відкриття філії у м. Києві. Як відомо з архівних документів, філії ХДБІ з 1934 р. 
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функціонували в містах Києві та Львові, проте переважно вони виконували роль  

консультаційних пунктів, тож постало питання про формування на їх основі 

потужної навчальної бази. 

Згідно з наказом Міністра культури УРСР № 375-в від 02 серпня 1961 р. на 

базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів культури було засновано 

Київську філію Харківського державного бібліотечного інституту Міністерства 

культури УРСР, який здійснював підготовку бібліотекознавців, бібліографів 

вищої кваліфікації для масових, наукових, дитячих та технічних бібліотек. 

(Відповідно до наказу Міністра культури УРСР № 32 від 29 січня 1963 р. з 01 

березня 1963 р. Львівський консультаційний пункт переходить у підпорядкування 

Київської філії) [60, арк. 1, 2]. Директором філії було призначено Олексія 

Степановича Сокальського [113, арк. 39, 42]. 

Це призначення було закономірним, адже у нього був великий досвід 

адміністративної роботи, спочатку як заступника директора Кам’янець-

Подільського культурно-просвітнього училища, керівника відділу навчальних 

закладів при Міністерстві культури УРСР, у 1954 р. він за сумісництвом 

перебував також на посаді директора Київського технікуму підготовки культурно-

освітніх працівників [144, арк. 24, 25]. О. С. Сокальський добре знав напрями 

діяльності навчальних закладів, принципи їх роботи, міг швидко організувати 

колектив на вирішення поставлених завдань.  

Як було зазначено вище, О. С. Сокальський завжди надавав вагоме значення 

якісній та ефективній організації навчального процесу, опікувався побутовими 

умовами проживання студентів. Тож за його вимогою Київській філії було надано 

окреме п’ятиповерхове приміщення площею 2500 кв. м. по вул. Чигоріна, 20. 

Викладачі, допоміжний персонал зробили все можливе для обладнання філії: 

облаштовували кінофікований зал, кабінети бібліотекознавства, бібліографії, 

технічних засобів, укомплектували бібліотеку достатньою кількістю навчально-

методичних матеріалів, забезпечили усім необхідним навчальним обладнанням 

аудиторії. Студентам філії було надано гуртожиток на 400 місць по 

вул. Герцена, 2.  
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Навчальний процес філії забезпечували викладачі шести кафедр головного 

вузу, серед них: бібліотекознавства і бібліографії, літератури і мови, суспільних 

наук, історії, іноземної мови, марксизму-ленінізму. 

Так як у філії готували бібліотекарів-бібліографів, то найтісніші зв’язки 

викладачів філії були з викладачами профільних випускових кафедр. Матеріали з 

історії цих кафедр, наукові здобутки викладачів цього періоду знаходимо у 

публікаціях В. В. Сєдих [198, с. 203, 205], Н. М. Кушнаренко та А. А. Соляник 

[108, с. 55-63; 242], Г.В. Шемаєвої [291, с. 91-97], І.О. Давидової [38, с. 78-84.] та 

ін. 

Творчі та дружні зв’язки О. С. Сокальський підтримував із Є. П. Таммом, 

А. А. Ашукіним, Д. А. Кумок, Л. І. Котенко та іншими, які приїздили до Київської 

філії читати лекції. Окрім харківських викладачів О. С. Сокальський долучав до 

викладання у філії київських бібліотекознавців. Зокрема, на кафедру 

бібліотекознавства ним був запрошений Всеволод Михайлович Туров, який мав 

великий досвід викладацької роботи та наукові праці фондознавчої тематики. У 

1939 р. після закінчення факультету Київського педінституту ім. А. М. Горького 

він був направлений на роботу в Наркомпрос УРСР у розпорядження Управління 

бібліотек.  

У зв’язку з тим, що В. М. Туров мав І групу інвалідності по зору, в лавах 

збройних сил він не перебував. Після звільнення м. Києва відразу почав 

працювати в органах Наркомпросу, займався відновленням мережі бібліотек 

України. 

В.М. Туров розпочав  педагогічну роботу з 1944 р. як викладач бібліотечних 

дисциплін Київського культпросвіттехнікуму. З 1950 р. він почав працювати у 

вищому навчальному закладі, де викладав курс «Бібліотечні фонди і каталоги». З 

1951 р. займався науковою роботою, досліджував питання організації 

бібліотечних фондів і каталогів, проблеми оброблення бібліотеками науково-

технічної інформації. За вказаною тематикою підготував низку друкованих праць. 

У 1959 р. разом із колегами-однодумцями розробив пристрій для механізації 

деяких процесів бібліотечної роботи, за що отримав авторське свідоцтво. 
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Перу В.М. Турова належать статті: «Збереження бібліотечних фондів» 

(1954), «Перевірка фондів сільської бібліотеки» (1954), «Алфавітний каталог 

сільської бібліотеки» (1955), «Організація бібліотечних фондів і каталогів». Вип. 

І, ІІ» (1955, 1957), «Організація бібліотечних фондів і каталогів» (у співавторстві з 

О.С. Сокальським) (1958), «Про механізацію бібліотечної роботи (у співавторстві 

з О.С. Сокальським) (1959), «Механізувати процеси бібліотечної роботи (у 

співавторстві з О.С. Сокальським) (1959), «Робота з книгою. Навчально-

методичний посібник. (у співавторстві з О. П. Ісай) (1963), «Пишуща машинка в 

бібліотеках» (1964) та багато інших [159, арк. 2, 7, 13-14, 18-23]. Всеволод 

Михайлович продовжував свою діяльність у КДІКу до 1979 р. 

З перших днів на кафедрі бібліотекознавства працював к.філол.н., відомий 

бібліограф Степан Йосипович Петров (1917-1974), який також був запрошений до 

інституту особисто О. С. Сокальським. 

Із 1937 по 1941 рр. С. Й. Петров навчався в Могилевському педагогічному 

інституті. Учасник Другої світової війни, воював на Карельському, Білоруському і 

Прибалтійському фронтах, 1946 р. потрапив до Київського військового шпиталю, 

де тривалий час лікувався та був на реабілітації. Відтоді своє життя пов’язав із 

Києвом.  

З 1948 р. працював у Бібліотеці Академії наук УРСР (нині Національна 

бібліотека України ім. В. І. Вернадського) на посаді старшого бібліотекаря, у цьому 

ж році був призначений завідувачем відділу стародрукованих книг Бібліотеки АН 

УРСР, де пропрацював до 1961 р. У 1954 р. він захистив кандидатську дисертацію 

на тему: «Книговидавнича та книготорговельна діяльність М. І. Новікова» і здобув 

ступінь кандидата філологічних наук.  

Після реорганізації філії в Інститут С. Й. Петров був призначений деканом 

бібліографічного факультету та завідувачем кафедри бібліографії. 

Список наукових праць С. Й. Петрова надзвичайно потужний. Дослідником 

написано близько 200 наукових праць, які мали вагоме теоретичне і практичне 

значення та отримали високу оцінку як у нашій країні, так і за її межами.  Учений 
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досліджував проблеми книготоргівлі та книгодрукування, був одним із кращих 

фахівців історії книги й бібліотечної справи [156, арк. 2, 5, 6, 9, 11,13, 28, 29]. 

Останні роки життя він присвятив роботі над каталогом книг, виданих в 

Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., уклав величезну картотеку 

видань цього періоду українською та російською мовами [145]. 

З перших днів роботи філії ХДІК (1961) у ній розпочала свою трудову 

діяльність Ольга Петрівна Ісай на посаді заступника директора з навчальної 

роботи, на якій працювала до реорганізації філії  в Інститут (1968) [124, арк.44-48, 

55, 65]. Кількома роками пізніше вона очолила посаду проректора заочного 

відділу, на якій пропрацювала до 1970 р. Ольга Петрівна одержала вищу освіту в 

Київському педагогічному інституті (1939) і завжди вдало поєднувала 

адміністративну роботу з педагогічною, блискуче читаючи курс загальної 

бібліографії до 1981 р. 

Доповнює склад кафедри бібліотекознавства О. Є. Акімушкіна. У 1941 р. 

закінчила Харківський державний бібліотечний інститут, факультет 

бібліотекознавства. З 1943 по 1949 рр. викладала російську літературу у 

Запорізькому педагогічному училищі. О. Є. Акімушкіна з 1951 р. працювала у 

Київському консульт-пункті ХДБІ викладачем бібліографії художньої літератури  

та дитячої літератури, а з 1949 по 1965 рр. читала бібліотечні дисципліни для 

студентів Київського технікуму підготовки культурно-освітніх працівників. У 

1965 р. була запрошена директором філії ХДБІ О.С. Сокальським на посаду 

викладача кафедри бібліографії, а з 1968 по 1978 рр. була викладачем у КДІК 

[123, арк. 11,12]. Окрім читання лекцій О. Є. Акімушкіна проводила практичні та 

семінарські заняття з курсу загальної бібліографії, розробляла навчальні курси 

«Бібліографія мистецтва», «Бібліографія дитячої літератури», видала низку лекцій 

та методичних вказівок для практичних та семінарських занять з даних предметів. 

О. Є. Акімушкіна впродовж усієї трудової діяльності активно долучалася до 

розробки наукових тем інституту, однією з яких було «Використання 

бібліотечних посібників в естетичному вихованні дітей-читачів», брала участь у 

виданні «Тематичних планів» кафедри бібліографії, у роботі Ради бібліотеки 
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інституту, читала лекції для бібліотекарів Київської області та на курсах 

підвищення кваліфікації викладачів культурно-освітніх технікумів [123, арк. 12]. 

Колегою та однодумцем наукових поглядів О. С. Сокальського була 

З. І. Руда. У 1945 р. закінчила Київський державний університет Т. Г. Шевченка, а 

в 1948 р. аспірантуру цього закладу. З 1950 р. працювала викладачем історії 

середніх віків Ніжинського педагогічного інституту. В 1966 р. їй пропонують 

посаду головного бібліотекаря Центральної наукової бібліотеки АН УССР (за 

сумісництвом), в цьому ж році вона отримує запрошення директора філії ХДІК на 

викладацьку роботу [192, арк. 141;142;143]. 

За роки діяльності на кафедрі бібліотекознавства З. І. Руда займалася 

проблемами вивчення історії бібліотечної справи і організації бібліотечних 

каталогів. Має близько 30 наукових публікацій та низку праць у співавторстві зі 

своїми колегами (О. С. Сокальським, М. В. Туровим, М. М. Пілецьким, 

Г. М. Третяком, А. П. Дереган, І. П. Штефаном, П. Е. Коломійцем), до таких 

належать: «К истории Государственного издательства Украины» (1965 г.), «О 

перестройке генерального систематического каталога по схеме Библиотечно-

библиографической классификации» (1967 г.), «Система каталогов технических 

библиотек» (1968 г.), «Библиотечные каталоги» (1976 г.), «Исследования 

различных организаций библиотечного обслуживания промышленных 

предприятий и научно-промышленных объединений» (1975 г.), та ін. [192, арк. 2-

4].   

З. І. Руда, стояла у витоків створення Київського державного інституту 

культури, приймала активну участь у його розвитку, присвятила викладацькій 

діяльності у КДІК 19 років. 

Не меншого визнання заслуговує ім’я відомого українського бібліографа, 

книгознавця, активної діячки української культури, кандидата 

сільськогосподарських наук, професора О. П. Довгополої.  

 В 1965 р. у зв’язку з робочими обставинами чоловіка Олени Павлівни 

переводять із Харкова до Києва в Міністерство сільського господарства, а її 

саму до Київської філії Харківського державного інституту культури доцентом 

http://ube.nplu.org/article/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
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кафедри бібліотекознавства. Після реорганізації філії в інститут 

культури, Олена Павлівна залишається працювати в ньому на посадах: доцента 

кафедри бібліографії (1968–1985), декана заочного відділення бібліотечного 

факультету (1970–1972), декана факультету громадських професій (1972–1982), 

доцента кафедри галузевого бібліографознавства (1985–1990), професора 

кафедри бібліотекознавства з 1990 – 1996 рр. О. П. Довгопола доклала чимало 

зусиль у розвиток Київської філії ХДІКу, а згодом і вищого навчального 

закладу культури. Її лекції були взірцем змістовності, бездоганної логічної 

послідовності, розкутості мислення і глибини знань [189]. Вона першою в 

колишньому СССР видала навчальний посібник для студентів бібліотечних 

факультетів "Бібліографія сільськогосподарської літератури" (1959). У 1964 р. 

їй було присвоєно наукове звання доцента кафедри бібліографії.  

О. П. Довгопола – автор близько 180 наукових, науково та навчально-

методичних праць, присвячених питанням підготовки бібліотечних кадрів і 

вдосконалення навчального процесу на бібліотечних факультетах, розвитку 

бібліотечної та інформаційно-бібліографічної справи, методиці створення 

навчальних підручників та посібників, історії сільськогосподарської книги й 

періодичних видань в Росії та Україні, історії і теорії бібліографії, 

сільськогосподарської літератури, організації і методики бібліографічної 

роботи галузевих наукових і публічних бібліотек, поліпшенню бібліотечно-

бібліографічного обслуговування працівників сільського господарства та 

вчених. 

До складу працівників філії КДІК належить Є. М. Перелигіна. Роки її 

шкільного навчання припали на тяжкий післявоєнний період [128, арк. 5,6, 8-

11]. У 1951 рр. вона закінчила Київський технікуму підготовки культурно-

просвітних робітників. В цьому ж році почала працювати бібліотекарем у 

Палаці Культури працівників харчової промисловості, а в 1953 р. перейшла до 

Управління культури м. Києва, де працювала до 1962 р. Бажання вчитися далі 

спонукає О. М. Перелигіну вступити до Харківського державного бібліотечного 
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інституту на спеціальність «Бібліотекознавець дитячих та юнацьких бібліотек», 

який вона закінчила у 1957 р. без відриву від виробництва [128,  арк.11].  

 За свою трудову діяльність О.М. Перелигіна очолювала керівні посади 

різних бібліотек у м. Києві: ім. Щорса, ім. С. Васильченка, а також працювала 

інспектором по бібліотекам Управління Культури та ін. З 1964 р. вона 

працювала у філії КДІК на посаді старшого лаборанта, з 1965 р. очолила 

запропоновану ректором посаду старшого викладача кафедри 

бібліотекознавства. У 1966 р. за сімейними обставинами звільнилася, а через 

декілька років повернулася до КДІК, де знов працювала на кафедрі 

бібліотекознавства [128, арк. 6].  

У числі працівників філії ХДІК та організаторів, що сприяли підготовці 

створенню окремого вищого навчального закладу КДІК, безпосередню участь 

брав О. П. Третяк. У 1948 р. він закінчив Київський технікум підготовки 

культурно-просвітних працівників, а в 1956 р. – Харківський державний 

бібліотечний інститут [127, арк. 150-152, 155, 157, 160-162]. У 1965 р. 

О. П. Третяк прийшов на роботу до Київської філії ХДІК обізнаним 

працівником бібліотечної сфери, здобувши практичний досвід на посадах 

бібліотекаря Грибінківської бібліотеки для дорослих, завідувача бібліотеки для 

дорослих (Полтавська обл.), методиста та старшого бібліотекаря Державної 

республіканської бібліотеки УРСР (нині Національна бібліотека України імені 

Ярослава Мудрого), автора численних методико-бібліографічних матеріалів для 

обласних бібліотек. Зважаючи на це, при працевлаштуванні О. С. Сокальським 

йому було запропоновано очолити кабінет бібліотекознавства та бібліографії і 

за сумісництвом викладати курс «Комплектування та організація бібліотечних 

фондів» [127, арк. 155, 157, 160]. 

З першого року заснування КДІК (1968) О. П. Третяк працював старшим 

викладачем кафедри бібліотекознавства, брав активну участь у науковій роботі 

кафедри [127, арк. 170]. За роки викладацької роботи О. П. Третяк опублікував 

низку наукових праць: «Методичні матеріали для бібліотек» (1961), 

«Методичні матеріали для бібліотек до весняно-літніх польових робіт» (1962; 
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1963; 1964), «Вони були бібліотекарями. Олександр Кристофорович Восталов» 

(1968), та інші.  

Трудова діяльність Олексія Петровича Третяка у стінах Київського 

інституту культури, була плідною та довготривалою і завершилася у 1992 р. Він 

пройшов шлях від лаборанта до заступника декана бібліотечного факультету 

заочного відділу [127, арк. 150;151] і завжди намагався продовжувати кращі 

традиції справи підготовки бібліотечних кадрів, закладені першим ректором 

КДІК.  

На роботу до філії у 1968 р. була запрошена Лініна Павлівна Одинока, 

яка активно долучалася до організаційних заходів щодо відкриття на базі філії 

автономного вищого навчального закладу.  

У 1958 р. вона закінчила Київський технікум підготовки культурно-

освітніх працівників, у 1962 р. – Ленінградський державний бібліотечний 

інститут ім. Н. К. Крупської [59, арк. 30]. Пліч о пліч з О. С. Сокальським вони 

займалися розробкою та вдосконаленням навчальних планів, підготовкою 

науково-методичного забезпечення фахових навчальних дисциплін.  

У КДІК Лініна Павлівна читала курси з історії бібліотечної справи в 

Україні, історії бібліотечної справи СРСР та за кордоном. Саме з цієї 

проблематики нею написано більшість наукових праць. Велику увагу вона 

приділяла громадській та організаційній діяльності, вела активну виховну 

роботу серед студентів, завжди допомагаючи їм у вирішенні навчальних та 

особистих проблем.  

Завдяки широкій ерудиції, фаховій компетентності, комунікабельності, 

доброзичливому ставленню до людей, скромності Лініна Павлівна завжди 

користувалася великою повагою й авторитетом як на рідній кафедрі, так і серед 

викладачів, студентів та аспірантів КДІК. Поза сумнівом, Л. П. Одинока 

зробила вагомий внесок у розвиток української бібліотекознавчої думки та 

бібліотечної освіти. Нині її численні вихованці працюють в усіх куточках 

України і завжди з великою повагою й теплотою згадують свого учителя [109, 

с. 11, 12]. У 1996 р. у зв’язку з реорганізацією структурних підрозділів 
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КНУКіМ, Л. П. Одинока переходить на роботу до Українського науково-

досідного інституту архівної справи та документознавства.  

Одночасно з формуванням випускової кафедри бібліотекознавства 

Олексій Степанович вболіває за якісний склад кафедр, що забезпечували 

викладання дисциплін суспільно-політичного та гуманітарного циклу. Він 

розшукує у Києві та інших містах України й запрошує до роботи у філії ХДБІ, а 

потім і в КДІК докторів та кандидатів історичних, педагогічних, філологічних 

наук, які викладали загальноосвітні дисципліни: історію, педагогіку, 

філософію, літературу, психологію. Серед них знаною постаттю в історії філії 

та інституту був кандидат педагогічних наук Іван Бенедиктович Бровко, який 

здобув дві вищі освіти, закінчивши Луганський учительський факультет (1939) 

та Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького (1952). 

Навчався в аспірантурі, у 1956 р. захистив кандидатську дисертацію, у 1959 р. – 

здобув звання доцента. З 1956 по 1960 рр. працював викладачем педагогіки в 

Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка. З перших днів 

створення Київської філії ХДБІ викладав її студентам педагогіку та психологію. 

І. Б. Бровко займався дослідженням питань зв’язку естетичного й морального 

виховання в процесі вивчення гуманітарних дисциплін, мав плідні творчі та 

дружні стосунки з О. С. Сокальським, підтримуючи усі його науково-меиодичні 

та організаційні новації щодо відкриття на базі філії самостійного інституту 

культури. 

З моменту заснування філії в ній за запрошенням О. С. Сокальського 

працює Г. Г. Риженко – кандидат філологічних наук, учасник Другої світової 

війни, підпільник. У 1940 р. він закінчив Київський педагогічний інститут 

ім. Горького, навчався в аспірантурі при інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка 

Академії Наук УРСР. Про його високий фаховий рівень свідчить те, що у 

1950 р. він захистив кандидатську дисертацію та отримав ступінь кандидата 

філологічних наук. У 1966 р. – в.о. доцента кафедри літератури КДІК. У 

Київському філіалі ХДБІ працював із 1961 по 1968 рр. [157, арк. 5, 8, 9, 13, 22]. 

Г. Г. Риженко є автором понад 20 наукових праць, серед яких варто відмітити: 
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підручник з української літератури для середніх спеціальних навчальних 

закладів [157, арк. 20]. До списку наукових розвідок Г. Г. Риженка належать, 

зокрема, такі: «Т. Г. Шевченко и русская культура» (1960), «Марія Вовчок» 

(1966), «П. Г. Тичина» (1966), «В. І. Сосюра», «А. В. Головко» (1966), «Наталка 

Полтавка» И. Котляревського та ін. 

Ще одним колегою-однодумцем О.С. Сокальського був відомий 

науковець, авторитетний викладач зарубіжної літератури, д.і.н., 

проф. М. М. Плісецький. Трудову діяльність у філії ХДБІ він розпочав у 

1966 р., а після відкриття на її базі КДІК працював там викладачем до 1986 р. 

[186, арк. 1-8]. Наукова кар’єра М.М. Плісецького складалася не просто: під час 

навчання у Київському технікумі промкооперації (1929) відбулася реорганізація 

цієї освітньої установи, в результаті чого технікум не одержав статусу вищого 

навчального закладу, а М.М. Плісецький після завершення навчання не отримав 

вищої освіти. Але завдяки високим результатам у навчанні, прагненню до 

науково-дослідної  діяльності й наявності опублікованих наукових праць 

обдарованого випускника технікуму приймають до аспірантури філологічного 

факультету Київського державного університету (1934) [186, арк. 1-2]. Про 

дійсно високий рівень фахових знань М. М. Плісецького свідчить той факт, що, 

навчаючись на першому курсі аспірантури, він за сумісництвом працював 

викладачем теорії літератури Київського педагогічного інституту. У 1940 р. 

М. М. Плісецький захистив дисертацію на тему: «Эпическая традиция Киевской 

Руси в украинской народной поэзии. Зимняя обрядовая песня» на здобуття 

наукового ступеня кандидата історичних наук [186, арк. 4-6].  У 1962 р. здобув 

ступінь доктора історичних наук, захистивши дисертацію на тему «Русско-

украинские взаимосвязи в области героического эпоса (исследования по 

истории эпоса восточнославянских народов)» [186, арк. 12].  

Варто підкреслити, що О. С. Сокальський вважав лекції цього 

талановитого науковця й викладача взірцево-показовими, закликав колег 

рівнятися на глибокий рівень його знань та велику кількість наукових праць 

(понад 120), присвячених дослідженню української та російської народної 
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творчості, літературі народів СРСР, серед них: «На шляхах зростання» 1934 р., 

«Актуальні питання оборонної літератури» 1935 р., «Нове видання «Фата 

Моргана» 1935 р., «Ритміка поезії Т. Г. Шевченка» 1939 р., «Исторические 

украинские думы»1940 р., «Український фольклор» 1945 р. та ін. [187, арк. 11-

13]. Окрім науково-педагогічної М. М. Плісецький займався активною 

громадською діяльністю: керував творчими семінарами викладачів, очолював 

посаду заступника голови науково-методичної ради з літератури і мистецтва 

Київської міської організації спілки «Знання» та ін. [187,  арк. 13]. 

Ще одним яскравим представником професорсько-викладацького складу 

філії КДІК, сформованого О. С. Сокальським, був к.і.н., професор 

П. М. Костриба. У 1952 р. він здобув вищу освіту, закінчивши історичний 

факультет Ужгородського державного університету. У 1955 р. закінчив 

аспірантуру при Інституті АН СРСР і до 1961 р. працював старшим викладачем 

та доцентом у Кам’янець-Подільському сільськогосподарському інституті [162, 

арк. 109;  87, арк. 1-6; 8-10; 12-13]. Був учасником Другої світової війни, мав 

поранення, нагороджений орденами та медалями [162, арк. 98-111].  

З 1967 по 1989 рр. на запрошення О.С. Сокальського П. М. Костриба 

працює спочатку у філії ХДБІ, та потім у КДІК викладачем історії та обіймає 

посади: доцента кафедри марксизма-ленінізма (1974), проректора інституту по 

заочному навчанню (1976), завідувача кафедри історії (1979).  

Окрім власної наукової діяльності, яка нараховує понад 90 праць, 

П.М. Костриба здійснює наукове керівництво 4 аспірантами, яких успішно 

виводить на захист. Близько 9 разів він був запрошеним офіційним опонентом 

на захисти дисертацій, паралельно займався рецензуванням кандидатських та 

докторських дисертацій, інших наукових праць, що загалом нараховують 

близько 80 назв [162, арк. 118].  

У 1976 р. для роботи над докторською дисертацією П. М. Костриба був 

переведений на посаду старшого наукового співробітника, але завершити 

наукове дослідження йому так і не вдалося. Однак, зважаючи на  великий 

педагогічний досвід, високу педагогічну кваліфікацію та високий рівень 
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наукових публікацій, керівництвом КДІК було подано клопотання до 

Державного комітету СРСР про присвоєння П. М. Кострибі вченого звання 

професора по кафедрі історії КПСС [162, арк.116]. 

Коло наукових інтересів П. М. Костриби змінювалися відповідного до 

профілю навчальних закладів де він працював, але близькою для нього 

залишалася доля України в роки Другої світової війни («Українська РСР у 

Великій Вітчизняній війні» в трьох томах, 1967 р., «История Украинской РСР. 

В десяти томах», 1984 г., «Украинская РСР в Великой Отечественной войне 

Советского Союза 1941-1945 гг.», 1975 г.) [162, арк. 98]. 

Історію СРСР для студентів філії ХДІК читав кандидат історичних наук 

А. О. Рутенко – випускник історичного факультету Київського державного 

університету. У травні 1940 р. він був мобілізований до лав Червоної Армії на 

військово-педагогічну роботу, у 1944 р. Головним політичним управлінням 

Радянської Армії відкликаний з фронту та направлений до Москви на посаду 

викладача військово-політичного училища ім. В. І. Леніна. У кінці 1945 р. був 

переведений до Києва на посаду викладача історії СРСР Вищих військово-

політичних курсів офіцерського складу. У 1945 р. А. О. Рутенко вступив до 

аспірантури Московського університету при кафедрі історії ВКП(б). У 1948 р., 

закінчивши навчання, він захистив кандидатську дисертацію та отримав 

науковий ступінь кандидата історичних наук.  

Із 1948 по 1952 рр. він працював начальником відділу викладання 

загальних наук УВШ та водночас очолював кафедру марксизму-ленінізму 

Київського авіаційного інституту. З 1952 по 1955 рр. – працював завідувачем 

кафедри марксизму-ленінізму педагогічного інституту у м. Львові, з 1955 по 

1960 рр. – обіймав посаду доцента кафедри марксизму-ленінізму Української 

сільськогосподарської академії м. Києва. З 1960 по 1962 рр. працював у 

фінансово-економічному інституті на посаді доцента. З 1962 по 1967 рр. – 

старший науковий співробітник АН УССР, член ради з вивчення виробничих 

сил. З 1967 р. по вересень 1976 р. на запрошення О. С. Сокальського працював 

у філії ХДБІ, а потім –  у КДІКу. 
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За результатами наукових досліджень А. О. Рутенка опубліковано збірки 

наукових праць, зокрема: «Боротьба більшовиків за відновлення народного 

господарства України після німецької окупації» (1948), збірник «Партійність 

викладання» (1950), книга «Риковська катастрофа» (1968) тощо [158, арк. 8, 17, 

19, 27-28].  

Вищезгаданий перелік викладачів не вичерпує усіх співробітників філії, 

але дозволяє довести надзвичайну вимогливість О. С. Сокальського до 

критеріїв підбору науково-педагогічного персоналу філії ХДІК, а згодом і 

створеного на її базі самостійного вищого навчального закладу. Із року в рік 

педагогічний колектив КДІКу поповнювався новими викладачами. Особливу 

увагу молодий ректор приділяв науковій роботі викладачів, постійно 

стимулюючи їх працювати над дисертаційними дослідженнями, підручниками 

та навчальними посібниками.  

Якщо стан навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців 

бібліотечної спеціальності був в цілому задовільним, то з напряму 

культосвітньої роботи підручників та навчально-методичної документації було 

вкрай недостатньо. Це не могло не турбувати амбітного та енергійного ректора 

новоствореного КДІКа, який постійно працював над удосконаленням якості 

підготовки кадрів. На його вимогу викладачі профільних кафедр систематично 

розробляли й видавали науково-методичні матеріали та конспекти лекцій  з 

базових курсів, публікували в наукових записках інституту дослідницькі статті.  

Про прагнення О. С. Сокальського суттєво поліпшити якісний рівень 

підготовки кадрів на базі підпорядкованих йому навчальних закладів свідчать 

його публіцистичні статті: «Школа майстерності» (1962), «Вузи мистецтва у 

новому році» (1962), «У навчанні та праці» (1964), «Книга, бібліотекар, 

бібліотека» (1965), «Спеціалісти для села» (1967), «Як ми готуємо кадри» 

(1968), «Новий інститут культури» (1969) та багато інших. Подаючи колегам 

особистий приклад ефективної розробки навчальних праць, він разом із 

співавторами Є. П Таммом та В.М.  Туровим видав ґрунтовний навчальний 

посібник «Бібліотечні фонди і каталоги» (1966), який став вагомими внеском у 
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систему науково-методичного забезпечення підготовки бібліотечних фахівців 

для всієї України.  

Важливим етапом розвитку Київського філіалу ХДБІ було створення при 

ньому курсів підвищення кваліфікації культосвітніх працівників. Згідно з 

наказом Міністерства культури УРСР № 92 від 13 березня 1962 р. організацію 

підвищення кваліфікації без відриву від виробництва керівних працівників та 

спеціалістів закладів культури було покладено на Київський філіал 

Харківського державного бібліотечного інституту [116,  арк. 55-61; 47, 78]. 

Упродовж 1962 – 1964 рр. завідувачі райвідділів культури, директори 

будинків культури, завідувачі районних бібліотек, інспектори райвідділів 

культури, методисти районних будинків культури та методисти бібліотек мали 

пройти курси підвищення кваліфікації. На філію було покладено 

відповідальність розробити навчальні плани та програми з підвищення 

кваліфікації. Слухачів, які прибували до м. Києва для складання екзаменів і 

заліків, філія забезпечувала безкоштовним проживанням у гуртожитку та 

сплачувала їм вартість проїзду. Також проводилися масові заходи: вечори-

зустрічі з письменниками, видатними діячами культури й мистецтва, екскурсії 

до музеїв та театрів м. Києва. 

У філії студенти навчалися на заочній та вечірній формах навчання. 

Контингент студентів на заочному відділі, станом на 1962-1963 рр. (на 3, 4, 5 

курсах) складав – 337, на вечірньому відділі ( на 1, 2, 3, 4 курсах – 123 студенти 

[163, арк. 1-4]. З року в рік їх кількість збільшувалася: так, якщо в 1961- 

1962 н.р. їх було – 460, то у 1965-1966 рр. – 1118, з них – 929 на заочному та 

195 на вечірньому відділах [164, акр. 1-2; 185, арк. 19-26].  

До переліку дисциплін, що вивчалися слухачами курсів, входили такі 

предмети: алфавітний каталог, загальне бібліографознавство, 

бібліотекознавство, краєзнавча бібліографія, бібліографія суспільно-політичної 

літератури, бібліографія художньої літератури, література народів світу, 

фінансування, іноземна мова, історія УРСР, історія КПРС, сучасна українська 

мова, сучасна російська мова та література, діамат та ін. [164, акр. 10-13].  
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Студенти, які навчалися на заочній та вечірній формах (у порівнянні з 

денним відділом, що був відкритий у 1968 р. при створенні КДІК), були 

фахівцями з практичним досвідом роботи, а  отже  успішність мали вищу [163, 

арк.5, 6]. 

З любов’ю та повагою до свого ректора і викладача ставилась 

студентська молодь, яка завжди тепло згадує роки навчання та співпраці під 

керівництвом О. С. Сокальського. Так, випускниця Київській філії ХДІК 1961-

1964 рр. Л. П. Вовк, із перших днів навчання зарекомендувала себе 

відповідальною та здібною студенткою, яку на своїх лекціях відразу помітив та 

оцінив О. С. Сокальський, котрий в подальшому відіграв важливу роль у її 

професійному житті. 

Лідія Петрівна згадує першого ректора як «Цікавого, неординарного 

лектора, заняття якого майже стовідсотково відвідували студенти» [275, с. 40-

45]. Відмітивши мої високі здібності і глибокі знання у бібліотечній сфері, 

після завершення навчання О. С. Сокальський запропонував мені посаду 

лаборанта на кафедрі бібліотекознавства» (1968). У 1970 р. Л. П. Вовк 

призначають керівником практики, згодом – працівником приймальної комісії 

[160]. Із 1972 р. вона починає викладати у КДІК навчальну дисципліну 

«Бібліотечні каталоги» й працює в інституті до 1996 р. [160]. Протягом усієї 

трудової діяльності Лідія Петрівна сумлінно та відповідально ставилася до 

справи, виправдавши довіру свого улюбленого викладача та керівника 

О. С. Сокальського.   

Вихованкою філії КДІК 1962 р. вечірнього відділу бібліотечного 

факультету була А. В. Голидьбіна: «Уже на першому курсі між студентами 

поширились чутки, що лекційний курс «Бібліотекознавство» у них читатиме 

поважна особа з Міністерства культури України», згадує вона у 2010 р. на 

зустрічі випускників 1972 року випуску [147, с. 34-47]. Про свого вчителя і 

наставника О. С. Сокальського вона розповідає найтеплішими і 

найприємнішими епітетами. Її пам'ять зберегла враження про першого ректора 

як про суворого, справедливого, ерудованого педагога, принципового й 
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ділового адміністратора. Першими враженнями юної студентки про ректора 

вона ділиться у своїх спогадах: «Одного вечора до аудиторії увійшов статний, 

високий, красивий чоловік. Його представили нам як нового викладача Олексія 

Степановича Сокальського. Чітко й неквапливо, аргументовано й зрозуміло, а 

головне – цікаво, він викладав лекційний матеріал, надавав можливість нам, 

стомленим після роботи студентам вечірнього відділу (до того ж, ми навчалися 

за програмою стаціонару і проходили практику з відривом від виробництва) 

успішно вести конспект його лекцій» [147, с. 35]. 

У своїй розповіді про О. С. Сокальського, А. В. Голидьбіна пригадувала 

подробиці, які в повній мірі характеризували його як людину, колегу, педагога, 

керівника. Його ставлення до студентів було батьківське: вимогливе, але з 

порозумінням та повагою. Глибокі знання і педагогічна майстерність 

О. С. Сокальського формували у студентів інтерес до бібліотечної справи, до 

особливостей професії бібліотекаря та розбудови фахових відносин з читачами. 

Підкоряла манера викладення ним матеріалу – гарна українська мова, приємна 

дикція, властива йому м’яка посмішка, трохи примружені очі, які доброзичливо 

дивилися крізь окуляри на студентську аудиторію [147, с. 37]. Колишня 

випускниця завжди підкреслювала: «У своїй багаторічній бібліотечній роботі я 

стараюся застосовувати стиль спілкування, щедро подарований понад сорок 

років тому дорогим учителем» [147, с. 36-40]. 

Ж. Б. Доля завжди ділилася спогадами, як О. С. Сокальський, вже тоді 

відомий бібліотекознавець, захоплено і щиро розповідав на лекціях практикам 

про гостру необхідність відкриття другого вищого навчального закладу 

культури в Україні, і саме в Києві, про думки, дискусії вчених та працівників 

бібліотек щодо різних трактувань спеціальності «бібліотекаря-бібліографа 

вищої кваліфікації» для випускників інституту (на відміну від учнів 

бібліотечних відділень технікумів для підготовки культурно-освітніх 

працівників, пізніше – коледжів). І студенти з гордістю відчували свою 

причетність до такої значної події, як відкриття Інституту культури в 

м. Києві [147, с. 36-40]. 
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Аналогічними спогадами ділилася з дисертантом випускниця Київського 

консультаційного пункту ХДБІ Сталіна Савеліївна Кічко. Вступивши у 1959 р. з 

другої спроби у Київську філію ХДБІ, вона з перших занять була вражена 

висококваліфікованим та захопленим своєю справою викладачем, який на той 

час ще працював у Міністерстві культури УРСР на посаді начальника учбових 

закладів. Сталіна Савеліївна навчалася на вечірньому відділенні філії (у ці роки 

там навчалося близько 100 осіб), крім того діяв і заочний відділ.  

Зі спогадів Сталіни Савеліївни, на час знайомства з Олексієм 

Степановичем йому було близько 40 років: молодий, красивий, імпозантний, 

вихований, інтелігентний, цікавий та методично грамотний лектор, завжди 

відкритий для спілкування. Згадує випадок із життя: йду вулицею Чигоріна, 

назустріч іде Олексій Степанович, хочу привітатися, але соромлюся, а він, 

порівнявшись зі мною, привітався кивком голови, що було надзвичайно 

приємно, була вражена його ввічливістю, й тим, що він пам’ятав майже 

кожного свого студента поіменно.  

У 1964 р. Олексій Степанович особисто запропонував Сталіні Савеліївні 

працювати у філії лаборантом на кафедрі бібліотекознавства, згодом – 

методистом заочному деканаті заочного відділення. У цілому С. С. Кічко 

працювала в КДІК до пенсійного віку і має 44 роки трудового стажу. У 1980 р. 

вона звільнилася з інституту у зв’язку з виходом на пенсію, але всі роки роботи 

в КДІК з повагою й вдячністю згадувала плідну співпрацю з першим ректором 

інституту – О. С. Сокальським. У своїх спогадах про Олексія Степановича 

Сталіна Савеліївна відгукується найтеплішими словами: демократичний 

керівник, грамотний організатор, цікавий педагог, мудра, толерантна людина. 

За роки керування Київською філією Харківського бібліотечного 

інституту, і з огляду на багаторічний досвід роботи в освітянській галузі 

О. С. Сокальський розумів, що філія досягла достатньо високого рівня 

підготовки фахівців і має всі підстави для реорганізації у самостійний інститут 

культури, функціонування якого, звісно, було перспективнішим. У своєму 

офіційному зверненні до Міністерства культури УРСР він доводить, що за 
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обсягом, змістом та якістю навчальної та наукової роботи цей структурний 

підрозділ уже фактично став вищим навчальним закладом, але відсутність у 

нього належних прав гальмувала його подальший розвиток [115, арк. 10,11]. 

Зусилля О.С. Сокальського щодо створення вищого навчального закладу 

були реалізовані в 1968 р., коли постала гостра потреба у значному поліпшенні 

діяльності культурно-освітніх закладів, рівень роботи яких залежав насамперед 

від якості й кількості підготовлених кадрів.  

Рада Міністрів УРСР подає клопотання до ЦК Комуністичної партії 

України щодо розгляду питання про реорганізацію згаданої філії в самостійний 

вищий навчальний заклад – Київський державний інститут культури, 

аргументуючи це тим, що створення на базі філії самостійного інституту 

сприятиме поліпшенню підготовки кадрів бібліотечних працівників та 

активізації наукових досліджень з питань бібліотекознавства, бібліографії та 

книгознавства [113, арк. 42]. 

Виходячи з цього, відповідно до постанов Ради Міністрів СРСР від 08 

серпня 1968 р. № 608, Ради Міністрів УРСР від 29 серпня 1968 р. № 459 і 

наказу Міністра культури УРСР № 435 від 04 вересня 1968 р. на базі Київської 

філії Харківського державного інституту культури з 01 вересня 1968 р. 

організовано Київський державний інститут культури в підпорядкуванні 

Міністерства культури УРСР [60, с. 1, 2].  

Створення самостійного інституту культури саме в Києві було зумовлено 

ще й тим, що саме в столиці країни зосереджені республіканські, універсальні 

та спеціальні наукові бібліотеки, галузеві центри наукової інформації, діяли 

аматорські колективи художньої творчості, працювали театри, будинки 

культури, клуби тощо, які були базами дослідницької та практичної роботи. 

Відтак розпочав свою діяльність Київський державний інститут культури, 

який здійснював підготовку бібліотекознавців-бібліографів та клубних 

працівників вищої кваліфікації зі спеціалізацією у сфері керівництва різними 

жанрами художньої самодіяльності: диригентів хору, оркестрів народних і 
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духовних інструментів, керівників танцювальних колективів і режисерів 

народних театрів [115, арк. 20]. 

О. С. Сокальського було призначено ректором новоствореного інституту, 

проректорами: з навчальної роботи – к.і.н. І. В. Бохана, з наукової роботи – 

д.п.н. В. І. Чепелєва, з господарської діяльності – Й. А. Дорфмана. КДІК 

розпочав свою діяльність з двома факультетами: бібліотечним, деканом якого 

було призначено С. Й. Петрова, який одночасно очолив кафедру бібліографії, та 

культурно-просвітницької роботи – декан Г.М. Шевчук, який одночасно 

завідував кафедрою теорії і практики культурно-освітньої роботи. Деканат 

заочної форми навчання очолила О. П. Ісай (попередньо було охарактеризовано 

професійні та особистісні якості С. Й. Петрова та О. П. Ісай як співробітників 

філії). Д.і.н Г. М. Шевчук почав працювати в КДІК із моменту його відкриття. 

Отримавши освіту у Київському педагогічному інституту ім. М. Горького 

(1938), та набувши двадцятирічний досвід роботи в інституті історії Академії 

наук Української РСР на посадах молодшого наукового співробітника, ученого 

секретаря, старшого наукового співробітника, завідувача відділом, він прийшов 

у КДІК освіченим, висококваліфікованим викладачем у галузі історії 

Української РСР [287, арк. 2-7; 20-22; 40-41]. 

Як завідувач кафедри Г. М. Шевчук постійно сприяв підвищенню рівня 

кваліфікації своїх підлеглих, схвально відносився та всіляко допомагав колегам 

при вступі до аспірантури та написанні дисертаційних праць. Серед студентів 

користувався великою повагою, адже був не лише цікавим та обізнаним 

викладачем, а й потужним науковцем. Перелік наукових праць Г. М. Шевчука 

складає близько 100 назв. Серед них: монографії, навчальні посібники для 

студентів, навчальні програми та наукові статті. Впродовж 24 років 

Г. М. Шевчук щедро ділився своїми знаннями та набутим за життя науковим 

досвідом зі студентами інституту культури [287, арк. 9,10]. 

Як уже було зазначено, для відкриття в Києві самостійного інституту 

культури було виконано велику організаційну роботу. О. С. Сокальський 

доклав чимало зусиль до формування професорсько-викладацького складу. Ті, 
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хто працював у філії, перейшли першими на роботу до інституту, проте вже 

ректор О.С. Сокальський продовжував формувати науково-педагогічний 

колектив, до питання підбору якого ставився надзвичайно серйозно й 

відповідально, керуючись двома критеріями: глибиною фахових знань і рівнем 

володіння педагогічним інструментарієм вищої школи. 

До викладацького складу КДІК з перших днів його роботи долучилися 

знані доктори та кандидати наук, а також досвідчені викладачі з досвідом 

роботи в училищах культури та культурно-мистецьких закладах, серед них: 

доктор філологічних наук, професор О. В. Килимник, доктор історичних наук 

Ф. Є. Лось, доктор історичних наук А. М. Шлєпакова, к.тех.н. Л. З. Амлінський, 

к.філол.н Н. С. Бєляшова, к.м.н. Г. В. Білоус, к.і.н. І. Х. Ганжа, к.п.н. 

Є. І. Чмихало, к.п.н. Г. Г. Ліствіна, к.філол.н. О. Й. Моцай, к.філол.н., доц. 

Н. М. Костелі, к.філол.н. Н. Ф. Королевич, к.і.н., доц. І. Д. Золотоверхий, 

П. Х. Беляєва та ін. Всього за штатним розписом у 1968 р.в Інституті 

нараховувалося 92 працівника [91, арк. 1-13; 20-22; 30; 140; 145-146]. 

Ректор інституту, надаючи великого значення якісному підбору 

професорсько-викладацькому складу, з усією відповідальністю продовжує 

формувати його і в наступні роки. З 1969-1970 навчального року лави 

викладачів поповнили к.і.н. Р. О. Довуш, к.і.н. В. В. Дзюбенко, к.філол.н. 

Г. Г. Ігнатенко, ст. в. С. В. Короленко, ст. в. Л. І. Корнієнко, к.м.н. В. М. Князєа, 

к.філ.н. В. С. Лутаєнко, ст. в. Б. Н. Литвин, О. О. Малютенко, Т. Г. Мурзіна, 

вик. Н. П. Орлова, к.п.н. В. М. Пілецький, ст. в. В. В. Павленко, к.м.н. 

Л. П. Рукіна, к.філо.н., доц. Л. Ф. Стеценко, ст. в. О. І. Біляєв, М. Ф. Тимофієва, 

к.б.н. Ф. Т. Ткачов та ін. [91, арк. 1-16]. 

Заслугою О.С. Сокальського було відкриття все нових і нових кафедр, так 

на бібліотечному факультеті поряд з кафедрами бібліотекознавства та 

бібліографії було засновано кафедру науково-технічної інформації (НТІ), адже 

ректор вбачав в запровадженні новітніх технологій майбутнє бібліотек. На 

посаду завідувача кафедри було запрошено Л. З. Амлінського, який здобув 

вищу освіту, закінчивши у 1952 р. Київський інститут кіно-інженерів [2, арк. 5-
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9, 12, 22, 30]. У 1966 р. він закінчив аспірантуру ВНДІЦП по спеціальності 

«Автоматизація виробництва», у 1969 р. захистив дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата технічних наук [2, арк. 8-11]. 

Лев Зелікович  Амлінський був запрошений ректором не лише як 

кваліфікований викладач, а й як спеціаліст в галузі автоматизації виробництва і 

технічної кібернетики, автоматизації бібліотечних процесів та інформаційно-

пошукових систем. О. С. Сокальський був переконаний, що за підтримки 

фахівців з автоматизації можна сміливо прогнозувати перспективи розвитку 

бібліотек, оснащених новітніми інформаційними технологіями.  

Науково-дослідну та винахідницьку роботу Л. З. Амлінський успішно 

поєднував з педагогічною діяльністю, був керівником науково-дослідної теми 

інституту з прогнозування розвитку бібліотечної мережі УРСР (1969). Йому 

належить більше 70 наукових праць та винаходів, присвячених питанням 

механізації та автоматизації виробничих та бібліотечно-інформаційних 

процесів [2, арк. 28-30]. 

Великим здобутком стратегічно мислячого ректора О.С. Сокальського 

було створення в складі кафедри науково-технічної інформації під 

керівництвом Л. З. Амлінського лабораторії технічних засобів бібліотечної і 

культурно-просвітньої роботи, яка була укомплектована новою апаратурою 

того часу. Наукову роботу кафедри він спрямував по двом основним напрямам: 

механізації та автоматизації бібліотечних процесів та дослідження процесів 

управління закладами культури.  

Як завідувач кафедри Л. З. Амлінський був вимогливим у підборі 

професорсько-викладацького складу, ретельно розглядав кожну кандидатуру. 

До здібних студентів мав особливий підхід, але у питаннях успішності 

навчання завжди перше місце відводив глибоким знанням та технічному складу 

мислення перспективної студентської молоді.  

Слід зауважити, що на бібліотечному факультеті за перший рік існування 

інституту було сформовано потужний професорсько-викладацький склад: до 

викладачів, що працювали у філії, долучилися знані фахівці галузі та 
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випускники філії, було сформовано дві випускові кафедри: бібліотекознавства 

та бібліографії. На кафедрі бібліотекознавства почали працювати Є. Куделько, 

М. Трофімова, Г. Семендяєва, В. Пілецький, Л. Вовк, Н. Мірошніченко, 

Ж. Чернишова (Доля). На кафедрі бібліографії П. Беляєва, Н. Королевич, 

В. Лутовінова та ін. Більшість викладачів кафедр мали значний викладацький 

досвід, започаткований ще у філії ХДБІ. 

Факультет культурно-просвітницької роботи здійснював перші кроки 

діяльності, звичайно були організаційні труднощі, які ректор успішно долав. 

Для підсилення викладацького складу О. С. Сокальський у 1970 р. запрошує на 

роботу до КДІК к.і.н., доцента С. О. Піналова, який до цього 10 років працював 

у Харківському державному інституту культури. 

У 1955 р. він закінчив аспірантуру Московського державного 

бібліотечного інституту, після чого рік працював асистентом кафедри 

культурно-просвітницької роботи цього вишу, де виявив себе сумлінним та 

здібним науковцем. У 1957 р. С. О. Піналов був запрошений на посаду 

заступника директора Липецької обласної культурно-просвітницької школи 

[172, арк. 141-142, 146, 147]. З 1958 по 1970 рр. працював у ХДБІ на посадах 

викладача, старшого викладача та доцента кафедри культурно-освітньої роботи.  

У 1970 рр. на запрошення ректора О. С. Сокальського він переходить 

працювати до КДІКу, де очолює посади: старшого викладача (1970 р.), декана 

факультету КПР (1972 р.), доцента кафедри теорії та історії культури (1975 р.), 

на якій  працює до жовтня 1989 р. [172, арк. 145].   

За роки своєї трудової діяльності С. О. Піналов активно займається 

науковою роботою, має понад 70 друкованих праць, серед них: «Цінні форми 

практики студентів» (1959 р.), «Організаційне удосконалення політико-

освітньої роботи» (1961 р.), «Задачи теоретической подготовки культурно-

просветительских работников высшей квалификации» (1961 р.), «Задачи 

теоретической подготовки культурно-просветительных работников высшей 

квалификации» (1961 р.), «Невтомний вихователь» (1965 р.), «Некоторые 

актуальные вопросы политической пропаганды в клубных  учреждениях» 
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(1965 р.), «Традиції та новаторство» (1966 р.), «Качественные методические 

материалы – важное средство повышения эффективности клубной работы» 

(1967 р.) [172, арк. 148-149]. 

Серед викладачів факультету КПР не менш помітною, неординарною й 

талановитою особистістю була О.О. Малютенко [125,  арк. 43]. У 1960 р. вона 

отримала вищу освіту в Київському інституті театрального мистецтва 

ім. Карпенка-Карого, одержавши кваліфікацію «артист драми». Підбираючи 

педагогічний склад для КДІК, О. С. Сокальський ретельно вивчав кожну 

кандидатуру, намагаючись залучити до роботи найталановитіших акторів та 

одночасно здібних викладачів, які б змогли передати свої знання та хист до 

праці студентській молоді. Такою, на погляд ректора, була О. О. Малютенко. У 

1969 р. вона приступила до викладання сценічної мови, а вже за рік очолила 

посаду заступника декана факультету культурно-освітньої роботи [125, арк. 46]. 

Окрім адміністративної роботи займалася науковою, підготувала та 

видала методичний посібник для народних театрів та колективів художньої 

самодіяльності з питань культури мови, а також є автором наукових праць 

відповідно свого фаху [125, арк. 48; 50]. 

Серед викладачів факультету були також талановиті митці: 

М. П. Гринишин – заслужений артист УРСР 1960 р. та заслужений діяч 

мистецтва УРСР 1968 р., К. Ю. Василенко – заслужений артист УРСР 1960 р., 

заслужений діяч мистецтва УРСР 1969 р., Г. О. Березова – заслужений артист 

УРСР 1969 р., В. І. Суржа – заслужений артист УРСР 1969 р. [294 , арк. 1,2]. 

Завдяки внеску цих обдарованих творчих особистостей у розбудову системи 

підготовки на базі КДІКа мистецьких кадрів нової генерації, рівень 

культосвітньої роботи у наступні десятиріччя сягнув на якісно новий щабель. 

Про це свідчать і структурні зміни в організації навчального процесу: з 1968 р. 

на факультеті було започатковано діяльність кафедр теорії і практики 

культурно-просвітницької роботи, режисури, теорії і історії музики, хорового 

диригування, загального фортепіано.  
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Щороку структура інституту ускладнювалася, поповнюючись новими 

кафедрами. Так, відповідно до наказу Міністерства культури УРСР № 272 від 

18 червня 1969 р., було засновано кафедру фізичного виховання і громадської 

оборони, а за два роки у зв’язку з уведенням в Інституті культури нових 

спеціальностей на підставі наказу Міністра культури УРСР № 332 від 24 серпня  

організовано кафедру народних інструментів та народної хореографії [23, арк. 

14]. З 26 серпня 1972 р. згідно з наказом Міністра культури УРСР від 1972 р. № 

446-К від 7 квітня 1972 р. засновано кафедри клубної режисури та народного 

хору [23]. 

З перших років на факультеті працюють знані митці С. Дорогий, 

В. Суржа, М. Гринишин, Д. Радик, Т. Мурзіна, Н. Орлова, Л. Рукіна, 

К. Василенко, Н. Нарожна та ін. 

Перший набір абітурієнтів, що вступали на навчання до КДІК, проходив у 

складних умовах, так як наказ про відкриття вищого навчального закладу був 

підписаний, коли вже закінчилася вступна компанія та екзаменаційні 

випробування в інших вузах. Проте, слід було здійснити перший набір у 1968 р. 

Ректор дає доручення викладачам відвідати вищі навчальні заклади м. Києва і 

відібрати тих, хто не проходить в ці заклади за конкурсом, але має достатньо 

високий бал. Це було складне організаційне завдання, проте воно було 

виконане. На перший курс бібліотечного факультету денного відділення на 

спеціалізацію «Масові бібліотеки» було набрано – 5 груп по 35 студентів, на 

технічну спеціалізацію – 2 групи по 25 студентів. На заочний відділ було 

зараховано 500 студентів, на вечірній – 83 [115, арк. 10-14]. 

Таким чином, набір студентів у 1968 р. становив – 688 осіб, що в 

порівнянні із 1969 р. менше на 1660 (денний відділ – 240, заочний – 1942, 

вечірній – 166). Про особливості персонального складу цього першого випуску 

учнів О.С. Сокальського йдеться у наступному розділі дисертації. 

Важливо підкреслити, що з кожним абітурієнтом, що вступав до КДІКу, 

ректор особисто проводив співбесіду. Ця зустріч із ректором залишилася у 

пам’яті багатьох студентів, а нині знаних фахівців, назавжди. Так, колишній 
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студент КДІК (1968-1972), а згодом його викладач, доцент кафедри 

книгознавства і бібліотекознавства О. П. Крицький завжди згадував про свого 

вчителя і наставника О. С. Сокальського з особливим душевним теплом і 

цікавими спогадами. 

Пригадавши свою першу зустріч із О. С. Сокальським, О. К. Крицький 

зазначив: «З короткої співбесіди з ректором відчувалися повага, 

доброзичливість, вболівання за Інститут і за долю кожного з нас» [147, с. 35]. 

«На лекціях з курсу «Бібліотекознавство», які читав О.С.Сокальський, 

відчувалася досконалість знання бібліотечної справи, вільне володіння 

матеріалом, логічне мислення і хороший тон. Так званих «буденних» зустрічей 

було багато і ніколи не відчувалось якихось негативних висловів, емоцій, тим 

паче дій» [147, с. 46]. 

Заняття в КДІКу розпочалися 19 вересня 1968 року. Студенти першого 

набору бібліотечного факультету вивчали наступні навчальні дисципліни: 

загальне бібліотекознавство, історія бібліотечної справи, загальна бібліографія, 

автоматизація і механізація бібліотечних процесів, науково-технічна 

інформація, технічні засоби культурно-освітньої роботи, історія КПРС, новітня 

історія, історія книги, клубна справа, українська мова та література, іноземна 

мова, політекономія, педагогіка, психологія та ін. [165, арк. 8-14]. 

У перші роки розроблялися й постійно вдосконалювалися робочі 

навчальні плани, створювалися плани ідейно-виховної роботи, програми 

практичної підготовки студентів, розроблялися методичні вказівки до 

навчальних дисциплін, програми курсів. О. С. Сокальський брав активну участь 

у розробці навчальних планів, відстежував методичну роботу та давав цінні 

поради щодо їх удосконалення. 

Як ректор культурно-мистецького вищого навчального закладу 

О. С. Сокальський розумів, що силами двох вишів забезпечити 

висококваліфікованими кадрами численні бібліотечно-інформаційні та 

культурно-мистецькі установи України не можливо. Як стратег і далекоглядна 
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людина, ректор прагнув охопити культурно-мистецькою вищою освітою всі 

регіони країни, і в результаті приймає рішення відкрити філії Інституту. 

Він доводив, що східні регіони країни забезпечує фахівцями ХДІК, 

центральні регіони – КДІК, тож у його планах було забезпечити 

висококваліфікованими бібліотечними кадрами південні та західні регіони 

України. Таким чином О.С. Сокальським було обґрунтовано відкриття філій 

КДІК в Рівному та Миколаєві.  

Підготовка бібліотечних кадрів у Рівному бере початок із 1970 р., коли на 

базі загальнонаукового факультету Київського державного університету 

відповідно до наказу Міністра вищої спеціальної освіти УРСР і Міністерства 

культури УРСР № 540/38Н від 7 травня 1970 р. був створений Рівненський 

культурно-освітній факультет Київського державного інституту культури. 

Основним його завданням була підготовка висококваліфікованих кадрів для 

закладів культури Західної України. Деканом факультету було призначено 

кандидата історичних наук Д.О. Михайлова. На факультеті готували фахівців за 

двома напрямами: культурно-освітня робота та бібліотекознавство і 

бібліографія [139, с. 91-94]. 

З першого року відкриття філії ХДІК у Рівному підготовка бібліотечних 

фахівців велася зі спеціалізації «Масові та наукові бібліотеки». Набір студентів 

складав 60 осіб. Приймалися випускники культурно-освітніх училищ та 

середніх шкіл без спеціальної підготовки на чотирирічне навчання. Конкурс на 

одне місце становив понад 5 осіб.  

Викладання спеціальних дисциплін для майбутніх бібліотечних фахівців 

забезпечували переважно штатні викладачі КДІК, а також досвідчені практичні 

фахівці – викладачі-сумісники з бібліотек м. Рівного, такі як В. П. Бабюк, 

І. І. Білоусова, В. П. Гайдук, А. Ф. Гречковський, О. М. Клімова та ін. 

Викладання суспільно-політичних, філологічних дисциплін, педагогіки, 

психології та інших загальнонаукових предметів здійснював професорсько-

викладацький склад колишнього загальнонаукового факультету Київського 

державного університету (ЗНФ КДУ) [139, с. 91-93]. 
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Кабінет бібліотекознавства і бібліографії Рівненської філії було 

організовано в 1971 р., в основу його фонду було покладено фахову  літературу 

в кількості 200 прим., передану науковою бібліотекою Львівського державного 

університету [139, с 92].  

У 1971-1972 навчальному році на факультеті було відкрито заочне 

відділення. Контингент студентів до цього часу становив близько 120 осіб. 

Перспективи розвитку культурно-освітнього факультету і збільшення обсягу 

навчально-виховної роботи спричинили створення в 1972 р. п’яти кафедр, серед 

яких провідною з підготовки бібліотечних фахівців була кафедра 

бібліотекознавства і бібліографії. До цього вона існувала як секція кафедри 

загальнонаукових дисциплін [139, с. 93]. 

Відкриття Миколаївського культурно-освітнього факультету (1971) в той 

час було надзвичайно важливою і потрібною справою. Незадовго до офіційної 

дати відкриття Миколаївського факультету (01.09.1971) на сторінках видання 

«Південна правда» було розміщено інформаційну довідку про відкриття нового 

вищого навчального закладу «Щасливої дороги, новий вуз!!», автором якої був 

П. Вікторов. У ній читачам повідомлялося про можливості, умови та 

перспективи  навчання в новому закладі гуманітарного профілю [24, с. 2]. 

Інтерес до цього навчального закладу стрімко зростав, про свідчать численні 

статті та інтерв’ю про нього [141 с. 3; 242].  

Активна робота приймальної комісії факультету теж давала позитивні 

результати, її профорієнтаційна діяльність значно покращувала залучення 

молоді до навчання. В інформаційних оголошеннях подавалися відомості про 

чинні спеціальності: бібліотекознавство і бібліографія (спеціалізація – масові та 

наукові бібліотеки), культурно-освітня робота (диригентсько-хорова, 

диригентсько-оркестрова), із терміном навчання на денному відділі 4 роки [180, 

с. 1]. 

У перший рік функціонування Миколаївського факультету розпочали 

педагогічну діяльність такі викладачі: О. В. Омельченко – доцент кафедри 

історії КПРС, С. Л. Каїров –  кандидат історичних наук, працював на посаді в.о. 
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доцента цієї ж кафедри, Н. О. Ковальова –  старший викладач, В. С. Маренков – 

завідувач кафедри теорії музики і загального фортепіано, В. Ф. Нікора – 

завідувач кафедри народних інструментів, Н. І. Тарасова – викладач секції 

оркестрового диригування МКОФ, В.І. Кучеренко – завідувач кафедри 

хорового диригування, Д. А. Ганчо – викладач теоретичних дисциплін МКОФ.  

Із 1972 р. викладацький склад філії поповнили перші випускники КДІК 

Д. Ф. Журавель, С. П. Шеметюк, М. В. Геращенко та В. Л. Воїнова – молоді, 

активні фахівці, готові передати свої знання студентам.  

Першою спеціальністю, за якою філії розпочали підготовку фахівців, 

було «Бібліотекознавство і бібліографія». Потреба в таких спеціалістах була 

дуже велика, адже перший набір складав 120 осіб. Очолила кафедру 

бібліотекознавства і бібліографії спеціаліст-практик Т. Г. Блізніченко, яка своїм 

талантом організатора, наполегливістю зуміла сформувати колектив 

викладачів, які навчили шанувати книгу та бібліотеку як важливий соціальний 

інститут [180, с. 1]. 

Важливо підкреслити, що у різні роки до викладання фахових дисциплін 

на Миколаївському факультеті залучалися провідні бібліотекознавці СРСР: 

професор Ленінградського університету культури О. В. Соколов, директор 

Державної бібліотеки СРСР ім. В.І. Леніна М.С. Карташов, відомий 

бібліотекознавець професор А.С. Чачко [14]. 

Варто пам’ятати, що створення вищезгаданих філій Київського інституту 

культури, їх розвиток є неоціненною, багатогранною роботою багатьох людей, 

які під пильним керівництвом О. С. Сокальського розбудовували новий щабель 

культурно-мистецької освіти України. 

Перебуваючи на посаді ректора, О. С. Сокальський очолював кафедру 

бібліотекознавства. Він успішно поєднував напружену й складну організаційно-

управлінську роботу з науковою та викладацькою. Як завідувач кафедри 

бібліотекознавства він звертав особливу увагу на підвищення наукового рівня 

викладання бібліотечних дисциплін, навчально-методичної роботи колективу 
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кафедри, на посилення виховної роботи серед студентів, зв’язки кафедри з 

бібліотеками республіки.  

О. С. Сокальський був всебічно розвиненою людиною, добре обізнаною 

як із діяльністю культурно-освітніх закладів України, так і з особливостями 

організації навчально-виховного процесу в системі вищої освіти. Упродовж 

усього життя він займався улюбленою справою саме завдяки своїй 

енергійності, несамовитій працелюбності та високим лекторським здібностям. 

Науковець завжди прагнув до відчуття нового, невідомого науці та соціуму 

наукового досягнення. Як керівник О. С. Сокальський був надзвичайно 

вимогливим до себе та інших –  чи-то співробітників, чи студентів. Як фахівець 

високого ґатунку він користувався неабияким авторитетом науково-

педагогічної громадськості.  

Він умів переконати студентську молодь у нагальній потребі суспільства 

саме в тій спеціальності, яку вони обрали, зацікавити пасивних, правильно 

спрямувати здібних, посприяти, допомогти кожному, хто цього потребував.  

Головною особою в інституті О. С. Сокальський вважав студента, тому 

своєрідною особливістю його викладацького стилю був постійний зв'язок і 

контакт із студентською аудиторією. Він заохочував до самостійного – 

аналітичного та критичного мислення, формування та розвитку молодої 

людини як індивідуальності; переймався долею кожного студента. Очевидно, 

саме таке батьківське ставлення і спричинило в студентських лавах любов та 

повагу до науковця. Його лекції захоплювали не тільки інформативністю, він 

настільки пристрасно говорив про проблеми галузі, що студенти готові були 

йти вирішувати їх одразу ж після занять. О. С. Сокальський брав безпосередню 

участь в організації громадської діяльності студентських груп у рамках 

комсомольської та профспілкової діяльності. Не дивно, що його учні 

працювали у Штаб-квартирі ЮНЕСКО в Женеві, Бібліотеці Конгресу США, 

Бібліотеці ООН у Нью-Йорку, у національних бібліотеках Монголії, Кенії, 

В’єтнаму, стали міністрами культури країн, які направляли їх для навчання в 

КДІК. 
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О. С. Сокальський надавав великого значення науковому й теоретичному 

рівню викладання спеціальних дисциплін бібліотекознавчого циклу, а також 

науковим дослідженням у цій царині. У його працях досліджувалися проблеми 

розвитку централізації бібліотек, їх автоматизації та механізації, 

комплектування фондів, а також особливості підготовки кадрів у 

новоствореному інституті [145, с. 30-32; 237; 214, с. 27]. 

За ініціативи О. С. Сокальського було проведено низку засідань круглого 

столу викладачів кафедри з ветеранами та провідними фахівцями бібліотечної 

галузі, працівниками республіканських бібліотек, серед яких були знані в 

Україні діячі: С. Комський, Л. Вовченко, Ф. Шимченко, С. Гутянський, 

П. Коломієць та ін. Також було розроблено перспективну програму розвідки, 

проводилися наукові семінари щодо її методики, дослідники працювали в 

архівах Ленінграда, Москви, Одеси, Львова та інших міст [146, с. 38]. 

Будучи бібліотекарем за освітою, науковець значну частину своїх статей 

присвятив підготовці бібліотечних кадрів в Україні, вважаючи цю професію 

«найпочеснішою» [229, с. 28-29], «професією енциклопедичних знань» [232], 

«професією інтелектуалів», «пропагандистів книги» [221]. О. С. Сокальський 

постійно наголошував на важливості підготовки кваліфікованих бібліотечних 

фахівців [234, с. 2; 237], «роль і значення яких в суспільстві дедалі зростатиме» 

[220, с. 30-31]. 

У контексті політичних подій новітньої української історії дуже важливо 

підкреслити, що на початку 1970-х рр. О.С. Сокальський підтримав і схвалив 

ініціативу авторської групи викладачів (Л. Одинока, А. Кондрашова) щодо 

введення в навчальний процес спецкурсу «Історія бібліотечної справи України» 

для декількох груп, а згодом – і повноцінної загально професійної навчальної 

дисципліни на всіх спеціалізаціях бібліотечного факультету. 

Завдяки великим зусиллям, яких було докладено викладачами КДІК на 

дослідження історії бібліотечної справи України, стало можливим видання 

низки збірників, статей, проведення численних наукових конференцій [59, 

арк. 30]. Історико-бібліотечні проблеми стають провідними темами наукових 



117 

 

студій викладачів, студенти та аспіранти активно досліджують цю тематику у 

своїх курсових та дипломних роботах. Проблематикою історії бібліотечної 

справи України цікавляться, і в результаті вона все частіше  зустрічається в 

тематиці дисертацій. 

У результаті такої діяльності персонал потребував постійного 

підвищення своєї кваліфікації, і запроваджена О. С. Сокальським «Школа 

педагогічної майстерності» в Інституті культури відіграла в цьому аспекті 

важливу й особливу роль. По-перше, заняття в ній були обов’язковими для всіх 

викладачів, зокрема для кураторів академічних груп, по-друге, на них 

розглядалися питання ораторського мистецтва. Це значною мірою допомогло 

підвищити свій професійний рівень, адже використовувалися різні аспекти 

обміну досвідом [47, арк. 67, 69]. 

Починаючи з 1968 р. на кафедру бібліотекознавства було покладено 

завдання проводити дослідження з проблеми «Фонди державних бібліотек 

району», з їх наукової організації, комплектування та використання.  

Виконання навчально-методичної роботи завжди контролювалося на 

засіданнях кафедри, готувалися навчально-методичні посібники для студентів-

заочників, переглядалися програми учбової та виробничої практик для 

студентів денної форми навчання, складалися тематичні плани курсів; 

регулярно поновлювалася тематика курсових робіт, наочних посібників із таких 

курсів: «Загальне бібліотекознавство», «Бібліотечні фонди і каталоги», 

«Методика роботи з читачами», «Організація роботи радянської бібліотеки». З 

метою обміну досвідом та підвищення педагогічної майстерності викладачів 

організовувалися взаємовідвідування лекцій, практичних та семінарських 

занять за індивідуальними планами викладачів, а з метою підвищення ідейно-

теоретичного та професійного рівня викладачів була організована робота 

постійно діючого науково-методичного семінару за різною тематикою [175, 

арк. 4, 22]. 

У звітах про наукову та навчально-методичну роботу кафедри 

бібліотекознавства за кожний навчальний рік можна простежити суттєве 
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підвищення якості підготовки лекційних, семінарських і практичних занять, які 

проводилися викладачами кафедри і зазвичай відповідали усім вимогам вищого 

навчального закладу. 

Члени кафедри брали активну участь у наукових конференціях. 

Продовжувалася робота з написання підручників, навчальних посібників, 

монографій, кандидатських дисертацій. Водночас недоліки наукової роботи на 

кафедрі не залишилися поза увагою ректора. На його думку, головними вадами 

були: недостатня наукова активність деяких викладачів, що призводила до 

відсутності в них друкованих праць за тематикою науково-дослідної роботи 

кафедри; невідповідність кафедральних наукових досліджень актуальній 

проблематиці функціонування вітчизняних бібліотек. 

Значна увага приділялась ректором КДІК науковій роботі студентів. На 

засіданнях кафедри систематично заслуховувалася тематика їх наукових робіт 

та розглядалися результати студентських наукових досліджень. Аналізуючи 

організаційні підходи до наукової роботи студентів з боку викладачів, 

О. С. Сокальський постійно наголошував на необхідності активізації роботи 

студентських наукових гуртків, що створювалися на профільних кафедрах, 

підвищенні успішності студентів через зв'язок їх навчання й наукової творчості, 

теорії й практики, шанобливого ставлення до своєї майбутньої професії [175, 

арк. 4, 22; 184, арк. 248, 8, 39-62.] 

На кожному засіданні кафедри заслуховувалася інформація завідувача 

про засідання ректорату й ради інституту. На засіданнях предметних комісій 

щомісячно обговорювалися стан якості викладання навчальних дисциплін; 

вимоги до ведення навчальної та екзаменаційної документації; зміст та якість 

розробки методичних матеріалів для заочного відділення, програм виробничої 

практики; показники успішності студентів тощо. 

Навчально-методична робота очолюваної С. О. Сокальським кафедри 

була спрямована на підвищення наукового рівня занять, тісний зв'язок 

бібліотечної теорії з практикою, на подальше підвищення педагогічної 

майстерності викладацького складу. Колективом викладачів кафедри 
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складалися методичні посібники для заочної форми навчання, викладачі 

готували низку наочних посібників із таких дисциплін: «Загальне 

бібліотекознавство», «Бібліотечні каталоги», «Методика роботи з читачами», а 

також було складено комплект діафільмів за темою «Організація алфавітного 

каталогу». За результатами  аналізу студентських наукових робіт на кафедрі 

були такі автори, які мали честь бути нагородженими за результатами перемоги 

їх праць на всесоюзних та республіканських конкурсах. 

Аналіз виховної роботи кафедри засвідчив, що вона проводилася за 

такими напрямами: виховання у студентів наукового світосприйняття, 

працелюбність, любов до своєї професії, пропаганда досягнень науки і 

практики бібліотечної справи. Викладачі кафедри приділяли значну увагу 

виховній роботі шляхом органічного поєднання навчання й виховання. 

Наслідуючи приклад свого наставника і керівника О. С. Сокальського, 

викладачі приділяли значну увагу щоденному спілкуванню зі студентами в 

навчальний і позанавчальний час, що дало змогу передати молоді життєвий 

досвід, професійні знання та найкращі людські якості. 

Неодноразово проф. О. С. Сокальський виступав із лекціями перед 

науковою громадськістю та практичними працівниками, зокрема, перед 

бібліотекарями Львівської області, Республіканської дитячої бібліотеки, 

Сімферопольської і Житомирської обласних бібліотек, у Республіканському 

інституті підвищення кваліфікації вчителів. Плідна й довготривала праця 

О.С. Сокальського фондувала непересічний науково-освітній заклад, який з 

роками розвинувся в Київський національний університет культури і мистецтв. 

Лише О. С. Сокальський міг би розповісти про ті ночі, коли писалися 

обґрунтування і звернення до усіх керівних органів України, про ті години 

очікування на прийом до високопосадовців, щоб довести потрібність, схилити 

на свій бік представників різних рівнів влади і зробити їх своїми однодумцями. 

І всі ці зусилля не були марними.  

Спогади вихованців і колег про великого вченого, педагога й першого 

ректора КДІК засвідчують харизматичність його особистості, масштабність 
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наукового, організаційного й педагогічного таланту. Дійсно, О.С. Сокальський 

був Ректором-Стратегом з великої літери [146, с. 37-38.].  

Його системне бачення процесів розвитку культури суспільства вражає й 

сьогодні. Він завжди мав свій об’єктивний, незаідеологізований погляд на 

проблеми фахової діяльності. О.С. Сокальський був справжнім фахівцем  

бібліотечної справи, «батьком для студентів», розсудливим керівником щодо 

своїх колег [184, арк. 8, 39-62]. Окрім вагомого внеску у заснування одного з 

найавторитетніших науково-освітніх осередків країни кульутрологічно-

мистецького спрямування, він залишив змістовну наукову спадщину, про що 

йдеться у наступному розділі дисертації.  

 

Висновки до розділу 2 

 

Таким чином, аналіз життєвого і творчого шляху О. С. Сокальського, 

ключових векторів його професійної діяльності на різних посадах у галузі 

культури та освіти, дозволив виокремити п’ять етапів, упродовж яких відбувалося 

професійне зростання вченого, визначалося коло його наукових інтересів. Для 

формування наукового світогляду вченого з цих етапів визначальними є такі: 

– І етап (1936-1940) –  роки навчання в ХДБІ, формування професійного 

світогляду, визначення напрямів подальшої професійної та наукової діяльності; 

– II етап (1951-1960) – роки навчання в аспірантурі МДБІ, написання 

кандидатської дисертації, набуття організаторських здібностей на посаді 

керування відділом навчальних закладів Міністерства культури УРСР, 

формування науково-педагогічної майстерності в процесі викладацької 

діяльності в Київській філії ХДБІ; 

– ІІІ етап (1961-1974) – роки плідної організаторської діяльності на посаді 

директора Київської філії Харківського державного інституту культури, захист 

дисертації, активна участь у створенні Київського державного інституту 

культури, продуктивна наукова та педагогічна робота, дослідницька діяльність у 

галузі бібліотекознавства. 
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Зазначено, що роки навчання О. С. Сокальського в першому й єдиному тоді в 

Україні вищому навчальному закладі бібліотечного профілю, який мав 

висококваліфікований науково-педагогічний склад та потужну науково-дослідну 

інфраструктуру, сприяли формуванню у студента факультету дитячих та юнацьких 

бібліотек любові до майбутньої професії й щирої зацікавленості в успішному 

розвитку бібліотечної галузі України. Під впливом найкваліфікованіших 

викладачів – кандидатів пед. наук Д. Лекаренка, Ф. Гурвич, доцента 

М. Фельдштейна, проректора О. Майбороди студент О.С. Сокальський без вагань 

вирішив назавжди пов’язати своє життя з бібліотечною справою, визначив 

фондознавчу проблематику свого майбутнього дисертаційного дослідження.  

Вельми важливим для формування наукового й професійного світогляду 

О.С. Сокальського були 1951-1960 рр. – навчання в аспірантурі Московського 

державного бібліотечного інституту, написання дисертації, керування відділом 

навчальних закладів Міністерства культури УРСР та за сумісництвом – 

педагогічна діяльність у Київському культосвітньому технікумі. Плідною була 

комунікаційна взаємодія О.С. Сокальського з колегами В. Туровим, Є. Таммом, 

А. Ашукіним, результатом якої було видання у співавторстві потужних 

навчальних посібників та науково-методичних працб фондознавство 

проблематики.   

Відзначено, що за період перебування на посаді начальника управління 

навчальних закладів Міністерства культури УРСР О. С. Сокальський сприяв 

вирішенню багатьох організаційно-методичних проблем у галузі культури й 

мистецтва, зокрема відкриттю технікумів та училищ культури, музичних і 

художніх шкіл, удосконаленню навчального та виховного процесів, активізації 

науково-дослідної роботи в закладах культурно-мистецької освіти.  

О. С. Сокальському завжди були притаманні високий професіоналізм і 

відповідальність. Він добре знав стан справ у підпорядкованих навчальних 

закладах, підтримував і пропагував кращий досвід, водночас завжди допомагав у 

вирішенні проблем, сприяв подальшому розвитку закладів культури та мистецтва, 
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зміцненню їх матеріально-технічної бази та підвищення якості педагогічного 

складу. 

Стратегічно важливими були заходи, спрямовані на розбудову 

О.С.Сокальським відділів вечірнього та заочного навчання в усіх 

підпорядкованих Міністерству культури УРСР вищих та середніх спеціальних 

освітніх закладах, що в результаті суттєво збільшило обсяги підготовки кадрів 

культурно-мистецького профілю, зокрема й бібліотечних фахівців. Саме завдяки 

підтримці О. С. Сокальського в 1960 р. в Харківському державному 

бібліотечному інституті було започатковано підготовку бібліотекарів для 

науково-технічних бібліотек та забезпечення їх робочими місцями.  

Найпродуктивнішим періодом життя та професійної діяльності 

О. С. Сокальського визначено 1961-1974 рр., пов’язані з його адміністративною, 

педагогічною та науково-дослідною діяльністю в Київській філії Харківського 

державного бібліотечного інституту (з 1964 р. – Харківського державного 

інституту культури), його наполегливу діяльність по відкриттю на базі філії 

Київського державного інституту культури.  

Очоливши у 1961 р. Київську філію ХДБІ, О. С. Сокальський 

першочергову увагу приділяє забезпеченню якості навчального процесу й набору 

кваліфікованого складу викладачів. Окрім залучення до викладання у філії колег з 

ХДБІ, він запрошує на кафедру бібліотекознавства таких досвідчених фахівців, як 

В. Туров, С. Петров, О. Ісай, О. Акімушкіна, З. Руда, О. Довгопола, Є. Перелигіна, 

О.Третяк, Л. Одинока, які стояли у витоків створення КДІК. Не меншу увагу 

директор філії приділяв якості викладання дисциплін суспільно-гуманітарного 

циклу, долучивши до читання лекцій таких кваліфікованих викладачів, як: 

І. Бровко, Г. Риженко, М. Плісецький, П. Костриба, А. Рутенко та ін.  

Під керівництвом О. С. Сокальського Київська філія Харківського 

державного бібліотечного інституту досягла достатньо високого рівня підготовки 

фахівців: за обсягом, змістом та якістю навчальної та наукової роботи цей 

структурний підрозділ уже фактично став вищим навчальним закладом, але 

відсутність у нього належного статусу гальмувала його подальший розвиток. У 
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1968 р. на численні клопотання О. С. Сокальського було прийнято постанови Ради 

Міністрів СРСР від 08 серпня 1968 р. № 608, Ради Міністрів УРСР від 29 серпня 

1968 р. № 459 і наказ Міністра культури УРСР № 435 від 04 вересня 1968 р. 

відповідно до яких на базі Київської філії Харківського державного інституту 

культури з 01 вересня 1968 р. організовано Київський державний інститут 

культури в підпорядкуванні Міністерства культури УРСР.  

Зусиллями О. С. Сокальського на бібліотечному факультеті за перший рік 

існування КДІК було сформовано потужний професорсько-викладацький склад: 

до викладачів, що працювали у філії, долучилися знані фахівці галузі та 

випускники філії, було сформовано дві випускові кафедри: бібліотекознавства та 

бібліографії. На кафедрі бібліотекознавства почали працювати Є. Куделько, 

М. Трофімова, Г. Семендяєва, В. Пілецький, Л. Вовк, Н. Мірошніченко, 

Ж. Чернишова (Доля). На кафедрі бібліографії П. Беляєва, Н. Королевич, 

В. Лутовінова та ін. Більшість викладачів кафедр мали значний викладацький 

досвід, започаткований ще у філії ХДБІ. У 1970р. в КДІК відкривається кафедра 

науково-технічної інформації під керівництвом Л. З. Амлінського – провідного в 

Україні фахівця в галузі автоматизації виробництва, зокрема й бібліотечного. 

Такий потужний викладацький корпус дозволив згодом відкрити при кафедрі 

бібліотекознавства аспірантуру й розпочати підготовку науково-педагогічних 

кадрів, які суттєво посилювали науковий ценз КДІК.   

У 1970-71 рр. О. С. Сокальським було ініційовано відкриття філій КДІК у 

Рівному та Миколаєві, що сприяло суттєвому збільшенню обсягів підготовки 

кваліфікованих фахівців для бібліотек різних типів та видів, покриттю усіх 

регіонів України мережею навчальних закладів культурноосвітнього профілю.   

 

Основні положення розділу викладені в публікаціях [272, 274, 279, 280, 

282]. 
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РОЗДІЛ 3. 

О. С. СОКАЛЬСЬКИЙ ЯК ФУНДАТОР КИЇВСЬКОЇ НАУКОВО-

ОСВІТНЬОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ ШКОЛИ 

 

 

 

3.1. Науковий доробок О. С. Сокальського в галузі загального та 

спеціального бібліотекознавства 

 

Своєю плідною й багатовекторною дослідницькою діяльністю 

О. С. Сокальський значною мірою сприяв поступу вітчизняного 

бібліотекознавства, його ім’я посідає одне з почесних місць в історії галузевої 

науки. 

Результати бібліометричного аналізу опублікованих та рукописних 

наукових та навчально-методичних праць О. С. Сокальського дають змогу 

стверджувати, що перше місце в його науковому доробку займають проблеми 

бібліотечного фондознавства (близько 40% опублікованих праць та 

рукописів), каталогознавства (близько 20%), проблеми підготовки кадрів для 

галузі культури, зокрема для бібліотек (18%), актуальні питання теорії 

бібліотекознавства як науки (10%), праці з організації бібліотечної справи в 

Україні, зокрема й проблеми автоматизації та механізації бібліотечних 

процесів (12%).  

На нашу думку, такий потужний поштовх до різнопланової науково-

дослідницької діяльності в галузі бібліотекознавства О. С. Сокальський 

одержав ще під час навчання в Українському бібліотечному інституті, де його 

педагогами та науковими наставниками були перший кандидат наук СРСР в 

галузі бібліотекознавства Д. М. Лекаренко, який очолював тоді кафедру 

бібліотекознавства [289, с. 56-73], відомий бібліотекознавець О. А. Майборода, 

який з 1938 по 1941 рр. займав посаду заступника директора з науково-
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навчальної роботи цього інституту. Важливим є той факт, що О. А. Майборода, 

закінчивши у 1930 р. бібліотечне відділення Харківського інституту народної 

освіти й набувши кваліфікацію «організатор-методист бібліотечної роботи і 

викладач бібліотечних дисциплін» цього ж року вступає в аспірантуру 

Українського науково-дослідного інституту педагогіки, яку закінчує у 1933 р. 

Тема його дисертаційного дослідження в той час була пов’язана з методикою 

викладання навчальної дисципліни «Організація книжкових фондів бібліотек». 

Саме цей курс здібний викладач з 1932 по 1941 рр. читав студентам 

бібліотечного відділення своєї альма-матер, зокрема й в період з 1936 по 

1940 рр., коли в Українському бібліотечному інституті навчався студент 

О. Сокальський [10, с. 36-39]. Вплив талановитого викладача Майбороди на 

здібного студента був таким потужним, що саме ця проблематика організації 

бібліотечних фондів згодом стала темою кандидатської дисертації 

О. С. Сокальського.  

Наступний етап співпраці цих двох непересічних особистостей 

прийшовся на післявоєнні роки, коли у травні 1947 р. діяльність Харківського 

державного бібліотечного інституту (ХДБІ) була поновлена й О. А. Майбороду 

як викладача фахових дисциплін перевели з Харківського педагогічного 

інституту ім. Г. С. Сковороди до Бібліотечного інституту. З 10 липня 1947 р. 

наказом по Комітету в справах культурно-освітніх установ при Раді Міністрів 

УРСР О. А. Майбороду призначено заступником директора з навчально-

наукової роботи Харківського державного бібліотечного інституту. З 1951 по 

1953 рр. О. А. Майборода – декан бібліотечного факультету. Як людина 

відповідальна і кваліфікована він приділяв значну увагу організації ефективної 

діяльності новостворених кафедр, ретельно підбирав їх кадровий склад, 

працював на всіх важливих ділянках громадської роботи. Так, у 1949-1950 навч. 

році в структурі інституту виникла нова кафедра –  «Організації бібліотечних 

фондів і каталогів» з 8 штатними викладачами. З першого дня існування 

кафедри її завідувачем призначається О. А. Майборода, який формує потужне 

ядро блискучих викладачів-каталогознавців та фрондознавців: Д.А. Кумок, 
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А. А. Ашукін, Л. І. Котенко, Є.П. Тамм та ін. [10, с. 36-39]. З 1953 по 1963 рр. 

кафедру очолює Анатолій Анатолійович Ашукін, який теж суттєво вплинув на 

становлення професійного та наукового світогляду О. С. Сокальського як 

фондознавця та каталогознавця. Про тісні професійні зв’язки цих науковців 

свідчить той факт, що саме А. А. Ашукін був науковим редактором першого 

ґрунтовного україномовного навчального посібника для технікумів 

«Організація бібліотечних фондів та каталогів», що видали в Харкові у 1958 р. 

О. С. Сокальський та В. М. Туров [238].  

Таким чином, закономірним є те, що перші наукові та навчальні праці 

О. С.Сокальського були присвячені саме фондознавчій проблематиці: 

вступивши в 1951 р. в аспірантуру Московського державного бібліотечного 

інституту він обрав темою дисертаційного дослідження проблеми організації 

бібліотечних фондів. 

Цього ж року у видавництві Книжкової палати УРСР у співавторстві з 

В. М. Туровим виходять друком українською мовою методичні вказівки з курсу 

«Організація бібліотечних фондів і каталогів», розроблені для заочників 

бібліотечних відділень профільних технікумів, їх обсяг становив 96 сторінок. 

Слід наголосити, що переважну кількість праць О. С. Сокальський видавав 

українською мовою, винятком є публікації у російськомовних фахових 

виданнях [239].  

Керуючи в цей час відділом навчальних закладів Міністерства культури 

УРСР та опікуючись покращенням науково-методичного забезпечення заочної 

форми підготовки бібліотечних фахівців у технікумах культосвітнього 

профілю, О. С. Сокальський у співавторстві з В. М. Туровим протягом 1955 – 

1957 рр. видають під грифом Міністерства культури УРСР чотири випуски 

україномовного навчального посібника з курсу «Організація бібліотечних 

фондів та каталогів» саме для заочників [239; 240]. Судячи навіть з обсягу цих 

видань, кожне з яких складає від 3,5 до 5 друкованих аркушів, можна зробити 

висновок про ґрунтовність їх змісту та ретельність методичних роз’яснень 

матеріалу з кожної теми цієї базової навчальної дисципліни. Працюючи над 
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кандидатською дисертацією, присвяченою науково-педагогічним основам 

вивчення питань організації бібліотечних фондів, О. С. Сокальський з метою 

практичного впровадження результатів своїх наукових досліджень розробляє 

детальні методичні поради та практичні завдання з курсу «Організація 

бібліотечних фондів і каталогів» для тих студентів, що будуть самостійно 

вивчати цю складну навчальну дисципліну, й публікує їх окремим розділом у 

однойменному навчальному посібнику для технікумів підготовки культосвітніх 

працівників, що вийшов друком у 1958 р. [241]. 

Цінність означених україномовних навчально-методичних видань була 

ще й в тому, що на цей час навчальний матеріал з різноманітних проблем 

комплектування та організації бібліотечних фондів був розпорошений по 

декільком важкодоступним джерелам, що належали авторству російських 

бібліотекознавців і були призначені переважно для студентів бібліотечних 

інститутів, а не технікумів. Це перш за все навчальні видання фундатора 

радянського бібліотечного фондознавства Ю. В. Григорьєва, який з 1930-х рр. 

розпочав досліджувати фондознавчі проблеми й наприкінці 1940-х – початку 

1950-х рр. узагальнив свій науково-методичний доробок у програмі та 

методичних вказівках для заочників бібліотечних інститутів «Организация 

библиотечных фондов (учѐт, расстановка, хранение)» (Москва, 1945) [35, с. 14], 

конспекті курсу лекцій для студентів бібліотечних інститутів «Организация 

библиотечных фондов» (Москва, 1946) [6], підручнику для вищих навчальних 

закладів «Организация библиотечных фондов» (Москва, 1953) [32].  

Окремі важливі аспекти фондознавчої проблематики, що стосувалися 

проблем комплектування бібліотечних фондів, висвітлювалися в цей період у 

працях В. М. Дєнісьєва «Комплектование книжных фондов массовых 

библиотек (организация и методы)» (Москва, 1936), «Комплектование 

библиотечного фонда» (Москва, 1939). Але ці видання мали не навчально-

методичну, а практичну спрямованість, були орієнтовані на працівників 

районних, міських та сільських бібліотек. У повоєнні часи –  з 1945 по 1952 рр. 

– В. М. Дєнісьєв розширив діапазон своїх фондознавчих інтересів та 
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опублікував чотири видання короткого керівництва з бібліотечної справи для 

бібліотекаря-початківця, де в стислій формі висвітлювалися основні питання 

формування та зберігання бібліотечного фонду масової бібліотеки [52; 53]. 

Цінно, що особлива увага в цих виданнях приділялася розкриттю особливостей 

методики створення книжкового ядра невеликої масової бібліотеки, методам 

розрахунку загального обсягу та пропорцій фонду з базових галузей знань, 

видів творів друку, ступені актуальності, групам читачів [247, с. 331].  

Велика завантаженість на посаді керівника відділу навчальних закладів 

Міністерства культури УРСР, висока інтенсивність та відповідальність 

адміністративно-управлінської роботи не дозволили О. С. Сокальському 

підготувати до захисту дисертацію на момент закінчення у 1954 р. аспірантури 

Московського державного бібліотечного інституту. Але цілеспрямований 

науковець не припиняє розпочатого дослідження й успішно впроваджує свій 

науковий доробок не лише у навчально-методичних виданнях, але й в 

практичній викладацькій, науковій та організаційно-управлінській діяльності на 

посаді директора Київської філії Харківського державного інституту культури, 

яку він обіймає з 1961 р. Це був складний період переходу на якісно новий 

рівень навчально-виховної та науково-дослідної діяльності окремого 

структурного підрозділу авторитетного ВНЗ України, що вимагав особливо 

ретельного та вимогливого формування висококваліфікованого науково-

педагогічного складу кафедр, корегування навчальних планів, розширення 

набору студентів на денну, заочну та вечірню форми навчання, суттєве 

підвищення рівня викладання їм фахових дисциплін та методичного оснащення 

навчального процесу.   

Робота над дисертаційним дослідженням ускладнювалася ще й 

особливостями його наукової проблематики – структура та зміст навчальних 

дисциплін фондознавчого циклу постійно вдосконалювались, перебуваючи в 

1950-60-х рр. у стадії становлення та активного розвитку. 

Важливою віхою на етапі інтеграції питань організації бібліотечних 

фондів та каталогів в єдину навчальну дисципліну був вихід друком у 1936 р. 
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навчального посібника під загальною редакцією директора Інституту 

бібліотекознавства (Москва) Г. К. Дерман «Организация библиотечных 

фондов», яке було призначено для бібліотечних технікумів. У 1939 р. 

Ю. В. Григорьєв та Л. В. Трофімов об’єднали питання організації фонду з 

питаннями організації системи каталогів бібліотек, назвавши об’єднаний курс 

«Фонды и каталоги библиотек» [33, с. 76]. Ця тенденція інтегрованого 

викладання технологічних процесів комплектування й організації бібліотечних 

фондів та каталогів збереглася в системі середньої ланки бібліотечної освіти 

майже до кінця 1970-х рр. В системі підготовки бібліотечних кадрів вищої 

кваліфікації процеси диференціації фондознавчої та каталогознавчої складових 

розпочалися значно раніше, про що свідчать вихід друком у 1967 р. двох 

фундаментальних російськомовних підручників для студентів бібліотечних 

факультетів інститутів культури: «Библиотечные каталоги» під редакцією 

З.Н. Амбарцумяна [13,с. 102-107 ] та «Библиотечные фонды» під редакцією 

Ю.В. Григорьєва [34, 35]. 

У цих складних умовах інтенсивного розвитку змісту та структури курсу, 

необхідності додержання вказівок та рекомендацій методичних науково-

освітніх центрів загальносоюзного значення, особливої актуальності та 

своєчасності набуває підготовлена О. С. Сокальським до захисту дисертація. 

Про ґрунтовність та своєчасність її результатів свідчить той факт, що у 

1964 та 1965 рр., готуючись до захисту, здобувач видав друком під грифом 

Науково-методичного кабінету Міністерства культури УРСР «Методику 

викладання окремих розділів курсу «Організація бібліотечних фондів і 

каталогів»» [224]. Високий рівень методичної майстерності О. С. Сокальського 

підтверджувався й в процесі складання та редагування ним «Програм курсів 

підвищення кваліфікації» для завідувачів районними бібліотеками, завідувачів 

районними відділами культури та директорів районних будинків культури, які 

неодноразово видавалися під грифом Міністерства культури УРСР у другий 

половині 1960-х рр.  
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На початку 1960-х рр. суттєво посилюється наукова співпраця 

О. С. Сокальського з колегами-однодумцями кафедри організації бібліотечних 

фондів і каталогів Харківського бібліотечного інституту, яку з 1953 по 1963 р. 

очолював А. А. Ашукін. Саме під грифом цього інституту у 1961 р. 

О. С. Сокальський видає друком лекцію для студентів-заочників, присвячену 

проблемам розвитку фондів республіканських бібліотек. З 1964 р., коли 

завідувачем кафедри стає Є. П. Тамм, розпочинається їх плідна співтворчість 

над розробкою методичних вказівок та майбутнього підручника з курсу 

«Бібліотечні фонди та каталоги» [13; 238;  240, 239].  

Маючи значний багаж наукових праць, методичних розробок для 

опанування дисциплін, що вивчалися в культосвітніх технікумах, 

О. С. Сокальський у 1966 р. в Київському державному університеті 

ім. Т. Г. Шевченка захистив кандидатську дисертацію на тему «Науково-

педагогічні основи вивчення питань організації бібліотечних фондів». Метою 

дослідження дисертант визначив розробку принципів вивчення питань 

організації бібліотечних фондів у середніх спеціальних навчальних закладах, де 

здійснюється підготовка бібліотечних працівників [209]. Наукова новизна та 

практична значущість дисертаційного дослідження О. С. Сокальського полягає 

в тому, що він суттєво удосконалив методику викладання курсу «Організація 

бібліотечних фондів і каталогів», заклавши в її основу такі базові принципи: 

історизму; науковості; системності; планомірності; наочності викладання; 

додержання об’єктивної послідовності та спадкоємності основних 

технологічних процесів циклу формування бібліотечного фонду; обов’язковості 

закріплення теорії практичними заняттями та врахування в процесі їх 

проведення передового досвіду роботи бібліотек; збільшення долі самостійної 

роботи учнів над складними темами курсу. Ці принципи є основоположними й 

для методики викладання сучасних фундаментальних курсів, які з’явилися 

внаслідок ускладнення й диференціації змісту навчальної дисципліни 

«Бібліотечні фонди і каталоги» («Аналітико-синтетична обробка документів 
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(АСОД)», «Бібліотечні ІПС (БІПС)», «Бібліотечні фонди», «Бібліотечне 

фондознавство»). 

Основні етапи розвитку навчальної дисципліни та її значення у підготовці 

фахівців О. С. Сокальський висвітлив у першій главі своєї кандидатської 

дисертації, зробивши це на фоні загальної історії поступу бібліотечної освіти в 

Україні, зокрема й становлення її середньої ланки – відкриття мережі 

технікумів політосвіти, а пізніше – культосвітніх училищ, які готували кадри 

бібліотечних фахівців із середньою спеціальною освітою для сільських та 

районних бібліотек. Дисертант доводить, що становлення фондознавчої 

складової підготовки бібліотечних фахівців середньої ланки, зокрема й заочної 

форми навчання, відбувалося під впливом формування структури загального та 

часткового бібліотекознавства як наукової та навчальної дисципліни [241]. З 

історії бібліотечного фондознавства відомо, що у 1930-х рр. у типових 

навчальних планах бібліотечних інститутів питання комплектування 

бібліотечного фонду були розпорошені по загальнобібліотекознавчим, 

книгознавчим та бібліографознавчим дисциплінам, а технологічні процеси 

організації фондів розглядалися в самостійному курсі «Обробка та зберігання 

книг», в якому, зокрема, висвітлювалися й питання організації алфавітного, 

систематичного та предметного каталогів як результат наукової обробки 

обєктів комплектування [97]. О. С. Сокальський доводить, що курс, пов’язаний 

з організацією бібліотечних фондів і каталогів, сформувався в 1937 р. [209, с. 

8]. У 1951 р. було визначено його місце в системі підготовки бібліотекарів та 

встановлено коло питань для вивчення, а в 1958 р. цей курс отримав назву 

«Організація бібліотечних фондів і каталогів» [224].  

У другому розділі О. С. Сокальський розкриває зміст і особливості 

вивчення питань організації бібліотечних фондів, визначає предмет і завдання 

курсу, його специфіку, форми організації навчального процесу. Дисертант 

доводить, що організація бібліотечних фондів і каталогів є теоретичною, 

ідеологічною і водночас прикладною дисципліною [209, с. 10]. Дослідник 

пропонував висвітлювати матеріал на історичній основі, наголошуючи, що 
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історичні екскурси допоможуть учням детальніше уявити сутність і значення 

кожного процесу. У цьому ж розділі автор детально аналізує форми навчально-

виховної роботи в училищах, а саме різновиди уроків, практичних занять, 

наголошує на важливості самостійної роботи та контролю знань учнів. Ті 

нововведення, які було запроваджено О. С. Сокальським у 60-і р. ХХ ст., 

активно використовуються в навчальному процесі до нині. 

У третьому розділі автор деталізує вивчення окремих тем курсу, зокрема 

значення організації бібліотечних фондів і каталогів, видавниче оформлення 

книг, облік бібліотечних фондів, бібліотечні каталоги, опис творів друку, 

алфавітний каталог, класифікацію творів друку. Розглядаються також питання 

розташування, збереження бібліотечних фондів, організації систематичного 

каталогу тощо. Розроблені в дисертації засади організації бібліотечних фондів і 

каталогів мали значне теоретичне і практичне значення для подальшого 

розвитку основних розділів бібліотекознавства, удосконалення навчального 

процесу як в училищах культури, так і в інститутах та університетах. І на 

сьогодні методичні вказівки до викладання окремих тем курсу є актуальними, 

не втрачають своєї новизни. 

Завдяки спільним поглядам на основні напрями бібліотечної роботи, на 

проблеми бібліотечної справи, колеги-однодумці О. С. Сокальський, Є. П Тамм 

і В. М. Туров у 1966 рр. підготували колективне видання під назвою 

«Бібліотечні фонди і каталоги». Цей навчальний посібник є унікальним, у 

ньому вперше детально й послідовно висвітлено питання комплектування 

бібліотечних фондів і організацію каталогів, а також подано програмний 

матеріал, розрахований на учнів культосвітніх училищ бібліотечних відділів. 

Зміст посібника складається зі вступу, двадцяти двох розділів та короткого 

словника термінів. Його загальний обсяг становить 325 сторінок. Є. П. Тамм 

уклав вступну частину та 6 розділів посібника, у яких розкриваються теми, 

пов’язані із класифікацією літератури за окремими галузями знань, із загальною 

систематизацією картотек, журнальних і газетних статей, із принципами, 
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методикою та організацією комплектування бібліотечних фондів і джерелами 

книгопостачання масових бібліотек. 

У розділі, де розкривається тема класифікації літератури, Є. П. Тамм 

обґрунтовує загальні та спеціальні прийоми і правила, які, на його думку 

складають методику класифікації творів друку [217, с. 103]. 

В одному з розділів навчального посібника Є. П. Тамм наголошує на 

значенні та ролі картотек у бібліотечній роботі. Він вважає загальну картотеку 

важливим джерелом довідково-бібліографічної роботи, «адже при складанні 

довідок, пам’яток, при доборі матеріалів для бібліографічних оглядів 

звертаються першочергово до картотеки журнальних і газетних статей, 

оскільки саме в періодичній пресі, а не в книгах, висвітлюється нове в тій чи 

іншій галузі знань» [217, с. 170]. У семи розділах, які підготував В.М. Туров, 

розкриваються питання видавничого оформлення книги, організації 

бібліотечних каталогів, опису творів друку, укладання алфавітного та 

предметного каталогу, організації каталогів у бібліотеках для дітей та 

зберігання бібліотечних фондів [217, с. 17-22]. У кожному розділі В.М. Туров 

розкриває основні поняття тієї чи іншої проблеми, детально розглядає 

поставлені завдання. Досить змістовно автор подає інформацію про загальні 

положення опису творів друку, де виділяє види основного опису, подає їх 

ілюстрації [217, с. 36], у яких представлені схеми розташування елементів 

основного опису під назвою [217, с. 44], довільної картки [217, с. 52], зведеного 

опису багатотомного видання [217, с. 56], опису нот [217, с. 67], аналітичного 

опису статті, газет, журналів [217, с. 64]. Автор указує на практичне 

використання алфавітного каталогу, при цьому не менш важливим, на його 

думку, є систематичний каталог, який виконує функцію одного з основних 

довідкових апаратів бібліотеки [217, с. 154]. 

Розкриваючи роль та значення бібліотечних каталогів, В. М. Туров 

детально характеризує їх у бібліотеках для дітей, наголошуючи на їхніх 

особливостях і специфіці укладання для учнів початкових, середніх та старших 

класів. Досить цікавим та пізнавальним є матеріал одного з розділів, у якому 
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увазі читача представлено ілюстрацію машинної перфорованої картки та значні 

види перфокарт і перфорованих стрічок [217, с.187]. Особливу увагу автор 

приділив питанням зберігання бібліотечних фондів. На думку вченого, умови 

зберігання фондів є чи не найголовнішою проблемою, яка постає час від часу в 

бібліотеках [217, с. 289]. На позитивну оцінку заслуговує короткий словник 

термінів, укладачем якого є В. М. Туров. Питання бібліотечно-бібліографічної 

класифікації та методики її проведення, організації систематичного каталогу, 

бібліотечної обробки документів, розміщення та перевірки бібліотечних 

фондів, мінімуму каталогів у бібліотеці та догляду за ними, централізованої 

каталогізації розкриває в наступних шести розділах посібника 

О. С. Сокальський. Матеріали відрізняються обґрунтуванням статистичних 

показників щодо зростання кількості бібліотечних фондів у таких країнах, як 

Франція, Німеччина, США. Автор доводить, що наявність великих фондів 

вимагає чіткої систематизації; окрім того, він наводить різні системи 

класифікацій. Значну увагу вчений приділяє історії питання, детально розглядає 

етапи розвитку міжнародної класифікації, яка починала створюватися 

наприкінці ХІХ ст.; зупиняється на внеску дослідників у розвиток десяткової 

класифікації, називає імена кращих викладачів університетів та академій, серед 

яких – Д. Дідро, Ж. д’Аламбер, Ф. Бекон та ін. 

Систему бібліотечної класифікації автор пов’язує з організацією 

систематичного каталогу та доводить, що саме завдяки йому найбільшою 

мірою можна показати та популяризувати фонд бібліотеки. Наступне питання – 

це облік бібліотечних фондів. Воно доволі детально висвітлене для кращого 

розуміння учнями. Автор розкриває поняття сумарного та індивідуального 

обліку, окрему увагу приділяє обліку брошур, журналів і газет, стверджуючи, 

що їх реєстрацію потрібно робити систематично і своєчасно [217, с. 249]. 

Погляди О. С. Сокальського й В. М. Турова щодо мінімуму каталогів у 

бібліотеці та догляду за ними знайшли своє відображення в одному з розділів 

посібника. Авторами було проаналізовано особливості системи організації 

каталогів у різних типах бібліотек. Дослідники доводять, що в технічних 
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бібліотеках існує своя система каталогів, а в наукових установах, науково-

дослідних інститутах можуть бути ще й інші системи каталогів. Проте для всіх 

бібліотек основними є алфавітний та систематичний каталоги [217, с. 192-193]. 

Щодо централізованої каталогізації, то, за твердженням авторів 

посібника, вона є засобом пропаганди книги, доведення до читачів інформації 

про нові видання. «Вона полегшує, прискорює і здешевлює створення 

бібліотечних каталогів і картотек, підвищує їх якість та безумовно сприяє 

єдності опису творів друку, класифікації, предметизації, комплектуванню та 

іншим процесам бібліотечно-бібліографічної роботи» [217, с. 197]. Навчальний 

посібник «Бібліотечні фонди і каталоги» (1966) мав широкий попит як серед 

студентів, котрі вивчали бібліотечні дисципліни, так і серед працівників 

бібліотек, для яких він був методичним інструментарієм у справі організації 

бібліотечних фондів і каталогів. Він мав велику популярність, і в 1970 р. 

вийшло його друге видання. 

Позитивно оцінюючи навчальний посібник, слід зауважити, що з погляду 

сучасних дослідників він не позбавлений недоліків, зокрема, у ньому не 

проставлений список використаної літератури загалом і за темами також, не 

подані методичні вказівки до самостійної роботи студентів. Проте ці 

зауваження не зменшують значення першого україномовного навчального 

посібника з бібліотечного фондознавства та каталогознавства. 

У 60-х рр. ХХ ст. вітчизняні бібліотеки впроваджували прогресивний 

метод обслуговування читачів – відкритий доступ до книжкових полиць. За 

таких умов кожний відвідувач мав змогу самостійно обирати той чи інший твір. 

У своїй статті «Основа роботи бібліотеки» (1964) О. С. Сокальський детально 

долучається до вивчення питання про організацію й розстановку книжкового 

фонду. На думку вченого, саму суть розстановки бібліотечних фондів треба 

розглядати по-новому, а не з позиції бібліотекознавчої думки дореволюційної 

Росії, хоча вже й тоді було чимало спроб довести, що розстановка фондів – 

одне із центральних питань усієї роботи бібліотеки [226,  с. 29-30]. 
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Вітчизняне бібліотекознавство завжди дотримувалося тієї думки, що 

робота з організації бібліотечних фондів, зокрема їх розстановки, не є вузько 

технічною справою. Досвід показував, що при відкритому доступі 

найдоцільніше мати систематичну розстановку. Класифікаційні схеми, за якими 

бібліотеки розставляли свої фонди, не враховували умов відкритого доступу.  

На думку О. С. Сокальського, основним недоліком існуючих класифікаційних 

систем було те, що книги, які за своїм змістом охоплювали кілька галузей 

знань, можуть бути розміщені на полицях тільки в одному місці. Крім того, 

журнали й бібліографічні матеріали розташовували окремо від книг [226, с. 29]. 

Утілюючи в роботу власні нововведення, описані вище,  

О. С. Сокальський намагався виокремити найзручніші моменти класифікації 

каталогів, за якими читачеві буде комфортніше та доступніше орієнтуватися у 

фондах, бачити логічний зв'язок між відділами. Саме із цією метою, за 

твердженням О.С. Сокальського, бібліотеки повинні виготовляти схеми 

розташування фонду, застосовувати систему поличних роздільників, правила 

користування каталогами, а для пояснення зв’язку між відділами, фондом та 

каталогом запроваджувати цілу допоміжну систему. 

Роль каталогу, на думку О. С. Сокальського, дуже значуща, адже він дає 

конкретне поняття про наявну в бібліотеці літературу, а в системі знань 

розкриває зміст фонду. Учений переконаний: потрібно всіляко пропагувати 

каталог серед читачів, привчати їх користуватися ним, знаходити в ньому 

потрібну літературу, адже запровадження відкритого доступу до книжкових 

полиць змусить бібліотекознавців переглянути справу організації бібліотечних 

фондів і каталогів по-іншому.  

На думку О. С. Сокальського, великої уваги заслуговують методи 

зберігання й реставрації книжкових фондів. До вивчення цього питання він 

підходить максимально серйозно. Досліджуючи проблеми зберігання 

бібліотечних фондів, він спонукає користувачів (читачів, бібліотечних 

працівників) дбайливіше ставитися до друкованої продукції, знати фактори, що 

їй шкодять, та запобігати їм. Кращим помічником у реставрації книг були 
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створені при бібліотеках майстерні. За твердженням О. С. Сокальського, у 

будь-якій бібліотеці, великій чи малій, при широкому залученні активу можна 

створити умови, при яких би книга довго жила і приносила користь читачам 

[16, с. 21]. 

Таким чином, О. С. Сокальський має потужний фондознавчий доробок, 

який розвивався від дослідження окремих аспектів методики викладання 

технології організації бібліотечних фондів, узагальнених в перших 

україномовних підручниках для підготовки середньої ланки бібліотечних 

працівників, до фундаментальних узагальнюючих праць, присвячених 

перспективним проблемам підвищення ефективності формування бібліотечних 

фондів на основі автоматизації базових виробничих процесів цього складного 

технологічного циклу. На цій основні О. С. Сокальського варто вважати одним 

з яскравих представників славетної когорти фундаторів українського 

бібліотечного фондознавства, що вплинуло на подальший розвиток 

фондознавчих дисциплін, над якими плідно працюють сучасні вітчизняні 

науковці Н. Кушнаренко, А. Соляник, Т. Булах, І. Коханова та ін. 

Після успішного захисту у 1966 р. кандидатської дисертації 

О.С. Сокальський стає керівником колективних наукових досліджень, 

присвячених актуальній на той час проблематиці: «Централізація бібліотечної 

справи та координація комплектування бібліотек в умовах великого міста» 

(1967), «Фонди державних бібліотек сільського району» (1968). Про 

розширення та ускладнення його наукових інтересів свідчить виступ на 

науковій конференції, що проходила в Києві у лютому 1967 р., з ґрунтовною 

доповіддю «Бібліотекознавство як наука». Не менш значущою була доповідь 

науковця «Система підготовки та підвищення кваліфікації бібліотечних 

працівників України», виголошена на ювілейному пленарному засіданні 

Міжвідомчої ради з питань бібліотечної справи при Міністерстві культури 

УРСР, присвяченому підсумкам бібліотечного будівництва в Україні за роки 

радянської влади. В цій доповіді дослідник узагальнив багаторічні наукові та 

організаційно-управлінські напрацювання в сфері розбудови ступеневої 
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підготовки бібліотечних кадрів. Тож не випадково, що у жовтні 1967 р. саме 

О. С. Сокальскому як найавторитетнішому фахівцю з цієї проблематики 

довірили відповідальний в ті часи виступ на Пленарному засіданні Міжвідомчої 

Ради з питань бібліотечної роботи при управлінні культури виконкому 

Київської міської Ради депутатів трудящих з доповіддю на тему «Розвиток 

бібліотечної справи в м. Києві в роки Радянської влади» [167, арк. 11; 145, с. 30-

32; 147, с.34-41]. 

Вагомим внеском вченого були праці, що вплинули на розвиток 

бібліотекознавства як науки. В одному із параграфів ґрунтовної монографії 

«Організація бібліотечної справи» та в низці статей, виступів на конференціях 

О. С. Сокальський розкриває свої погляди на бібліотекознавство, визначає його 

предмет, зв’язки з іншими науками, а також пропонує власне визначення цієї 

наукової дисципліни. Це було особливо актуальним зважаючи на те, що 

наприкінці 50-х – початку 60-х рр. ХХ ст. в науці гостро дискутується питання 

про віднесення бібліотекознавства як науки до певної галузі знань. У своїй 

праці О. С. Сокальський піддає ґрунтовному та всебічному аналізу погляди 

попередників, розкриває власне бачення проблеми, детально аргументує власну 

концепцію сутності бібліотекознавства.  

О. С. Сокальський доводить, що «ідея виділення комплексу знань про 

бібліотеку в окрему галузь науки зацікавила вчених ще у другій половині 

ХІХ ст.». Так, у Геттінгенському університеті було створено спеціальну 

кафедру, де викладалися знання про бібліотечну справу спочатку у формі 

окремих лекцій, а пізніше – комплексної університетської дисципліни. «Вперше 

термін «бібліотекознавство» зустрічається в ХІХ ст. у працях М. Шреттінгера – 

хранителя Боварської палацової бібліотеки в Мюнхені. Під цим терміном 

М. Шреттінгер розуміє сукупність усіх знань про бібліотеку» [225, с. 5]. 

На противагу М. Шреттінгеру, Ф. Ейхлер тлумачить бібліотекознавство 

як «…дослідження умов і самого процесу виникнення, розповсюдження й 

експлуатації пам’яток культури» [225, с. 15-16], тобто, за Ф. Ейхлером поняття 

«бібліотекознавство» охоплює дослідження умов і процес виникнення, 
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розповсюдження та використання книг, а також вивчення питань 

книговидавничої та книготорговельної справи. О. С. Сокальський вважає, що 

Ф. Ейхлер  надто широко розуміє бібліотекознавство, до якого включає історію 

книгознавства і книжкову торгівлю. 

Науковець доводить, що у визначенні бібліотекознавства вчені 

«поділялися на дві групи: одні з них вважали об’єктом дослідження бібліотеку, 

інші – комплекс питань, пов’язаних з книгою. У першому випадку ця наука 

звалась бібліотекознавством, у другому – книгознавством» [225, с.16]. 

За твердженням К.І. Рубінського (1910), визначення бібліотекознавства як 

науки, предметом якої є бібліотечна справа, вказує, що бібліотекознавство 

означає «науку, яка займається вивченням причин, що сприяють обіговості 

капіталу, і яка становить надзвичайно високу цінність для культурної людини. 

Така наука існує. Вона має назву бібліотекознавство» [191, с. 21]. 

О.С. Сокальський переконаний, що таке розпливчасте й досить туманне 

визначення бібліотекознавства тепер не має ні практичного, ні теоретичного 

значення і може цікавити дослідників лише з історичного погляду. 

Інший учений – В. Томочинський – трактує бібліотекознавство «як 

техніку бібліотечної справи», тобто «вчення про приміщення, особовий склад 

управління і кошти бібліотеки, з одного боку, і вчення про придбання книг, їх 

упорядкування й користування ними, – з іншого» [253, с. 14]. 

Відійти від застарілих стереотипів щодо сприйняття бібліотекознавства 

вдалося в 1911 р. відомому дослідникові – автору низки важливих праць з 

бібліотечної діяльності Л. Б. Хавкіній. За її визначенням «сукупність усіх знань, 

предметом яких є бібліотеки, становить особливу науку – бібліотекознавство» 

[255, с. 81]. Таке визначення бібліотекознавства, на думку О. С. Сокальського, 

на той час було великим кроком уперед, адже воно чітко відбивало предмет 

дослідження – бібліотеку, проте не набуло поширення, бо не розкривало 

повністю самої суті змісту поняття. Сказати, що бібліотекознавство є наукою 

про бібліотеки, не достатньо. Окрім того, О. С. Сокальський зазначає, що таке 

тавтологічне визначення бібліотекознавства не є науковим. Що ж означає 
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«сукупність усіх знань» у визначенні Л. Б. Хавкіної так і не розкрито, лише 

відомо, що вона вважала основним у діяльності бібліотек організацію 

книжкових фондів і каталогів, а не пропаганду літератури.  

У радянський період розробкою теоретичних проблем бібліотекознавства 

займалися спеціальні кафедри інститутів культури, великі бібліотеки 

всесоюзного, республіканського та обласного значення, спеціальні журнали 

тощо [225, с.17]. 

Аналізуючи праці науковців довоєнного періоду, О. С. Сокальський 

робить висновок, що тлумаченням терміна «бібліотекознавство» по суті не 

займалися, бо навіть у спеціальних вищих навчальних закладах, які готували 

кадри бібліотечних працівників, панував великий різнобій у визначенні обсягу, 

змісту та структури бібліотекознавства як навчальної дисципліни [225, с.18]. 

Проблема дослідження теоретичних аспектів бібліотекознавства як науки 

активізується в післявоєнний період. Як приклад О. С. Сокальський наводить 

твердження Є. І. Шамуріна, який у «Словнику книгознавчих термінів» подав 

два визначення бібліотекознавства – у широкому і вузькому розумінні. У 

широкому розумінні він визначає бібліотекознавство як «комплекс усіх 

бібліотечних дисциплін», а у вузькому – як сферу, що охоплює «вчення про 

організацію бібліотечної мережі й бібліотек, керівництво ними, структуру та 

основні принципи їх роботи» [286, с.32]. Аналізуючи перше твердження 

Є. І. Шамуріна, О. С. Сокальський доводить його хибність, оскільки не 

знаходить відповіді на питання, які ж саме бібліотечні дисципліни охоплює 

бібліотекознавство. Учений підкреслює, що судячи з практики викладання у 

профільних вищих навчальних закладах циклу бібліотечних дисциплін, до 

нього крім курсу самого бібліотекознавства, яке охоплює історію бібліотечної 

справи, загальне бібліотекознавство, бібліотечні каталоги, бібліотечні фонди, 

керівництво читанням, організацію роботи бібліотек, нерідко відносять і 

загальну, галузеві бібліографії та інші предмети [225, с. 18]. 

Автор упевнений, що «визначення бібліотекознавства як «комплексу всіх 

бібліотечних дисциплін» не є науковим, бо при такому визначенні немає самого 
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предмета» [239, с.18-19], адже перелік дисциплін, що вивчається в спеціальних 

навчальних закладах, не може бути предметом дослідження науки» [225, с.8], і 

підсумовуючи це визначення, О. С. Сокальський дуже правильно зауважує, що 

воно «є формальним» і нічого не дає для розвитку теорії і практики науки. 

Щодо другого варіанту визначення сутності «бібліотекознавства», то 

О. С. Сокальський вважає його також хибним. «Не торкаючись самої суті 

визначення, одразу можна сказати, що воно стосується лише першої частини 

бібліотекознавства, яке у вузькій практиці одержало назву «загальне 

бібліотекознавство». Оскільки Є. І. Шамурін визначає весь термін 

бібліотекознавства через його частину, яка, зрозуміло, не охоплює всієї 

сукупності питань, то немає потреби навіть полемізувати: що є правильним, а 

що неправильним. Зрозуміло, що весь предмет ніколи не може визначатися 

через його частину, навіть надзвичайно важливу» [225, с.18].  

О. С. Сокальський повністю підтримує погляди московського колеги та 

свого наукового керівника О. С. Чубар’яна щодо необхідності розмежування 

книгознавства й бібліотекознавства на окремі галузі знання.  

О. С. Чубар’ян у своїх працях доводить, що головним аспектом, який 

визначає бібліотекознавство як науку, є проблема читання і керівництво ним. «І 

знову ж таки, не дає визначення, що таке бібліотекознавство, обмежуючись 

формулюванням предмета бібліотекознавства» [285, с. 15]. 

Аналізуючи твердження свого наукового керівника, О. С. Сокальський 

аргументує, що кінцевою метою всієї бібліотечної роботи є пропаганда 

літератури, але при визначенні предмета не можна брати лише кінцеву мету, 

лише керівництво читанням, адже зрозуміло, що комплектування, 

систематизація, зберігання фондів є процесами, підпорядкованими керівництву 

читанням. Підсумовуючи погляди своїх колег, О. С. Сокальський дійшов 

висновку, що основна їх увага зверталася не на суспільну роль бібліотеки, а на 

техніку її роботи [225 с.16].  

Відтак О. С. Сокальський запропонував власний погляд на предмет 

дослідження науки. «Предметом дослідження бібліотекознавства як науки 
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мусить бути комплекс питань, пов’язаних із роботою самої бібліотеки» [225, 

с.19]. 

Піддавши критиці визначення бібліотекознавства у «Великій радянській 

енциклопедії» та «Українській радянській енциклопедії», О. С. Сокальський 

доводить, що бібліотекознавство є наукою, при тому наукою соціальною. «Її 

потрібно вивчати як будь-яку суспільну науку, в конкретно-історичних умовах 

суспільного життя людей» [225, с. 17]. Наголошує, що «дати наукове 

визначення бібліотекознавства надзвичайно важко, складність визначення 

бібліотекознавства полягає насамперед у тому, що воно є глибоко теоретичним 

предметом» [225, с.22]. Однак він визначає «…бібліотекознавство як науку про 

закономірності розвитку, зміст і методи роботи бібліотек, як специфічний засіб 

організації громадського користування книгою з метою формування світогляду 

людини в конкретних історичних умовах» [225, с. 22].  

О. С. Сокальський переконаний, що правильна побудова мережі бібліотек 

та приміщення має для популяризації літератури важливе значення, та й 

узагалі, визначаючи бібліотекознавство як науку, ні в якому разі не можна 

обійти її основу – книгу, без якої неможливе користування літературою [225, 

с. 19].  

Важливим на той час було обґрунтування бібліографії і книгознавства як 

самостійних наукових дисциплін. Саме це доводить О. С. Сокальський на 

противагу тим, хто стверджує, що бібліотекознавство як предмет викладання 

охоплює і бібліографію, і книгознавство, і навіть наукознавство. Щодо 

останнього, то тут учений зауважує, що «воно якраз є загальнометодологічним 

предметом не тільки для бібліотекознавства, а й для інших наукових предметів, 

що вивчаються у спеціальних вищих навчальних закладах» [225, с. 20]. 

У період, коли О. С. Сокальський доводив, що бібліотекознавство є 

наукою, яка має власний предмет і методи досліджень, власні закономірності, 

актуальним було питання розробки наукової проблематики цієї науки. 

О. С. Сокальський визначає першочергові її проблеми, які залишаються 

актуальними й сьогодні. Перш за все, це історія бібліотечної справи та окремих 
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бібліотек, по-друге, це читач як особистість; третя нагальна проблема – це 

використання книг та вплив читання на розвиток суспільства; четверта – це 

взаємозв’язок теорії та практики бібліотечної справи. 

Погляди вченого поділяли та підтримували колеги-однодумці. Доказом 

цього слугували численні рецензії та відгуки на його наукові праці, однією з 

таких була рецензія О. Клименка (завідувача науково-методичного відділу 

Республіканської бібліотеки УРСР) «Предмет дослідження – 

бібліотекознавство» на монографію О. С. Сокальського «Організація 

бібліотечної справи» (1970). Рецензент зазначив, що у праці зроблено низку 

цінних узагальнень із висновків з питань наукових основ бібліотечного 

будівництва в країні. Розглядаючи питання в історичному розвитку 

бібліотекознавства як науки, автор запропонував принципово нове його 

визначення [79].   

Отже, на підставі вивчення й узагальнення матеріалів вітчизняних і 

зарубіжних учених про бібліотекознавство, про класифікацію наук і їх місце в 

суспільному розвитку, предметом дослідження бібліотекознавства як науки по 

новому визначається великий комплекс питань із закономірностями організації 

всієї бібліотечної системи. Важливим, на думку О. Клименка, є те, що матеріал 

завжди подається в аспекті історичного розвитку відповідних бібліотек. У 

спеціальному розділі розглядається та аналізується система підготовки й 

перепідготовки бібліотечних кадрів. Загальна оцінка монографії є позитивною, 

однак, як зазначив О. Клименко, вона маєйі недоліки. Найголовнішим із них є 

те, що у виданні недостатньо відображений величезний досвід діяльності 

бібліотек Української РСР. Незважаючи на те, що праця охоплює питання 

розробки наукових основ бібліотечного будівництва в країні, загалом, 

доцільним було б розкрити специфіку бібліотечної системи України.  

Позитивний відгук отримала вказана вище монографія і від таких 

науковців як к.і.н О. В. Молодчиков та к.філос.н І. П. Стогній, які оприлюднили 

рецензію під назвою «Скарбниця для всіх» (1970). У ній вони вказали на 

головні аспекти праці: «Автор дає чітке і повне визначення бібліотекознавства 
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як науки, що досліджує закономірності розвитку, зміст і методи роботи 

бібліотек. Використовує цікаві архівні, статистичні матеріали. В монографії 

подається детальна характеристика масових бібліотек для дорослих – сільських, 

районних, міських, дитячих. Аналогічний аналіз зроблено щодо наукових 

бібліотек універсального профілю – обласних, республіканських, а також 

спеціальних – технічних, сільськогосподарських, медичних установ» [142, с.5]. 

Також зазначено, що значну частину монографії присвячено розвитку 

сучасного стану бібліотечної справи в Україні, де автор широко використовує 

матеріали конкретно-соціологічних досліджень, проведених Київським 

державним інститутом культури [142]. 

Загалом О. В. Молодчиков та І. П. Стогній оцінили монографію схвально, 

однак достатньо принципово звернули увагу наукової громадськості й на 

недоліки. До них вони віднесли недостатнє висвітлення форм і методів роботи 

на громадських засадах, що за останній час набули великого поширення і 

виявляють тенденції до подальшого зростання. Рецензенти рекомендували 

детальніше розглянути діяльність Республіканської медичної бібліотеки, також 

вважали пізнавальними для читача відомості про створення Інституту 

інформації в галузі суспільних наук, на основі Фундаментальної бібліотеки 

суспільних наук СРСР в Москві, які автор обійшов увагою.  

Про наукове значення монографії «Організація бібліотечної справи» 

писали такі відомі науковці того часу, як доктор філософських наук, професор 

О. Килимник та кандидат історичних наук, доцент, директор публічної 

бібліотеки АН УРСР С. Гутянський, називаючи це оригінальне видання 

«вдалою спробою». Рецензовану роботу автори відзначили як особливо цінну, 

адже в ній О. С. Сокальський переконливо доводить, що книга як основне 

джерело інформації житиме вічно і що бібліотека як засіб громадського 

користування книгою була, є і буде найраціональнішим, найефективнішим 

способом використання літератури [70]. 

Інноваційною ідеєю О. С. Сокальського науковці вважали його 

твердження про те, що бібліотекознавство має власну наукову проблематику, є 
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наукою про закономірності розвитку, зміст і методи роботи бібліотек як 

специфічного засобу організації громадського користування книгою з метою 

формування світогляду людини в конкретних історичних умовах [71].  

Вельми авторитетною була рецензія на монографію, опублікована член-

кореспондентом АПН СРСР В. І. Чепелєвим у рубриці «Критика і бібліографія» 

журналу «Радянська школа» (1970) [269]. Проаналізувавши інноваційне 

видання «Організація бібліотечної справи», він зазначив його суттєве 

пізнавальне значення не лише для бібліотечних працівників, яким воно 

безпосередньо адресоване, але й для теоретиків. Рецензентом підкреслено, що 

праця є одним із перших ґрунтовних досліджень, у якому розглядається велике 

коло наукових проблем, що мають неабияке теоретичне і практичне значення 

[220, с. 109-110]. 

О. С. Сокальський переконливо показав, що книга житиме вічно, що вона 

й надалі буде одним з основних носіїв інформації, одним з основних джерел 

знань і найважливішим засобом формування світогляду людини. У своїй 

рецензії В. І. Чепелєв наголошує, що особливо велику науково-теоретичну 

цінність становить розділ, у якому зроблено вдалу спробу визначення 

бібліотекознавства як науки. Автор довів, що бібліотекознавство є суспільною 

наукою, яка має свій предмет, наукову проблематику й методи дослідження 

[220, с. 109]. Автор рецензії зазначив: «Ця наукова робота є безцінною для 

вчителів, викладачів і студентів педагогічних вищих навчальних закладів, 

учням педучилищ цікаво буде ознайомитися із запропонованою автором 

класифікацією радянських бібліотек, їх типами, мережами, принципами 

координації роботи, книгообміном між ними» [220, с. 110].  

Отже, у результаті схвальних відгуків науковців, їх високої оцінки щодо  

визначення О. С. Сокальським сутності бібліотекознавства як науки, точного 

виокремлення його предмета, завдання доведено, що дослідження вченого в цій 

царині цілком логічні, науково обґрунтовані й в цілому мають вагоме значення 

для розвитку бібліотекознавчої науки. 
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У своїх подальших дослідженнях О. С. Сокальський продовжував 

вивчати бібліотекознавство як науку, вважаючи його невід’ємною складовою 

саму бібліотеку як соціальний інститут. Серед різних засобів ідеологічного 

впливу велике значення у формуванні соціального світогляду мали бібліотеки. 

Їх важливість визначалася місцем книги, яке вона займала в розвитку науки, 

техніки, культури. Намагаючись поліпшити обслуговування читачів, вітчизняні 

бібліотеки застосовували різноманітні засоби пропаганди літератури, 

наближували її до загалу, постійно вдосконалювали свою діяльність [226, с.29-

30]. 

Значну кількість своїх праць вчений присвятив підготовці бібліотечних 

кадрів. Почесною, однією з необхідних професій він вважав фах бібліотекаря, у 

своїх працях, статтях окреслював коло дисциплін, які має вивчати майбутній 

фахівець. Так, на думку вченого, бібліотекарю обов’язково потрібні знання 

педагогіки та психології, без яких неможливо здійснювати комунікацію між 

читачами, знаходити індивідуальний підхід до кожного з них. 

Бібліотекар, на думку О.С. Сокальського, – це людина широкого 

діапазону знань, високої культури й освіченості. Він має поєднувати в собі 

якості політичного діяча і організатора, педагога, наставника, який вільно 

орієнтується в широкому колі питань науки, техніки, культури [226, с.29-30]. 

Виходячи з цих позицій, Олексій Степанович розбудовував та змістовно 

наповнював систему підготовки кадрів для українських бібліотек. 

Наступним напрямом досліджень, якому О. С. Сокальський завжди 

приділяв велике значення, була історія бібліотечної справи. Слід наголосити, 

що О. С. Сокальський одним із перших долучився до вивчення питань 

виникнення та розвитку бібліотек в Україні. Його погляди із зазначеної 

проблематики зібрано та вміщено у охарактеризованому вище ґрунтовному 

монографічному виданні «Організація бібліотечної справи» (1970) та в низці 

наукових статей [225]. 

Займаючись вивченням та розвитком бібліотечного будівництва, 

О.С. Сокальський приходить до висновку, що з історії бібліотечної справи в 
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Україні (до 1970 р.) немає жодної належної роботи, жодної монографії, 

жодного дослідження, у якому б узагальнювався величезний вітчизняний 

досвід бібліотечного будівництва [225, с. 5]. Варто зауважити, що 

О. С. Сокальський надавав цій проблемі великого значення. Кожну свою 

лекцію він розпочинав з історії питання, адже чітко розумів, що для того, аби 

заповнити ці лакуни, потрібно якомога глибше та ширше їх вивчати, 

наповнюючи історичними фактами. 

Отже, за результатами багатьох досліджень з історії бібліотечної справи 

України, особисто О. С. Сокальським та викладачами Інституту культури, який 

він очолював, було підготовлено низку статей, збірників, регулярно 

проводилися наукові конференції.  

Історико-бібліотечні програми стали темами наукових студій викладачів, 

курсових та дипломних робіт студентів, аспірантів. Упродовж наступних років 

проблематика історії бібліотечної справи України посіла чільне місце в 

тематиці дисертацій викладачів кафедри бібліотекознавства [146]. Зокрема, 

були здійснені дослідження в таких напрямах: історія профспілкових бібліотек 

України (Т. В. Новальська), історія партійних бібліотек України 

(Л. П. Каліберда), історія нелегальних бібліотек партійних організацій України 

(О. М. Завадська), масових бібліотек України в післявоєнний період 

(Л. П. Вовк), публічних бібліотек України в ХІХ ст. (А. А. Радзивіло-Волинець, 

Г. А. Бородіна), історія бібліотек ліцеїв (В. П. Мозгова), розвиток 

бібліотекознавства в Україні 1917-1941 рр. (Л. П. Одинока), а також низка 

історико-бібліотекознавчих розвідок теоретичних проблем бібліотекознавства 

(Г. І. Ковальчук, І. В. Тимошенко) та ін. [147]. 

Цикл наукових статей О. С. Сокальського, присвячених поглибленому 

вивченню проблем зберігання та реставрації бібліотечних фондів, перспектив їх 

розвитку в умовах майбутніх трансформацій книги як основи національної 

культурної спадщини, закономірно призвели талановитого науковця до нового 

напрямку наукових досліджень – розробленню питань механізації та 

автоматизації технологічних процесів організації бібліотечних фондів. Перші 
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спроби актуалізувати вивчення питань механізації бібліотечної роботи були 

зроблені О. С. Сокальським ще в 1959 р., коли в журналі «Соціалістична 

культура» з’явилася його стаття з цієї проблематики. Він доводить, що 

бібліотека зможе  розширювати свої можливості тільки завдяки запровадженню 

новітніх технічних засобів. Розуміючи проблему зростання та використання 

обсягів інформації, О. С. Сокальський розкриває значення автоматизації 

бібліотечних процесів. Він зазначає, «що велика кількість корисних відомостей, 

нагромаджених різними науками і вміщених у книгах, не може бути охоплена 

пам’яттю однієї людини чи навіть найкращим бібліографічним посібником, а 

отже, на допомогу людині мусить прийти машина» [230, с. 28-29]. 

Наголошував на бібліографуванні з використанням автоматичних 

бібліографів та каталогів, адже автоматичний каталог за 6-7 хвилин міг 

зчитувати 70 000 карток і відразу дати письмові довідки з будь-якого питання. 

Пропонував для постановки інвентарних номерів використовувати нумератори. 

Копіювання каталожних карток здійснювати спеціальними приладами. 

Розкривав на скільки ці технічні прилади полегшуватимуть роботу 

бібліотечного працівника. Проте недовіра з боку бібліотекарів до питань 

автоматизації гальмувала цей процес на практиці. 

Учений дискутував із тими, хто стверджував, що автоматизовані системи 

в майбутньому витіснять кваліфікованого бібліотекаря. О. С. Сокальський 

вважав, що автоматизація, навпаки, сприятиме розвитку творчого початку, 

дасть можливість для повнішого накопичення й використання спеціальних 

знань та досвіду [230, с. 29]. 

О. С. Сокальський технічно вдосконалив процеси переобліку та перевірки 

фондів, залучивши до співпраці колег-однодумців. У 1959 р. разом із 

В. М. Туровим вони сконструювали машину для переобліку книжкових фондів. 

Ця машина була розрахована на бібліотеку з фондом близько 10 тисяч томів. 

Зручність винаходу полягала в тому, що за допомогою лише двох працівників 

можна швидко й точно звірити фонд сільської, невеликої районної бібліотеки 

чи її відділу із записами в інвентарній книзі незалежно від того, за якою 
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системою розміщено книги на полицях [230, с. 28-29]. Цей винахід отримав 

оприлюднення на сторінках авторитетного фахового видання, де детально 

розкривалася будова та принцип роботи пропонованого пристрою; окрім 

переобліку фондів, цю машину можна було використовувати для звіряння 

фонду з каталогами, обліку видачі книг та переміщення, сумарного обліку та 

низки інших процесів бібліотечної роботи. Цікавою було пропозиція щодо 

створення в країні спеціального центру для досліджень і запровадження 

механізації в галузі бібліотечної та бібліографічної роботи. Пропонували 

зробити це на базі однієї з республіканських бібліотек або бібліотечного 

інституту із залученням до їх розробки висококваліфікованих фахівців у сфері 

електроніки, телемеханіки інформатики та інших точних наук. Розкриваючи ці 

питання О.С. Сокальський і В. М. Туров переконливо аргументують, що саме 

механізація сприятиме піднесенню рівня обслуговування користувачів [230, 

с. 28, 29]. 

У 1960 р. він у співавторстві з В. М. Туровим та І. Я. Чудновським 

одержали від Комітету у справах винаходів та відкриттів при Раді Міністрів 

СРСР авторське свідоцтво № 125414 на винахід «Пишуча машинка з 

електроприводом переміщення каретки з паперового валу». Цей прилад мав 

потенціал суттєвого підвищення швидкості та якості одночасного друкування 

декількох примірників каталожних карток в бібліотеках й тим самим сприяв 

прискоренню наукової та технічної обробки літератури.  

Захоплення дослідженням можливостей та методів автоматизації 

бібліотечних технологічних процесів призвело науковця до нових технічних 

рішень: у 1969 р. в співавторстві з А. О. Косовим О. С. Сокальський 

зареєстрував пріоритет на винахід секції механізованого стелажу, що сприяв 

економії місця у бібліотечних фондосховищах, захищав об’єкти зберігання від 

агресивних чинників зовнішнього середовища. 

В цьому ж році у співавторстві з Л. З. Амлінським вони розробили 

експериментальну систему автоматизації бібліотеки на базі Київського 

державного інституту культури. Своє дослідження автори аргументували тим, 
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що використання великої кількості інформації при вирішенні наукової 

проблеми, потреба в синтезі свідчень із різних суміжних галузей знань визначає 

необхідність вести інформаційно-бібліотечне обслуговування за новими 

принципами [215, с. 31].  

Система була розроблена за трьома напрямами діяльності: автоматизації і 

механізації окремих частин бібліотечного обслуговування (транспортування 

книг із сховищ і пунктів видачі, обробки нової літератури, копіювання 

матеріалів, підрахунку відвідувачів, книговидачі тощо); конструювання 

напівавтоматичних пристроїв бібліотечної техніки (пересувних стелажів-

компактів, різноманітних медулярних сховищ-веж та інших, оздоблених 

спеціальними конвеєрами і т. д.); розробка масштабних автоматизованих 

інформаційно-бібліотечних систем [215, с.31,32]. Ця система містила чітку 

схему, де детально був розписаний кожен крок (користувача та працівника 

бібліотеки), який відповідає за окремий робочий процес. 

Накопичений досвід був корисним для розробки промислової системи 

автоматизації мережі бібліотек. Результати цих експериментів обговорювалися 

та вдосконалювалися як на сторінках спеціальних періодичних видань, так і на 

всесоюзих конференціях [215, с. 31- 34].  

У 1970 р. О. С. Сокальський у співавторстві з Л. З. Амлінським 

зареєстрував пріоритет на декілька більш складних й потужних технічних 

інновацій – конструкцію опори для секції механізованого книгосховища, 

секцію механізованого книгосховища, висувну комірку з відділенням для книг, 

а також пристрій для введення інформаційного запиту в інформаційно-

пошукову систему.  

Закономірним є те, що таке продуктивне поєднання науково-

дослідницької та винахідницької діяльності сприяли підняттю науковця на 

якісно новий рівень теоретичних узагальнень. У 1970 р. на шпальтах 

найавторитетнішого в радянському бібліотекознавстві збірнику «Научные 

библиотеки СССР» О.С. Сокальський публікує статтю із надскладної та 

актуальної проблеми «Прогнозування ефективності автоматизації бібліотечних 
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процесів» [231, с. 14]. Не менш престижною та своєчасною була їх з 

Л. З. Амлінським участь у II Всесоюзному симпозіумі з інформатики, що 

відбувся у 1970 р. у Новосибірську, де вони виступили з доповіддю 

«Автоматизація процесів зберігання та пошуку друкованої продукції як засіб 

підвищення ефективності роботи бібліотек». У цьому ж році з’являється стаття 

цих двох співавторів у першому томі «Трудов Киевского государственного 

института культуры», присвячена питанням синтезу бібліотечних 

інформаційно-пошукових систем.  

Таким чином, ще на початку 1970-х рр. О. С. Сокальський першим з 

українських бібліотекознавців починає розробляти найскладніші в галузевій 

науці проблеми, пов’язані з визначенням критеріїв вимірювання ефективності 

бібліотечно-інформаційної діяльності, пов’язує ці критерії з можливостями 

автоматизації технологій формування бібліотечного фонду, збагачує наукову 

терміносистему перспективними у майбутньому поняттями та дослідницькими 

напрямами «бібліотечні інформаційно-пошукові системи», «економічна 

ефективність механізації та автоматизації бібліотечних процесів» та ін.  

У підручнику для культурно-освітніх училищ «Бібліотечні фонди і 

каталоги» [217], що вийшов у 1971 р. під грифом Міністерства культури УРСР 

у співавторстві О. С. Сокальського, Є. П. Тамма та В. М. Турова першому 

належать більшість з 22-х структурних підрозділів видання, зокрема, розділи, 

що розкривають особливості організації бібліотечних фондів та каталогів: 

«Складання алфавітного каталогу», «Бібліотечно-бібліографічна класифікація», 

«Методика класифікації творів друку», «Організація систематичного каталогу», 

«Предметний каталог», «Облік бібліотечних фондів», «Бібліотечна обробка 

книг», «Розстановка бібліотечних фондів», «Перевірка бібліотечних фондів». 

Порівняно з методикою викладення матеріалу у однойменному російському 

підручнику для студентів бібліотечних інститутів, що був підготовлений до 

друку авторитетними фондознавями – викладачами кафедри бібліотекознавства 

Московського державного бібліотечного інституту й вийшов друком у 1961 р. 

під грифом Міністерства культури РРФСР, український підручник 
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відрізняється доступністю, конкретністю пояснень, наочністю, технологічністю 

змісту на відміну від надмірної теоретизації, що було вельми важливо ля 

підготовки середньої ланки бібліотечних працівників.  

На жаль, науково-публікаційна активність О. С. Сокальського передчасно 

припиняється у 1974 р., коли науковець перебував у розквіті свого творчого 

потенціалу, але змушений був залишити роботу на кафедрі бібліотекознавства 

Київського державного інституту культури. Про перспективність його 

тогочасних дослідницьких розвідок свідчить проблематика останніх публікацій, 

рукописів статей та наукових доповідей. Зокрема вельми актуальними були 

його статті в авторитетних наукових збірниках «Бібліотекознавство та 

бібліографія» на тему «Використання перфорованих карт з крайовою 

перфорацією для вивчення фонду», збірника «Науково-технічні бібліотеки 

СРСР» на вельми актуальну й складну тему «Економічна ефективність 

механізації та автоматизації бібліотечних процесів», доповіді на наукових 

конференціях КДІК на тему «Бібліотекознавство як наука», «Деякі питання 

бібліотечного будівництва у зв’язку з науково-технічною революцією», 

рукописи розділів майбутнього підручника «Бібліотекознавство як суспільна 

наука», «Бібліотека як об’єкт механізації», «Зберігання бібліотечних фондів» та 

ін. [167, арк. 12]. 

Таким чином, беззаперечним є внесок О. С. Сокальського у розвиток 

теорії загального бібліотекознавства, організаційно-методичних та 

технологічних засад бібліотечного фондознавства, зокрема й проблем 

автоматизації формування бібліотечних фондів, критеріїв вимірювання 

ефективності бібліотечної діяльності, а також важливих аспектів історії 

бібліотечної справи України.   
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3.2. Внесок О. С. Сокальського у розвиток київської 

бібліотекознавчої школи 

 

Ректор О. С. Сокальський добре усвідомлював, що новостворений 

Київський державний інститут культури має прагнути до потужного не лише 

навчального, а й науково-дослідного закладу. Ще перебуваючи на посаді 

керівника відділу освітніх установ при Міністерстві культури України, він 

наголошував на значенні науково-дослідної діяльності вищих навчальних 

закладів культури і мистецтв. У своїх статтях, виступах обґрунтовував значення 

цієї ділянки робо ти, визначав проблематику досліджень та їх вплив на 

розвиток культурологічної, мистецтвознавчої, бібліотекознавчої науки та 

практики, удосконалення навчального процесу [235; 223; 212]. 

Реалізацію своїх задумів щодо розбудови КДІК як науково-дослідної 

установи О. С. Сокальський розпочав з перших років його існування, зокрема, 

формування професорсько-викладацького складу здійснювалось з огляду на їх 

відповідний науковий ценз, на роботу запрошувались профільні доктори та 

кандидати наук. Проректором з наукової роботи було призначено доктора 

педагогічних наук, професора В.І. Чепелєва, в науковому доробку якого були 

монографії, статті, в яких обґрунтовувалась концепція необхідності 

запровадження неперервної освіти та розвитку системи підготовки науково-

педагогічних кадрів для вузів культури через аспірантуру [145, с.30-32; 270, 

с.145-157; 268]. 

Значним здобутком ректора було відкриття в 1971 р. аспірантури, 

підготовка наукових кадрів в якій здійснювалась за двома науковими 

спеціальностями: 13.735 «Бібліотекознавство і бібліографія» та 

13.736 «Культурно-освітня робота». Для прийому до аспірантури було 

сформовано дві екзаменаційні комісії, які очолював ректор Інституту 

О. С. Сокальський. До складу комісії зі спеціальності 13.735 входили 

В. М. Туров, З.І. Руда та В. М. Пілецький, до складу комісії зі спеціальності 

13.736 – С. О. Піналов, І. Б. Бровко та О. В. Сасихов [187, арк. 1, 5]. 
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Всього до аспірантури було подано 14 заяв вступників. Серед перших 

абітурієнтів до аспірантури були як викладачі інституту, так і працівники 

бібліотек та культурно-освітніх установ, серед них А. І. Баранов, 

Ж. Б. Чернишова (Доля), Н.Ш. Ібракаєва, Л. В. Корчагова, Л. П. Одинока, 

Н. О. Запорожець, А. П. Обертинська, В. Й. Проценко та ін. У звіті проректора з 

наукової роботи за 1971-1972 навчальний рік, що зберігається в архіві 

інституту, зазначено, що план набору в аспірантуру складав 6 осіб, по дві особи 

на кожну спеціальність з відривом від виробництва і 2 без відриву від 

виробництва зі спеціальності «Культурно-освітня робота» [187, арк. 1-8]. На 

жаль в документі не зазначено, хто був зарахований до аспірантури. Накази 

щодо зарахування в аспірантуру в архіві також відсутні. Водночас, дисертантом 

віднайдено Наказ № 18 від 29 грудня 1971 р. про призначення наукових 

керівників, зокрема О.С.Сокальського було призначено науковим керівником 

Л. П.Одинокої та Ж. Б.Чернишової. Щодо інших аспірантів: доктор історичних 

наук, професор О.  А. Парасунько призначався науковим керівником аспіранта 

П. М. Курячого, д.іст.н., проф. Щербина – В. Ф. Хільченко, д.іст.н., проф. 

Г. М. Шевчук – О. Г. Миронюк, д.пед.н., проф. В. І. Чепелєв – В. С. Лопадня 

[188, арк. 21]. У зв’язку з тим, що зі спеціальності «Бібліографія та 

бібліотекознавство» відсутня заочна форма навчання, В. С. Бабича (на той час 

директора Державної республіканської бібліотеки УРСР імені КПРС – нині 

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого) було прикріплено до 

аспірантури здобувачем на кафедру бібліотекознавства [187, арк. 1-8]. 

У наступному 1972/73 навчальному році до аспірантури було подано 25 

заяв, серед абітурієнтів були кращі перші випускники КДІК, а саме І.Д. Нілова, 

О. С. Левтерева, М. В. Геращенко, О. П. Крицький, В. В. Терно, М. Д. Буряк, 

Д.Т. Кривенчук та ін.  [187, арк.8]. Наказів щодо зарахування когось з цих 

претендентів до аспірантури в архівах не знайдено, але зі звітів наукової роботи 

випускових кафедр, подальшої наукової діяльності зазначених вище осіб, 

зрозуміло, що вони наполегливо займались науково-дослідною роботою. Із 

особистих бесід дисертанта з окремими представниками першого випуску КДІК 
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встановлено, що науковим керівником І. Д. Нілової в перші роки її навчання в 

аспірантурі був О. С. Сокальський, канд.техн.наук, доцент Л. З. Амлінський був 

керівником аспіранта В. В.Терно, канд.філолог.наук Н. Ф. Королевіч –

М. В. Геращенка та О. П. Крицького, канд.пед.наук, доцент В. М. Пілецький – 

О. С. Левтеревої. Аспіранти, здобувачі активно опрацьовували теми 

кандидатських досліджень, публікувались у фахових виданнях, 

оприлюднювали теми своїх наукових здобутків на конференціях у різних 

містах бувшого Радянського Союзу. 

Таким чином, під керівництвом О. С. Сокальського відбувається 

започаткування в КДІК наукових шкіл (НШ) бібліотечного та 

культурологічного спрямування. Серед яскравих представників київської 

бібліотечної НШ періода її інституціоналізації – С. Й. Петров, О. П. Ісай, 

В. М. Туров, З. І. Руда, В. М. Пілецький, П. В. Коломієць, Н. Ф. Королевич, 

О. П. Довгопола, Л. З. Амлінський, О. К. Олійніченко.  

Київську культурологічну НШ гідно представляли В. І. Чепелєв, 

Г. М. Шевчук, С. О. Піналов, І. Б. Бровко, Є. І. Чмихало, О. В. Сасихов, 

А. Ф. Нечипоренко та ін. Завдяки їх наполегливій праці було закладено міцний 

фундамент та утворено інтелектуальне середовище, в якому формувалось 

наукове світосприйняття та професійна майстерність, передавались кращі 

традиції прийдешнім поколінням науковців, які й сьогодні гідно представляють 

НШ Київського національного університету культури і мистецтв. Наукові 

школи, що були засновані на початку 70-х років ХХ ст. та набули свого 

розвитку в подальші роки, стали надійним гарантом плідної науково-

дослідницької діяльності Університету, запорукою підготовки 

висококваліфікованих фахівців та наукових і науково-педагогічних кадрів 

(кандидатів та докторів наук), «вони є своєрідним якісним показником значного 

творчого доробку як засновника-лідера, так і його учнів та прибічників, що 

втілюється в організаційно-інституціональних, творчих неформальних 

наукових об’єднаннях у межах успішного вирішення спільних або споріднених 

наукових напрямів, проблем, тем, проектів» [288, с.128].  
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Так як О. С. Сокальський за базовим фахом був очільником бібліотечної 

наукової школи КДІК (нині КНУКІМ), проаналізуємо та розкриємо його вплив 

на її формування, визначимо основні напрями досліджень, які були 

започатковані та набули подальшого розвитку у наукових працях його 

послідовників та прибічників. Нині київська бібліотекознавча НШ успішно 

розвивається в двох основних наукових центрах галузі – в КНУКІМ та НБУВ. 

Завданням даного дисертаційного  дослідження є визначенням особливостей та 

умов формування освітньо-наукової школи КНУКІМ, фундатором якої поправу 

вважаємо його першого ректора та завідувача кафедри бібліотекознавства – 

О. С. Сокальського.  

З першого року існування кафедри її керівник чимало зусиль поклав на 

розвиток науково-дослідної діяльності, залучення викладачів до розробки 

різноманітних актуальних наукових проблем. Так, ним було започатковано 

комплексне дослідження «Історія бібліотечної справи в Україні (друга 

половина ХІХ – початок ХХ століття», він особисто визначав, спрямовував та 

надавав фахові консультації викладачам та аспірантам щодо ключових аспектів  

досліджуваної проблеми. Зокрема, Л. П. Одинока продуктивно вивчала 

розвиток бібліотекознавчої думки в Україні в період з 1917 по 1941 рр., 

Ж. Б. Доля – історію бібліотеки Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, Л.П. Каліберда – історію партійних бібліотек України, 

Є. М. Завадська – історію нелегальних бібліотек, Л. П. Вовк – історію масових 

бібліотек в Україні в післявоєнний період, Н. Г. Мірошніченко – історію 

київських публічних бібліотек кінця ХІХ – першої половини ХХ століття.  

У зв’язку з тим, що до 90-х років ХХ століття в Україні (колишній 

республіці СРСР) були відсутні спеціалізовані вчені ради, що мали право 

приймати до захисту дисертаційні дослідження, не всі викладачі кафедри 

змогли захистити свої кандидатські дисертації, хоча в цілому вони плідно 

працювали на ниві науки й освіти, передаючи свій досвід наступним 

поколінням та продовжуючи кращі традиції вчителя. 
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Яскравим представником НШ О. С. Сокальського була його послідовниця 

Л. П. Одинока, яка у 1984 р. в Ленінградському державному інституті культури 

успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток 

бібліотекознавства в Українській РСР (1917-194 рр.)», на захист її виводив 

ленінградський вчений, бібліотекознавець, доктор педагогічних наук, професор 

А. М. Ванєєв. Працюючи в КНУКІМ (до 1996 р.), Лініна Павлівна 

продовжувала розвивати проблематику, започатковану фундатором київської 

НШ, її науковим напрямом було дослідження історії бібліотечної справи та 

бібліотекознавства. Вона є автором більше 100 наукових праць. Основну увагу 

зосереджувала на дослідженні багатої регіональної історії бібліотечної справи, 

бібліотечної теорії та практики, вивченні їхніх витоків і традицій, ролі та 

завдань бібліотек у суспільстві. Визначальною рисою її як науковця було 

прагнення збагатити історію бібліотечної справи та бібліотекознавства України 

подіями й фактами раніше невідомими [149, с. 8-12; 150; 151, с.24;  152, с.2-4]. 

Л. П. Одинока була науковим керівником кандидатських дисертацій, в 

яких чітко простежується спадковість започаткованої О. С. Сокальським 

проблематики, зокрема Г. Г. Бородіна досліджувала формування та тенденції 

розвитку мережі бібліотек Півдня України в ХІХ – на початку ХХ ст. [16]; 

становлення та розвиток публічних бібліотек України означеного періоду 

вивчала А. А. Волинець [28]. Кандидатські дисертації були захищені в 

Спеціалізованій вченій раді КНУКІМ – відповідно в 2003 та 1998 рр. Над 

проблемами становлення та розвитку бібліотек зарубіжжя працювали аспіранти 

–  представники африканських країн, зокрема Е.Е. Аніанву вивчав організацію 

бібліотечної справи в Нігерії [4], А. Чеге – єдину систему бібліотек республіки 

Кенія [267]. 

До співпраці О. С. Сокальський поряд з іменитими науковцями 

запрошував молодих і перспективних фахівців, приглядаючись до них ще із 

студентської лави. Так, посаду лаборантів ректор запропонував випускницям 

КДІК Л. П. Каліберді та Л. П. Вовк, які навчались спочатку у філії, а після 

відкриття Інституту продовжили здобувати освіту у КДІК.   
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Л. П. Каліберда розпочала свою діяльність на кафедрі бібліотекознавства 

в 1969 р. на посаді старшого лаборанта й пройшла всі щаблі професійного 

зростання, з 1987 по 1973 рр. очолювала кафедру бібліотекознавства, після чого 

була призначена на посаду заступника декана бібліотечного факультету [122, 

арк. 34, 35]. 

Викладала дисципліни бібліотекознавчого спрямування, зокрема 

«Бібліотекознавство». У 1985 р. захистила кандидатську дисертацію на тему 

«Бібліотеки партійних організацій України» у Київському державному 

університеті імені Т. Г. Шевченка, отримала науковий ступінь кандидата 

історичних наук, у 1987 р. їй присвоєно вчене звання доцента. До кола її 

наукових інтересів належать теми, в яких розглядається бібліотека як 

соціальний інститут, інноваційні технології в освіті, підготовка бібліотечних 

кадрів, етика інформаційно-бібліотечної діяльності. Вона автор понад 60 

наукових і науково-методичних праць, учасник міжнародних і всеукраїнських 

наукових конференцій, була членом оргкомітету Першого та Другого Конгресу 

бібліотекарів Украни. Нині Л. П. Каліберда працює віце-президентом 

Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Ю. Бугая, 

передаючи молодим колегам свій багатий досвід викладацької, наукової та 

організаційної діяльності, який вона здобула у КДІК та КНУКІМ [81, c. 204-

205; 62, с. 62; 63, с. 126-135; 64]. 

Л. П. Вовк розпочала свою діяльність під керівництвом 

О. С. Сокальського на кафедрі у 1968 р. У 1979 р. в Інституті історії АН УРСР 

вона захистила кандидатську дисертацію на тему: «Діяльність масових 

бібліотек Української РСР (1945-1961 рр.)» науковий керівник д.і.н., проф. 

А. В. Санцевич. Далі працювала на кафедрі фондів і каталогів, викладаючи 

навчальну дисципліну «Бібліотечні каталоги». З 1986 по 1996 рр. займала 

посаду заступника декана факультету заочної форми навчання КДІК. Лідія 

Петрівна автор понад 40 наукових, навчально-методичних робіт. З 2005 по 

2016 рр. працювала в Національній історичній бібліотеці на посаді головного 

бібліографа, удосконалюючи методику та технологію виробництва 
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різноманітних видів бібліографічної продукції [Інформацію почерпнуто 

дисертантом з особистих розповідей Л. П. Вовк]. 

Активним спадкоємцем та послідовником наукової спадщини 

О. С. Сокальського є Т. І Ківшар – відомий бібліотекознавць, книгознавець, 

історик, біографіст і бібліограф, доктор історичних наук, професор, заслужений 

працівник культури України, автор понад 300 наукових праць, яка гідно 

представляє та розвиває традиції київської бібліотечної НШ. Випускниця 

Харківського державного інституту культури (1969 р.), аспірантка 

Московського поліграфічного інституту (1973-1976), вона в 1979 р. захистила 

кандидатську дисертацію на тему «Розвиток книговидавничої справи 

Української РСР (1946-1970 рр.)» і отримала науковий ступінь кандидата 

історичних наук. У 1996 р. захистила докторську дисертацію на тему 

«Український книжковий рух: книговидання та книгопоширення (1917- 

1923 рр.)» і отримала науковий ступінь доктора історичних наук. З 1996 р. 

Таїсія Іванівна – професор кафедри бібліотекознавства КНУКІМ, на якій вона 

працювала з 1979 по 2004 рр., з 2000 по 2003 рр. вона очолювала цю кафедру. 

Розробляла та викладала навчальні дисципліни «Бібліотекознавство», «Історія 

бібліотечної справи світу», «Історія бібліотечної справи України», «Організація 

та управління бібліотечною справою», «Бібліотечне джерелознавство», «Книга 

в структурі соціальних комунікацій». З 2004 по 2016 рр. Т. І. Ківшар займає 

посаду старшого наукового співробітника Інституту біографічних досліджень 

Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 

У багатогранному науковому доробку Т. І. Ківшар – методологічні засади 

дослідження історії бібліотечної справи України та її взаємозв’язок із 

книжковою справою, обґрунтування соціальних функцій бібліотек. Дослідниця 

провела значну пошукову роботу щодо історії створення Національної 

бібліотеки України, повернула до наукового обігу знайдені нею в архівах 

законопроекти, розроблені Бібліотечно-архівним відділом Міністерства 

народної освіти УНР – першого державного органу керівництва бібліотечною 

справою в Україні та його керівника Олександра  Грушевського. 
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Як зазначалось в попередньому параграфі, О. С. Сокальський планував 

розгорнути дослідницьку роботу щодо вивчення наукової спадщини 

бібліотечних діячів України, зокрема ним проведена нарада за участю 

науковців та представників бібліотек, були визначені персоналії 

бібліотекознавців як об’єкти наукових розвідок, але здійснити в ті роки цей 

масштабний дослідницький проект, на жаль, не вдалося. Лише в 90-ті роки 

ХХ ст. Т. І. Ківшар реалізувала цю ідею, розгорнувши потужну дослідницьку 

роботу. Нею було віднайдено, вивчено, проаналізовано та оприлюднено 

наукову спадщину діячів бібліотечної справи, ідеї яких не знаходили 

об’єктивного висвітлення в Україні та за її межами, серед них – Степан 

Сірополко, Левко Биковський, Ярослав Стешенко, Василь Королів-Старий, 

водночас було написано низку змістовних статей, в яких розкрито 

бібліологічний доробок визначних українських діячів – Олександра 

Грушевського, Івана Стешенка, Софії Русової. Поряд з історичними розвідками 

у своїх дослідженнях Т. І. Ківшар порушує сучасні проблеми бібліотечного 

законодавства, зокрема взаємини між органами законодавчої та виконавчої 

влади й бібліотеками України, обґрунтовує необхідність вдосконалення 

діяльності бібліотек як базової складової системи соціальних комунікацій  

тощо. 

Т. І. Ківшар здійснювала наукове консультування під час написання 

докторської дисертації Т. В. Новальської, присвяченої проблемам становлення 

й розвитку українського читачезнавства, а також була науковим керівником 

кандидатських дисертацій, в яких досліджується історія бібліотек, зокрема 

М. П. Зніщенко розкрив історію становлення та розвитку дитячих бібліотек в 

Україні, В. П. Мозгова – бібліотек ліцеїв; бібліотечній цензурі присвятила своє 

дисертаційне дослідження О. О. Каракоз, історико-книгознавча проблематика 

розроблялася дисертантами Т. Р. Кароєвою та Г. В. Корнєєвою [250]. 

Перебуваючи нині на заслуженому відпочинку, Таїсія Іванівна продовжує 

активно працювати у царині історії бібліотечної справи та бібліотечної 
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біографістики [78; 73; 74], втілюючи у життя наукові плани й проекти свого 

наставника О. С. Сокальського.  

До когорти відомих вітчизняних науковців належить Ада Семенівна 

Чачко – доктор пед. наук (1991), професор (1996 р.), дійсний член (академік) 

Міжнародної академії інформатизації при ООН (відділення 

«Бібліотекознавство») (1995 р.), український бібліотекознавець, практик, 

педагог, соціолог бібліотечної справи, фундатор нового в українському 

бібліотекознавстві напряму – бібліотечної професіології [81, с. 147-148].  

У 1958 р. вона здобула бібліотечну освіту у МДБІ (Московський 

державний бібліотечний інститут) і розпочала трудову біографію: працювала на 

різних посадах у бібліотеках, пройшовши шлях від молодшого до головного 

бібліотекаря, завідувача відділу бібліотекознавства. Наукову діяльність 

розпочала в середині 1960-х рр., обравши об’єктом вивчення особливості 

бібліотечної професії, соціологію й психологію [11]. 

У 1979 р. А. С. Чачко захистила кандидатську дисертацію у 

Ленінградському державному інституті культури на тему: «Проблемы работы с 

кадрами крупной научной библиотеки (профессиональные качества 

библиотечных специалистов) [84, с.147], у 1991 р. захистила докторську 

дисертацію на тему: «Библиотекари как социально-профессиональная группа». 

На кафедрі бібліотекознавства КДІК Ада Семенівна з 1979 р. працювала 

за сумісництвом, а з 1993 по 2010 рр. – за основним місцем роботи. Шість років 

очолювала кафедру бібліотекознавства (1994 – 2000 рр.), була членом 

спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій у КНУКіМ та ХДАК. 

У докторській монографії «Библиотечный специалист: особенности труда 

и профессионализации», що вийшла двома виданнями в 1984 та 1986 рр. у 

київському видавництві «Наукова думка», А. С. Чачко узагальнила досвід 

десятилітньої дослідницької роботи. В ній автор подала детальні описи 

професійних вимог до основних спеціалістів наукової бібліотеки. 

В наступні роки А. С. Чачко видає такі ґрунтовні наукові праці: 

«Библиотекари как социально-профессиональная группа»: В 2-х ч.; 
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«Библиографы как социально-профессиональная группа»; «Вища школа на 

шляху перебудови»; «Общественные науки документально-коммуникативного 

цикла»; «Информационные потребности и чтение библиотекарей как 

профессиональной группы»; «Кадры научных библиотек». Ці праці склали 

основу докторської дисертації «Библиотекари как социально-профессиональная 

группа», яка була захищена 20 листопада 1991 р. в Московському державному 

інституті культури.  

У цьому ж році вийшла друком монографія у співавторстві з М. Кодаком 

та Ю. Сиволобом «Бытие книги: Заметки о прошлом и настоящем книжного 

дела». Третій розділ цієї праці «Судьбы книги» [84,с. 81–138] належить перу 

А. С. Чачко. У 1994 р. виходить ще одна монографія А. С. Чачко в співавторстві 

з Ю. Яковенко під назвою «Обзор мира и коммуникации». 

У цілому ж результатом наукових розвідок А. С. Чачко є близько 150 

наукових та навчально-методичних публікацій, серед яких монографії, статті, 

доповіді конференцій, підручники та навчальні посібники, програми курсів. 

Вона є фундатором нового напряму в бібліотекознавстві – бібліотечної 

професіології, яку розвивала як наукову та навчальну дисципліну, розробила її 

структуру, виокремила коло завдань і перспективні напрями розвитку. До кола 

її наукових інтересів належали також теми, пов’язані з вивченням молодих 

бібліотечних спеціалістів; методами та формами підвищення кваліфікації; 

якістю обслуговування; психологічних характеристик бібліотечної професії; її 

соціального престижу тощо [181; 182]. Вона була надзвичайно ерудованою 

людиною і прищеплювала своїм учням навички широкого погляду на предмет 

вивчення, використання здобутків суміжних з бібліотекознавством 

гуманітарних наук. 

А. С. Чачко – визнаний лідер київської науково-освітньої бібліотечної 

школи, під її керівництвом було захищено 2 докторські (Л. Г. Петрова та 

Т. О. Долбенко) та 8 кандидатських дисертацій [259; 260;  261; 266; 263; 265; 

264; 12]. Зокрема, науковий напрям бібліотечної професіології отримав свій 

подальший розвиток у дослідженнях О. О. Грозовської, в яких проаналізовано 
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суб’єкт-суб’єктну взаємодію у бібліотечно-інформаційному обслуговуванні, 

Ю. В. Трач – професійний розвиток бібліотекарів у фахових об’єднаннях 

України, І. Я. Конюкової – розвиток бібліотечної професії в Україні: сучасні 

концепції. Також окремі аспекти бібліотечної професіології аналізувались в 

кандидатських дисертаціях О. В. Башун, А. О. Малько, Т. С. Монько, 

О. В. Кашкарьової, Н. М. Терещенко. Варто підкреслити, що в комунікаційній 

структурі наукової школи А. С. Чачко виокремилися три покоління 

дослідників, зокрема, під керівництвом її учениці Т.С. Монько здійснювали 

свої наукові розвідки молоді науковці: Л. В. Ляшенко, яка дослідила вивчення, 

забезпечення та розвиток інформаційних потреб бібліотекарів в умовах 

формування інформаційного суспільства та Г.А. Ермолаєва, в дисертації якої 

визначено розвиток здатностей до управлінської діяльності фахівців 

бібліотечної сфери [81, с. 626- 637]. 

Як відомо, однією з важливих функцій НШ є підготовка вихованців, котрі 

б зберігали та примножували традиції та цінності наукової школи на всіх 

етапах її розвитку. Учений–лідер НШ та його послідовники прагнуть 

сформувати з дослідників-початківців своїх наукових однодумців, які 

забезпечать спадковість розвитку наукового знання протягом кількох наукових 

поколінь, інтеграцію науково-дослідницької та освітньої діяльності. Варто 

підкреслити, що такі представники НШ О. С. Сокальського як В. М. Пілецький, 

Л. П. Одинока, Л. П. Каліберда, Т. І. Ківшар, А. С. Чачко, Ж. Б. Доля, 

Е. М. Завадська, Г. М. Семендяєва виховали гідних послідовників та передали 

свій досвід наступним поколінням, чим забезпечили та примножили здобутки 

київської бібліотекознавчої НШ.  

Одним з найяскравіших представників другого покоління заснованої 

О.С. Сокальським київської науково-освітньої школи є Т. В. Новальська – 

доктор історичних наук, професор, відомий український бібліотекознавець. У 

1979 р. вона розпочала свою трудову діяльність на кафедрі бібліотекознавства 

КДІК на посаді лаборанта. На цій кафедрі Тетяна Василівна пройшла всі щаблі 

професійного зростання: викладач, ст. викладач, доцент (1990 р.), професор 
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(2008 р.), завідувач кафедри, декан факультету культурології (2008-2013 рр.). У 

1981 р. закінчила КДІК, з 1984 по 1988 рр. навчалась в аспірантурі, у 1989 р. 

захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.02 «Історія СРСР» в 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на тему 

«Розвиток профспілкових бібліотек Української РСР (1917-1987 рр.)», з 2001 по 

2004 рр. – навчалась в докторантурі, в 2007 р. захистила в спеціалізованій 

вченій раді НБУВ дисертацію на тему «Вивчення читача в українському 

бібліотекознавстві (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)», подану на здобуття 

наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 

07.00.08 «Книгознавство. Бібліотекознавство. Бібліографія» [81, с.92-93]. 

У процесі роботи над кандидатською дисертацією дослідницькі навички 

Т. В. Новальської формувала Л. П. Одинока, яка сприяла всебічному фаховому 

зростанню молодого науковця, набуттю нею ґрунтовних знань з теорії та 

методології науково-дослідницької діяльності. Завідувачі кафедри 

В. М. Пілецький, Л. П. Каліберда, А. С. Чачко, Т. І. Ківшар всіляко сприяли 

зростанню професійної майстерності Т. В. Новальської як викладача та 

науковця. В свій час В. М. Пілецький читав курс «Робота з читачами», який ще 

будучи студенткою з захопленням слухала Тетяна Василівна. Свої знання з 

методики викладання цієї дисципліни передавала майбутньому професору і 

кандидат педагогічних наук, доцент Г. М. Семендяєва. Нині серед дисциплін, 

що викладає студентам КНУКІМа Т. В. Новальська, є і курс «Бібліотечно-

інформаційне обслуговування», який вона удосконалила та модернізувала, 

наповнила новим змістом відповідно до сучасних інформаційно-технологічних 

реалій обслуговування користувачів. 

До роботи над докторською дисертацією Тетяну Василівну спонукала 

доктор історичних наук, професор Т. І. Ківшар, яка була науковим 

консультантом Т. В. Новальської, надихаючи її своїми методичними порадами 

на подальший творчий розвиток наукового потенціалу.  

Нині до кола наукових досліджень професора Новальської належать 

проблеми розвитку спеціального бібліотекознавства, зокрема, бібліотечного 
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читачезнавства та бібліосоціології, сучасні методики вивчення інформаційних 

потреб користувачів та інноваційні форми їх бібліотечно-інформаційного 

обслуговування, бібліотечна освіта та підготовка кадрів. 

Як голова спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських 

дисертацій в КНУКІМ (з 2016 р.), член спеціалізованих вчених рад із захисту 

докторських (кандидатських) дисертацій у КНУКІМ, НБУВ, ХДАК, НАКККІМ 

в різні роки, Т. В. Новальська бере участь у атестації наукових кадрів вищої 

кваліфікації, готує експертні висновки, виступає опонентом на захистах 

кандидатських і докторських дисертацій. Її наукова діяльність розвиває кращі 

традиції київської науково-освітньої бібліотечної школи, під її керівництвом 

захищено 8 кандидатських дисертацій, проблематика яких охоплює різні 

аспекти бібліотекознавства. Так, І. В. Тимошенко дослідила та визначила 

основні етапи у вивченні читачів публічних бібліотек України в перші 30-ть 

років ХХ століття, А.В. Литвин – особливості обслуговування читачів з вадами 

зору, І. Г. Романченко – виховання екологічної культури читачів-дітей, 

Л. І. Прокопенко (Кононученко) – діяльність ОУНБ по забезпеченню 

інформаційних потреб користувачів в кінці ХІХ на початку ХХ століття, 

Т. В. Проценко – систему бібліотечно-інформаційного супроводу сімейних 

лікарів в Україні, Ю. І. Горбань – зберігання книжкових пам’яток як 

культурних цінностей в бібліотеках України, Ж. С. Вертій – розвиток 

інноваційних форм в бібліотечному обслуговуванні дітей, Г. І. Пристай 

розкрила діяльність ОУНБ як складової культурно-мистецького середовища 

регіону. 

Таким чином, започаткована О. С. Сокальським київська освітньо-

наукова бібліотечна школа розвиває як історичний, так і інші актуальні 

напрями бібліотекознавчих досліджень, має декілька поколінь своїх 

послідовників серед науково-педагогічного складу профільних кафедр 

КНУКІМ, інших вишів, наукових працівників багатьох культурно-освітніх 

закладів України.    



166 

 

Значний доробок належить представникам київської школи бібліотечного 

фондознавства. Як зазначалось вище фондознавча тематика в наукових працях 

О. С. Сокальського посідала одне із пріоритетних місць. Над темами різного 

фондознавчого спрямування в 1960-ті-70-ті рр. активно працювали В.М. Туров, 

З. І. Руда, О. К. Олійніченко, П. В. Коломієць та ін. Викладачі керованої Петром 

Веремійовичем Коломійцем кафедри фондів і каталогів, яка була утворена в 

КДІК у 1976 р., продовжили кращі традиції своїх попередників. Під 

керівництвом П. В. Коломійця наукове зростання розпочала Т. Г. Горбаченко, 

випускниця КДІК, роки навчання якої припали на період керування вузом 

О. С. Сокальським. Кандидатську дисертацію на тему «Проблемна орієнтація 

формування спеціалізованих бібліотечних фондів (на матеріалах медичних 

бібліотек України» Т. Г. Горбаченко захистила в 1986 р. у Московському 

державному інституті культури. Слід зауважити, що до початку 1990-х рр. 

українські науковці здебільшого захищались в спеціалізованих вчених радах 

при московському та ленінградському інститутах культури.  

Після успішного захисту дисертації Т. Г. Горбаченко багато років 

викладала в КНУКІМ навчальну дисципліну «Бібліотечне фондознавство». 

Нині вона доктор філософських наук, професор Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, засновниця наукової школи «Релігія і 

писемна культура», під її керівництвом захищено 5 докторських і 15 

кандидатських дисертацій [81, с. 14-15]. 

Над темами фондознавчої проблематики працювали й інші викладачі 

кафедри, зокрема, поступивши в аспірантуру МДІК, під науковим керівництвом 

завідувача кафедри бібліотечних фондів, д.п.н., професора Ю.М. Столярова 

[246] К.Т. Селіверстова досліджувала координацію комплектування як 

важливий фактор оптимізації бібліотечних фондів обласного регіону [197], 

Т. В. Гуртовенко – «Бібліотечну серію» як специфічну форму комплектування 

фондів масових бібліотек». Захист їх кандидатських дисертацій відбувся у 

Москві – відповідно в 1980 та 1988 рр.  
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Одним з продуктивних представників київської науково-освітньої 

бібліотечної школи є кандидат педагогічних наук, професор В. В. Загуменна – 

автор понад 150 наукових, науко-методичних праць, випускниця ХДІК, яка 

навчалась в аспірантурі КДІК під науковим керівництвом П. В. Коломійця. Але 

кандидатську дисертацію на тему «Система бібліографічного забезпечення 

комплектування як фактор поліпшення якості бібліотечних фондів» Віра 

Вікторівна захистила в 1992 р. в спеціалізованій вченій раді МДІК. З 1996 по 

2006 рр. вона очолювала кафедру бібліографознавства КНУКІМ. Свої подальші 

наукові дослідження Віра Вікторівна пов’язала з проблемами розвитку 

національної бібліографії, бібліотечно-інформаційною освітою, адвокаційною 

діяльністю бібліотек. Професор В. В. Загуменна як науковий керівник 

підготувала 8 кандидатів наук із наукової спеціальності «Книгознавство, 

бібліотекознавство, бібліографознавство», серед них: В. М. Лутовінова в 

кандидатській дисертації розкрила історичні та теоретико-методичні засади 

української рекомендаційної бібліографії; Н. М. Сенченко досліджувала історію 

становлення державної бібліографії в Україні в період з 1919 по 1969 рр.; 

А. Л. Блажкевич – краєзнавчу бібліографію Галичини у ХІХ – 30-х роках ХХ 

ст.; О. В. Васюк – інформаційно-бібліографічне забезпечення юристів в умовах 

формування правової держави; О. М. Пашков – історико-бібліотекознавчий 

аспект автоматизації бібліотек; Т. О. Ярошенко – електронний журнал в системі 

інформаційних ресурсів бібліотек; С. І. Барабаш – зв’язки з громадськістю в 

системі соціально-комунікаційної діяльності бібліотек вищого навчального 

закладу; В. Є. Сошинська – професійну комунікацію як фактор розвитку 

книжкової галузі [25]. Нині вихованці В. В. Загуменної плідно працюють 

викладачами, займають керівні посади в профільних наукових та освітніх 

установах бібліотечно-інформаційної галузі України. 

Соціально-психологічний напрям у бібліотекознавчих дослідженнях 

розробляли члени кафедри бібліотекознавства КДІК В. М. Пілецький, 

А. С. Чачко та їх послідовники. Так, Віктор Михайлович Пілецький – 

бібліотекознавець, педагог, кандидат педагогічних наук (1968 р.), доцент 
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(1969 р.). Вищу освіту здобув в Московському бібліотечному інституті (1947 – 

1950 рр.), згодом працював на Уралі, де у 1960-х рр. співпрацював з творчим 

колективом, який під керівництвом відомого соціолога В. Ядова вивчав риси 

особистості молодої людини, її пізнавальні, загальнокультурні інтереси і 

запити, ціннісні орієнтації, професійні наміри тощо. Віктор Михайлович 

захопився соціологією, яка відроджувалась на теренах СРСР після 30-ти річної 

ідеологічної заборони. 

За результатами наукових розвідок В. М. Пілецького у 1968 р. в ЛДІК 

відбувся захист його кандидатської дисертації на тему «Читательские интересы 

молодых рабочих (по материалам Уралмашзавода)». В цьому ж році 

В. М. Пілецький був запрошений на роботу до новоствореного Київського 

державного інституту культури. З вересня 1969 р. після обрання за конкурсом 

він працював доцентом цього інституту; з 1973 по 1975 рр. виконував обов’язки 

завідувача кафедри, а з травня 1976 р., після обрання за конкурсом і до 16 

лютого 1987 р. – завідувачем кафедри бібліотекознавства. 

До кола наукових інтересів В.М. Пілецького входили теми, пов’язані з 

соціально-психологічним вивченням читача і бібліотекаря, типологією читачів, 

організацією їх бібліотечного обслуговування, науковою організацією праці, 

бібліотечною професією та її престижем тощо. Він – автор більше 30 наукових 

публікацій. Його основною науковою працею, фактично докторською 

дисертацією є депонована робота «Заводская библиотека в условиях научно-

технической революции» (1984 р.), обсяг якої налічував 308 сторінок. 

В. М. Пілецький викладав у КДІК курси «Вступ до фаху», «Робота з 

читачами», редагував та видавав навчально-методичні матеріали з дисциплін 

бібліотекознавчого спрямування. Керував аспірантами, науковими і 

дипломними роботами студентів. Був активним учасником міжнародних, 

всесоюзних, республіканських науково-практичних конференцій [252; 170, 

с. 52-55; 171, с. 84-91; 173, 32-33; 174, с. 47-55; 168, с. 70-72; 169]. 

Співпраця В. М. Пілецького з А. С.Чачко розпочалася в 1979 р., з 

моменту  захисту в ЛДІК її кандидатської дисертації на тему «Проблемы 
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работы с кадрами крупной научной библиотеки (профессионально-личностные 

качества библиотечных специалистов)», де Віктор Михайлович виступав 

другим опонентом, а першим –  доктор пед. наук, професор І.К. Кірпичова. 

Помітне місце серед науковців КНУКІМ посідає Т. О. Долбенко – доктор 

культурології, професор, член-кореспондент Міжнародної академії 

інформатизації, заслужений працівник культури України. Тетяна Олексіївна 

беззаперечно належить до учнів школи О.С.Сокальського, який мав вплив на її 

професійне становлення як бібліотекаря-практика, а згодом і як науковця.  

Після закінчення в 1972 р. КДІК, Т. О. Долбенко працювала в Державній 

республіканській бібліотеці для дітей (нині Національна бібліотека України для 

дітей) на посадах старого бібліотекаря, головного бібліотекаря, завідувача 

відділом науково-дослідної роботи. З 1986 р. до тепер працює в КНУКІМ, де і 

відбулося її подальше професійне зростання як науковця, педагога, 

організатора. З 1992 по 2000 рр. Т. О. Долбенко очолює кафедру бібліотечно-

інформаційного обслуговування дітей, водночас, з 1996 по 1998 рр. займає 

посаду декана факультету бібліотечно-інформаційних систем, очолює 

факультет довузівської підготовки та післядипломної освіти. 

У 1990 р. в ЛДІК вона захистила кандидатську дисертацію на тему 

«Проблемні ситуації як метод активізації читання літератури»  зі спеціальності 

05.25.03 – «Бібліотекознавство та бібліографія», у 2010 р. в КНУКІМ – 

докторську дисертацію на тему «Теоретико-методологічні засади прикладних 

досліджень активізації пізнавальної діяльності дітей», здобувши науковий 

ступінь доктора культурології за спеціальністю 26.00.01 – «Теорія та історія 

культури».  

Т. О. Долбенко автор понад 100 наукових праць, серед яких монографії, 

статті, навчальні підручники, посібники, програми курсів тощо. Викладала 

студентам КНУКіМу дисципліни «Бібліотечне фондознавство», «Консервація 

та зберігання документів», «Державна інформаційна політика», «Бібліотечно-

інформаційне обслуговування дітей». Тетяну Олексіївну по праву можна 

вважати засновником власної наукової школи, до кола досліджень якої 
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належать проблеми дитячого та підліткового читання в Україні. Під її 

керівництвом кандидатські дисертації захистили В. М. Медвєдева, яка 

визначила особливості формування інтересу читачів-підлітків до української 

художньої літератури в бібліотеках для дітей; Н. А. Бачинська, яка 

досліджувала формування особистості підлітків в клубах за інтересами; 

Н. С. Дяченко, що розкрила систему рекомендаційних бібліографічних 

посібників для дітей в Україні. Тетяна Олексіївна й понині здійснює плідне 

керівництво науковими дослідженнями аспірантів та магістрів КНУКіМ. Вона є 

заступником голови спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до захисту 

докторських та кандидатських дисертацій з наукової галузі культурологія, є 

активним членом спеціалізованої вченої ради в галузі соціальних комунікацій, 

що функціонують нині в КНУКІМ. 

Потужну власну наукову школу культурологічного спрямування формує 

в КНУКІМ кандидат педагогічних наук, професор В. М. Медвєдева. Вона 

здобула вищу освіту в 1968 р. в ХДІК. З 1996 р. працює в Київському 

національному університеті культури і мистецтв, де пройшла шлях від 

помічника ректора до проректора [81, с.237; 69].  

У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування 

інтересу читачів – підлітків до української художньої літератури». 

В. М. Медвєдева автор понад 150 публікацій, серед яких посібники, статті, 

хрестоматії, методичні матеріали, навчальні програми та ін. До кола наукових 

інтересів В. М. Медведєвої належать проблеми розвитку книгознавства, 

зокрема сучасні тенденції українського книговидання, соціологія та педагогіка 

читання, ін. Під її керівництвом було захищено 6 кандидатських дисертацій. 

Нині В. М. Медведєва продовжує здійснювати активне наукове керівництво 

дипломними дослідженнями бакалаврів та магістрів КНУКіМ, виступати 

опонентом та експертом дисертаційних досліджень як член спеціалізованої 

вченої ради з правом прийняття до розгляду та захисту кандидатських 

досліджень в галузі соціальних комунікацій [81, с. 238].  
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Таким чином, започаткована О. С. Сокальським київська науково-освітня 

бібліотечна школа мала подальший плідний розвиток, уособлений трьома 

поколіннями науковців, що досліджували актуальні проблеми історії 

бібліотечної справи України та історіографії бібліотекознавства як науки, 

дискусійні аспекти бібліотечного фондознавства, бібліотечної професіології, 

бібліотечного читачезнавства, вплив читання на пізнавальну діяльність дітей та 

підлітків та ін. Майже кожна наукова школа, що сформована й розвивається на 

базі КНУКІМ, гідна окремого дисертаційного дослідження. Водночас у 

наступному підрозділі дисертації варто розкрити внесок учнів 

О. С.Сокальського у розвиток бібліотекознавчої та документознавчої науки і 

освіти. 



172 

 

 

3.3. Внесок учнів та послідовників О. С. Сокальського у розвиток 

галузевої науки і освіти 

 

О. С. Сокальський є істинний лідер наукової школи – екстраверт, який 

щиро передає учням власні ґрунтовні фахові знання, педагогічний талант, 

організаторські здібності. Завдяки цьому його численні учні та послідовники з 

натхненням і вдячністю продовжують справу свого вчителя й наставника, 

долаючи щаблі кар’єрного й творчого зростання. Серед учнів Олексія 

Степановича відомі культурні діячі, письменники, науковці, практики, які 

доклали чимало зусиль для розвитку української культури в цілому та 

бібліотечної галузі, зокрема. Вивчаючи особові справи студентів – перших 

випускників КДІК, аналізуючи їх екзаменаційні відомості та характеристики 

[206; 196, арк. 2-15], дисертант дійшов висновку, що це були здібні й старанні 

учні, які в подальшому пов’язали своє життя з бібліотечною галуззю та стали 

професіоналами своєї справи. Майже всі вони по закінченню вищого 

навчального закладу блискуче володіли фаховими знаннями та навичками, без 

вагань йшли працювати за розподілом, впевнено й цілеспрямовано 

розбудовуючи бібліотечну мережу країни.  

Збираючи відомості про перших випускників, які під безпосереднім 

керівництвом О. С. Сокальського навчалися й здобували фахову освіту, 

дисертант звертався не лише до архівних джерел, але й до біобібліографічних 

покажчиків, статей, інтерв’ю, спогадів, завдяки яким зібрано ексклюзивні, 

маловідомі відомості про багатьох вихованців КДІКу. Ці відомості послужили 

розкриттю особистісних та громадських властивостей О. С. Сокальського, 

створенню його інтелектуального портрету, як педагога, організатора, 

науковця, фундатора київської науково-освітньої бібліотечної школи. 

Серед студентів першого випуску КДІК був відомий письменник,  

лауреат Національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка – 

Медвідь В’ячеслав Григорович. Його перу належать більше шестидесяти 



173 

 

прозових та поетичних творів, серед яких романи, оповідання, есе, щоденники, 

мемуари, вірші тощо. За роман «Кров по соломі» (2003) був удостоєний 

Шевченківської премії. «Бібліотекар, який пише без початку й кінця» – так 

висловився про В. Г. Медведя класик української літератури 

П. А. Загребельний. Про феномен творчості письменника, видання творів в 

різні роки, редакційну діяльність, літературу про життя та творчість, 

літературні дискусії а також роздуми, висловлювання  діячів культури, 

письменників, літературознавців про талант В. Г.  Медведя вміщено в 

присвяченому йому біобібліографічному покажчику [29]. 

Слід наголосити, що серед студентів, які навчались у О. С. Сокальського 

на бібліотечному факультеті, ми нараховуємо найбільшу кількість науковців та 

освітян галузі, а семе 5 докторів наук – Т. Г. Горбаченко, Т. О. Долбенко, 

С. Г. Кулешов, Л. Г. Петрова, М. С. Слободяник; 9 кандидатів наук – 

А. Г. Бровкін, М. В. Геращенко, Н. С. Дяченко, О. І. Кащук, В. Т. Клапіюк, 

Т. С. Монько, І. Д. Нілова, В. В.Терно, В. Д. Ясьмо; доценти, які передавали 

знання наступним поколінням бібліотекарів – В. Л. Воінова, О. П. Крицький, 

О. Г.Мошек, І. П. Штефан. 

Здобутки послідовників наукової школи О.С. Сокальського та їх внесок у 

розвиток бібліотекознавства було охарактеризовано в попередньому підрозділі 

дисертації, проте серед учнів НШ варто виділити плеяду учених, доробок яких 

значно вплинув на розвиток українського документознавства та 

бібліографознавства.  

З поміж талановитих особистостей, що в 1972 р. були випускниками 

КДІКу, почесне місце належить видатному науковцеві – доктору історичних 

наук, професору Сергію Георгієвичу Кулешову, фахівцеві, який першим в 

Україні захистив докторську дисертацію з проблем документознавства, 

вченому-новатору з широким діапазоном наукових знань, праці якого високо 

цінують архівознавці, книгознавці, бібліотекознавці [81, с. 74-75]. 

У 1968 р. С. Кулешов успішно склав вступні іспити на історичний 

факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка, але його так 
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і не було зараховано до когорти майбутніх студентів цього вищого навчального 

закладу (не вистачило одного балу). Сергій Георгійович був запрошений на 

навчання до КДІК. [Інформацію почерпнуто з усних розповідей 

С. Г. Кулешова]. Відтоді починається «бібліотечно-бібліографічний» етап у 

науковому та педагогічному житті С. Г. Кулешова. Під час навчання він 

спеціалізувався на одній з провідних кафедр факультету – кафедрі науково-

технічної інформації (НТІ). Ця кафедра вирізнялась особливою творчою 

атмосферою, широким діапазоном спецкурсів не тільки традиційно 

гуманітарного, але і природничо-технічного напряму, високим професійним 

рівнем викладачів, а також високоякісним складом педагогів, серед яких 

здебільшого було кандидатів технічних наук, чоловіків. Такі постаті як 

О. С. Сокальський, Д. М. Скрипниченко, Л. З. Амлінський (багаторічний 

керівник кафедри), О. Д. Балабанов, їхня життєва та наукова позиції справили 

значний вплив на формування Сергія Георгійовича як  вченого і педагога.  

У 1972 р. С.Г. Кулешов закінчив інститут та отримав диплом за 

спеціальністю «Бібліотекознавство і бібліографія», одержавши кваліфікацію 

«бібліотекар-бібліограф технічних бібліотек» [133, с. 17-38].  

У січні 1984 р. у Ленінградському інституті культури він захистив 

кандидатську дисертацію на тему «Навчальні внутрішньовузівськи видання як 

джерела інформації й робота з ними вузівських бібліотек» (науковий керівник 

канд. техн. наук, доцент Л. З. Амлінський) та здобув науковий ступінь 

кандидата філологічних наук за спеціальністю «Книгознавство» [81, с. 74]. 

Його наукова праця викликала позитивний резонанс як у осередках бібліо-, 

книго-, наукознавців, так і практичних працівників. Саме в середині 80-х років 

минулого століття під впливом метрів-наставників КДІК та в оточенні колег-

однодумців (О. Д. Балабанов, Н. В. Бойко, Е. М. Жлудько, А. Л. Маньковський, 

В. В. Терно) відбулося остаточне утвердження світоглядної концепції 

С. Г. Кулешова, становлення його як творчої особистості, вченого-новатора з 

високими науковим потенціалом [133]. У 1987 р. Сергія Георгійовича 

призначають на посаду старшого викладача кафедри НТІ. Значну частину 
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професійної кар’єри (точніше – 24 роки) він присвятив служінню Київському 

інституті культури, брав активну участь у науково-педагогічному процесі 

КДІК: працював над розробленням нових спецкурсів («Технічні засоби 

бібліотечної роботи», «Книгознавство і історія природознавчої літератури»), 

написанням методичних рекомендацій щодо їх засвоєння [95; 96; 98, с. 22;  97, 

с. 23; 99, с. 27; 100], вивчав організацію наукових кваліфікаційних досліджень 

[7], брав активну участь у авторитетних науково-практичних конференціях 

[104, с. 538-540; 101, с. 165-166; 102, с. 191; 106, с. 42-44] 

З вересня 1996 р. С. Г. Кулешов почав працювати завідувачем відділу 

документознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи 

та документознавства. На той час він мав великий авторитет у сфері 

документознавства, у 1995 р. видав докторську монографію [94], у 1997 р. у 

НБУВ блискуче захистив докторську дисертацію на тему «Типологія наукових 

документів: історія та сучасний стан» [81, с. 75]. 

 Наукові дослідження С. Г. Кулешова як вченого та педагога присвячені 

двом основним напрямам діяльності: бібліотечно-бібліографічному та архівно-

документознавчому. Його творчий доробок представлений понад 200-ма 

працями, основна проблематика яких пов’язана з документознавством, 

книгознавством, бібліотекознавством, архівознавством, бібліографознавством, 

нумізматикою, методикою викладання у вищій школі, практичною діяльністю 

архівних установ, стандартизацією технологій документаційного забезпечення 

управління [97, с. 23; 103, с. 16-19; 94; 105, с. 10-16]. 

Як засновник та керівник власної наукової школи він бере активну участь 

у підготовці висококваліфікованих кадрів з документознавства. Під його 

керівництвом захистили кандидатські дисертації такі відомі документознавці та 

архівознавці, як Н. М. Христова (1999 р.), І. Є. Антоненко (2005 р.), 

О. М. Загорецька (2005 р.), Ю. І. Палеха (2005 р.), С. В. Сельченкова (2005 р.), 

Н. О. Леміш (2009 р.), а також книгознавці В. Ю. Соколов (1998 р.) та 

Л. О. Ткачова ( нині доктор політичних наук, професор) [133, с. 17-38]. 
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Серед когорти науковців – випускників КДІК почесне місце належить 

відомому бібліотекознавцю, документознавцю, доктору історичних наук, 

професору, член-кореспонденту Міжнародної академії інформатизації 

 М. С. Слободянику (1949-1915) [81, с. 116]. 

Любов до бібліотечної справи йому прищепили саме викладачі КДІК, ще 

студентом він твердо знав, що буде займатися її вивченням та розвитком. Після 

закінчення навчання М. С. Слободяник працював у бібліотеках України на 

різних посадах. У 1981 р. закінчив аспірантуру МДІК, через рік захистив 

кандидатську дисертацію на тему «Совершенствование системы 

информационно-библиографического обслуживания специалистов НИИ», 

(науковий керівник – доктор техн. наук К.В. Тараканов). У 1995 р. одним з 

перших в Україні бібліотекознавців захистив докторську дисертацію на тему 

«Наукова бібліотека: еволюція структури і функцій в період освоєння 

інформаційних технологій» (наук. конс. О. С. Оніщенко – доктор філос. наук, 

професор).  

Творчий доробок М. С. Слободяника становить понад 220 публікацій, які 

посідають гідне місце у науковому національному надбанні України. Його 

праці набули широкого визнання в країні та за її межами [204; 205, с. 7-12; 207, 

с. 44-48; 202, с. 6-13; 203, с. 23-24; 208, с. 5-20;  206, с. 38-42]. 

Наукова школа О.С. Сокальського не тільки допомогла 

М. С. Слободянику обрати свій фах, а й сприяла в його становленні як 

блискучого науковця та вчителя. М. С. Слободяник є засновником власної 

наукової школи «Інформаційна концепція бібліотекознавства та 

документознавства». Під його керівництвом було захищено 17 кандидатських 

дисертацій (8 – за науковою спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство, 

бібліографознавство» і 9 – за спеціальністю «Документознавство, 

архівознавство»).  

Серед студентів КДІК була Л. Г. Петрова, роки навчання якої співпали з 

роками, коли в Інституті був ще ректором та викладав бібліотекознавчі 

дисципліни О. С. Сокальський. Нині Людмила Григорівна Петрова – доктор 
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педагогічних наук, професор. Має значний практичний досвід роботи в 

найбільших бібліотеках України – НБУ імені Ярослава Мудрого та НБУВ (1972 

– 1999 рр.). За роки своєї професійної діяльності в бібліотеках вона перебувала 

на різних посадах – від бібліотекаря до заступника директора з бібліотечної 

роботи. З 1999 р. вона працювала на викладацькій роботі в КНУКіМ, з 2013 р. і 

до тепер працює в НАККіМ. В навчальних закладах очолювала факультет 

культурології КНУКіМ (2006-2007 рр.), була завідувачем кафедри 

книгознавства і бібліотекознавства КНУКіМ (2006-2008 рр.), 

документознавства та управління соціальними комунікаціями НАКККіМ (2013-

2015 рр.).  

У 1991 р. вона захистила в МДІК кандидатську дисертацію на тему 

«Проблемы совершенствования организационной структуры государственной 

библиотеки (на примере Украины)» – науковий керівник, професор 

І. М. Фрумін. У 2006 р. в ХДАК захищає докторську дисертацію на тему 

«Соціально-економічні аспекти розвитку бібліотек України в сучасних умовах» 

(науковий консультант доктор пед. наук, професор А. С.Чачко). Л. Г. Петрова 

автор більше 100 наукових праць, основна проблематика яких стосується 

управління сучасною бібліотекою, розкриває соціально-економічні аспекти 

діяльності бібліотек, розробляє складні питання інформаційного менеджменту, 

управління інформаційними ресурсами тощо. 

Серед перших випускників КДІК, чиї наукові здобутки вплинули на 

розвиток бібліографознавства, значне місце посідають праці канд. пед. наук, 

професора М. В. Геращенка, канд. пед. наук, доцента Н. С. Дяченко, канд. пед. 

наук, доцента О. І. Кащук, канд. пед. наук, доцента В. Д. Ясьмо, канд. пед. наук, 

професора В. Т. Клапіюка. Їх викладачами були відомі фахівці в галузі 

бібліотечно-бібліографічної справи України – О. С. Сокальський, З. І. Руда, 

В. М. Туров, Н. Ф. Королевич, Н. М. Рева, П. Х. Беляєва, Й. С. Петров, 

О. П. Третяк, Ж. Б. Доля, О. П. Довгопола, Л. П. Одинока, Л. І. Гольденберг та 

багато ін., котрі власним професіоналізмом сформували у студентів хист до 

наукової та педагогічної діяльності. 
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Після закінчення КДІК М. В. Геращенко та В.Л. Воінова були направлені 

викладачами до новоствореної Миколаївської філії КДІК, де В. Л. Воінова всю 

свою трудову діяльність присвятила викладацькій роботі у філії. 

М. В. Геращенко з 1982 по 2006 рр. працював в КНУКіМ на кафедрах 

бібліографознавства, інформаційних ресурсів і сервісу, книгознавства і 

бібліотекознавства а з 2006 р. –  в Національному авіаційному університеті на 

кафедрі українознавства, історії та документознавства. Михайло Васильович – 

відома постать серед вітчизняних та зарубіжних бібліографознавців, він автор 

понад 100 наукових праць, зокрема двох монографій, двох навчальних 

посібників, наукових статей, навчально-методичних матеріалів [81, с. 297-298]. 

Його праці присвячені діяльності відомих українських бібліографів та 

культурних діячів кінця Х1Х – середини ХХ ст., а саме С. І. Пономарьова, 

В. І. Межова, М. І. Ясинського, М. С. Грушевського, І. П. Кріп’якевича та ін., а 

також він досліджував міжнаціональні бібліографічні зв’язки та галузеві 

інформаційно-бібліографічні системи. Під його керівництвом захищено три 

кандидатські дисертації – О. В.Дроздова (Шевченко) (нині доктор наук із 

соціальних комунікацій), І. П. Цибенко та С. А. Арутюнова.  

Випускники В. Д. Ясьмо, В. Т. Клапіюк, А. Д. Сидоренко отримали 

направлення на роботу викладачами до Рівненської філії КДІК.  

Інтерес до викладання з’явився у В. Д. Ясьмо ще в студентські роки під 

час відвідування лекційних занять взірцевих тоді викладачів: 

О. С. Сокальського, М. М. Плісецького, І. І. Коломійця, С. О. Піналова та ін., 

що й  сприяло вирішенню його трудової діяльності. Стаж викладацької роботи 

Василя Дмитровича – 35 років. Він пройшов шлях від посади викладача до 

завідувача кафедрою та  проректора з навчальної та навчально-виховної роботи. 

В. Д. Ясьмо був цікавим лектором, у своїй викладацькій діяльності намагався 

застосовувати методику, отриману за роки навчання у висококваліфікованих 

викладачів, постійно працював над удосконаленням себе як науковця. Викладав 

такі дисципліни: "Документне фондознавство", "Патентознавство", 

"Інформаційне право", "Управлінське документознавство" [137]. 
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З 1974 по 1978 рр. В. Д. Ясьмо навчався в аспірантурі КДІК, у 1990 р. 

захистив кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення масиву поточних 

бібліографічних посібників з сільського господарства у довідково-

бібліографічному фонді універсальних бібліотек (на прикладі УРСР)» в МДІК. 

Автор понад 120 наукових та навчально-методичних публікацій. Коло наукових 

досліджень – формування і використання документно-інформаційних ресурсів 

[139, с. 91-94].  

Одним з визначних випускників КДІК є В. Т. Клапіюк, який одразу ж 

після закінчення у 1972 року інституту був на педагогічній роботі: у 1972-79 рр. 

викладач, ст. викладач, доцент, завідувач кафедри бібліотекознавства і 

бібліографії Рівненської філії КДІК, у 1979-1984 рр. доцент кафедри 

бібліотекознавства Рівненського державного інституту культури (РДІК). В 

1985 р. науковець переїжджає до Москви, з 1985 р. – доцент, потім професор 

кафедри загального бібліографознавства МДІК, нині проф. кафедри 

менеджменту і корпоративної культури МДІК. У 1981 р. захистив кандидатську 

дисертацію на тему «Теоретико-методологічні аспекти диференціації 

бібліографії як галузі діяльності». Автор понад 200 наукових публікацій, в тому 

числі 3 монографій, наукових статей, навчальних посібників та навчально-

методичних праць. Переважна більшість публікацій В.Т. Клапіюка висвітлює 

теоретичні та методичні проблеми бібліографії, її теорію та історію [139, с. 92; 

118, арк. 76-79].  

Здібний випускник КДІК А. Д.Сидоренко працював викладачем кафедри 

бібліотекознавства і бібліографії, у 1975-1978 рр. навчався в аспірантурі КДІК, 

з 1979 по 1982 рр. займав посаду ст. викладача кафедри бібліографознавства 

РДІК. У 1982 р. був направлений від представництва України в ООН на роботу 

в США, де і нині працює в бібліотеці ООН (м. Нью-Йорк) [139, с. 91-94].  

Серед викладачів бібліографознавчих дисциплін нинішньому поколінню 

бібліотекарів–випускників КНУКІМ добре запам’ятались постаті Н. С. Дяченко 

та О. І. Кащук, які свої перші практичні кроки після закінчення внз здійснили в 
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Державній бібліотеці для дітей (нині Національна бібліотека України для 

дітей).   

Отримавши практичний досвід бібліотечної роботи, О. І. Кащук з 1979 р. 

працювала на кафедрі галузевої бібліографії КДІК на посадах: завідувача 

лабораторії, викладача, старшого викладача, доцента кафедри, заступника 

декана факультету бібліотечно-інформаційних систем. О. І. Кащук викладала 

такі дисциплін як: «Бібліографія художньої літератури», «Бібліографія 

мистецтва», "Міжнародні інформаційні ресурси", "Бібліографознавство", 

"Книгознавство"  та ін. [126, арк. 42, 44, 48, 50].  

У 1995 р. захистила дисертацію на тему: «Інформаційно-бібліографічна 

діяльність бібліотек літературно-меморіальних музеїв України» (80-90-ті рр. 

ХХ ст.) Вона є автором більше 70 наукових праць, в яких аналізує особливості 

бібліотечно-бібліографічної діяльності музеїв, проблеми і перспективи 

розвитку їх бібліографічної діяльності, висвітлює кращий досвід діяльності 

музеїв зарубіжних країн тощо. Окрім цього до кола її наукових інтересів 

належать проблемні питання розвитку системи бібліографічних ресурсів 

України, підготовка бібліотечних кадрів [81, с. 322]. 

Після успішного закінчення КДІК Н. С. Дяченко працювала в Державній 

бібліотеці України для дітей (нині – Національна бібліотека України для дітей) 

на посадах старшого, головного бібліотекаря науково-методичного відділу, 

завідувача науково-бібліографічного відділу. З 1991 р. вона переходить на 

роботу в КНУКіМ, де працює на посадах завідувач лабораторії, ст. викладача, 

доцента кафедри дитячої літератури та бібліотечної роботи з дітьми, з 2003 р. – 

доцента кафедри документознавства та інформаційної діяльності.  

У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Формування системи 

рекомендаційних бібліографічних посібників для дітей в Україні». Коло її 

наукових інтересів почало формуватися ще в студентські роки в процесі 

вивчення дисциплін з бібліотекознавства та бібліографії, а в подальшому 

продовжило базуватися на вивченні архівознавства, документально-
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інформаційних комунікацій, бібліографії літератури для дітей, 

документознавства, анотування та реферування документів, референтської 

діяльності [81, с. 304]. Н. С. Дяченко є автором 45 наукових та науково-

методичних публікацій, рецензент багатьох бібліографічних посібників, 

керівник дипломних та магістерських досліджень [81, с. 305]. 

За роки своєї науково-педагогічної діяльності викладала навчальні 

дисципліни: «Бібліографія літератури для дітей та юнацтва», «Бібліографічна 

діяльність бібліотек для дітей», «Історія дитячої книги», «Краєзнавча робота 

бібліотек для дітей», «Бібліографія зарубіжної літератури для дітей», «Наукові 

основи зберігання документів» та багато ін. [81, с. 304]. 

Однією з найкращих студенток першого випуску КДІК була Ірина 

Дмитрівна Нілова (Черепаха). Як Ленінський стипендіат вона була єдиною, хто 

у 1972 р. вступив до аспірантури на денну форму навчання, решта ж аспірантів 

були прикріпленими здобувачами. Так як аспірантури при КДІК на той час 

офіційно відкрито не було, проректору з наукової роботи В. І. Чепелєву вдалося 

одержати для КДІК від Інституту педагогіки АН України одне місце 

стаціонару, яке в 1971 р. зайняла Л. П. Одинока, а в 1972 р. – І. Д. Нілова. 

Перші роки навчання в аспірантурі Ірина Дмитрівна працювала над 

дисертацією «Участь молоді у розбудові культури в Україні» під керівництвом 

О. С. Сокальського. Обрана ним наукова тема не була завершеною, адже події, 

що відбулися з О.С. Сокальським у 1973-1974 рр., не могли не відбитися на 

долі його учнів, зокрема Л. П. Одинокої, І. Д. Нілової. Внаслідок 

адміністративних та наукових утисків, ініційованих керівництвом КДІКа проти 

Олексія Степановича, їй чотири рази довелося змінювати тему своєї 

кандидатської дисертації як начебто неперспективну.  

Офіційне відкриття аспірантури в КДІК відбулося вже при ректорі 

Г. Д. Цибуляку. І. В. Чепелєв як проректор з наукової роботи здійснював 

ретельний відбір кращих претендентів на навчання в аспірантурі, оскільки 

конкурс потенційних претендентів на написання дисертацій був достатньо 

високий.  



182 

 

Ірина Дмитрівна пригадувала, як О. С. Сокальський підбирав кадри для 

новоствореного інституту культури: головним критерієм був високий 

професіоналізм претендента на викладацьку роботу, але при цьому, на жаль, не 

завжди відповідними були людські якості колег, за що в результаті ректор і 

постраждав. Пригадуючи колективні збори інституту, присвячені виключенню 

ректора Сокальського з Комуністичної партії (а в подальшому й зняття з посади 

ректора), на яких І. Д. Нілова як секретар вела протокол, вона ще молодою 

дівчиною була вражена тим, як колеги й друзі, яких Олексій Степанович 

запросив разом розбудовувати потужний навчальний заклад, одностайно 

підтримували рішення про його невідповідність посаді педагога й науковця. В 

подальшому йому було висунуто звинувачення про неналежне читання лекцій, 

на що слідували протести обурених несправедливістю студентів. 

Важливо підкреслити, що у спогадах не лише І. Д. Нілової, але й багатьох 

інших випускників перших років функціонування КДІК, зазначається, що всі 

навчальні дисципліни, які викладалися студентам – педагогіка, психологія, 

історія, література, політекономія, бібліотекознавство, бібліографія та ін., 

читалися викладачами, які були глибоко обізнаними не лише у своєму предметі 

викладання, а й всебічно. Вони пов’язували читання своїх предметів із 

працевлаштуванням майбутніх фахівців, заохочували їх до обов’язкового 

читання наукової та художньої літератури. Все це – невід’ємні складові 

науково-педагогічної школи О. С. Сокальського, що давали фундаментальну 

підготовку майбутнім бібліотекарям-бібліографам вищої кваліфікації.  

Навчаючись в аспірантурі, Ірина Дмитрівна розпочала викладацьку 

діяльність на кафедрі бібліотекознавства, згодом працювала на кафедрі фондів і 

каталогів, з 1999 р. очолювала кафедру документознавства. У 1997 р. під 

керівництвом Т. Г. Горбаченко вона захищає кандидатську дисертацію на тему: 

«Художні компоненти структури навчальної книги як засіб розвитку 

пізнавального інтересу молодих школярів», подану на здобуття наукового 

ступеня кандидата педагогічних наук [117, арк. 52-55]. 

У своїх спогадах про створення КДІК та про його першого ректора 
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О.С. Сокальського, вона зауважує, що: «…створення вищого навчального 

закладу – кропітка і відповідальна робота. Основне його завдання – надання 

глибоких, ґрунтовних професійних знань студентам, які вийдуть зі стін свого 

вишу професійно підготовленими для роботи у тій сфері професійної 

діяльності, яку вони свідомо обрали. Для виконання означеного завдання 

потрібно мати відповідні складові процесу професійної підготовки: ректора-

стратега; високопрофесійний колектив викладачів; якісно відібраний 

контингент студентів. При відкритті КДІК ми мали слабке уявлення про 

майбутні інформаційно-комунікаційні технології ХХІ ст. Друкарські машинки, 

ротапринт – були найпоширенішими засобами копіювальної техніки» [147, с. 

34-41]. 

І.Д. Нілова влучно охарактеризувала учнів першого ректора КДІК як 

«Школу О.С. Сокальського». Науковець переконана, що мислячи перспективно, 

перший ректор дбав про те, щоб рідна Alma mater сама готувала науково-

педагогічні кадри для свого закладу. Будучи студенткою О. С. Сокальського, 

вона добре пам’ятає про його перспективні задуми, якими він ділився зі 

студентами щодо відкриття аспірантури. І в результаті саме завдяки йому 

чимало перших випускників КДІК стали першими аспірантами, згодом 

поповнивши склад науково-педагогічного колективу свого навчального 

закладу, Московського державного інституту культури, найкрупніших 

книгозбірень, науково-інформаційних та інших установ України, захистили 

кандидатські і докторські дисертації, здобули визнання як компетентні 

спеціалісти у своїй сфері діяльності, тим самим здійснивши мрії свого вчителя  

[Інформацію почерпнуто з усних розповідей І. Д. Нілової]. 

Колишній студент КДІК, а згодом його викладач, доцент кафедри 

книгознавства і бібліотекознавства О.П. Крицький завжди з особливим теплом і 

приємними спогадами згадував про свого вчителя та наставника 

О. С. Сокальського. 

Пригадавши свою першу зустріч із О. С. Сокальським, О. К. Крицький 

зазначив: «З короткої розмови (співбесіди) відчувалися повага, 
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доброзичливість, вболівання за Інститут і за кожного з нас» [147, с 34-41]. «На 

лекціях з курсу ―Бібліотекознавство‖, які читав О.С.Сокальський, відчувалася 

досконалість знання бібліотечної справи, вільне володіння матеріалом, логічне 

мислення і хороший тон. Так званих ―буденних‖ зустрічей було багато і ніколи 

не відчувалось якихось негативних висловів, емоцій, тим паче дій» [147, с 34-

41]. 

Після закінчення інституту працював у бібліотеках м. Києва на посадах 

завідувача філіалу, завідувача науково-методичного відділу, заступника 

директора з наукової роботи, завідувачем будинку культури та ін. [41, с. 336], 

але справою свого життя вважав викладацьку діяльність. 

Наукову роботу в КДІК він розпочав у 1978 р. після проходження 

конкурсу на заміщення посади викладача кафедри загального 

бібліографознавства. Навчаючись в аспірантурі КДІК, працював над 

дисертаційним дослідженням «Краєзнавчі ресурси обласних бібліотек та їх 

використання», але життєві обставини не дали можливості завершити 

заплановану мрію і захистити дисертаційне дослідження [81, с. 337].  

За роки науково-творчої роботи в університеті доцент О.П. Крицький 

зробив вагомий внесок у бібліографічну, інформаційно-аналітичну та 

краєзнавчу підготовку бібліотечних спеціалістів. Викладав такі дисципліни: 

«Бібліографічна діяльність», «Організація і методика бібліографічної роботи в 

бібліотеці», «Краєзнавча бібліографія», «Стандартизація у бібліотечно-

інформайній діяльності», «Інформаційно-аналітична діяльність», «Бібліотечне 

краєзнавство». Коло наукових інтересів Олексія Панасовича це – бібліотечне 

краєзнавство, бібліографознавство, підготовка фахівців для бібліотечної галузі 

[81, с. 337; 183, с. 41].  

Диплом бібліотекаря-бібліографа вищої кваліфікації за спеціалізацію 

Ттехнічні бібліотеки» в 1972 р. здобув і майбутній канд.. пед.. наук, доцент 

В. В. Терно [118, арк. 30, 32, 64-65]. Роки навчання в КДІК формують інтереси 

молодого науковця у сфері автоматизації бібліотечних технологій, що не аби як 

поєднує його погляди з О.С. Сокальським, котрий всіляко намагався 
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популяризувати та просувати даний напрямок у бібліотекознавчій науці. У 

1976 р. В. В. Терно вступив до аспірантури КДІК, а в 1980 р. захистив 

кандидатську дисертацію в Московському державному інституті культури та 

отримав науковий ступінь кандидата педагогічних наук [118, с. 60].   

У 1982 р. він розпочинає викладацьку діяльність у КДІК на кафедрі 

науково-технічної інформації. За роки трудової діяльності працював на посадах 

викладача, доцента, завідувача кафедри, заступника декана факультету 

бібліотечно-інформаційних систем, декана факультету документознавства та 

інформаційної діяльності. Він є автором понад 60 наукових праць, серед них 

«Технічні засоби бібліотечної роботи» (1982 р.), «Проблеми вибору та 

розрахунку систем транспортної механізації з урахуванням об’ємно-

планувальних рішень книгосховищ» (1983 р.), «Аналіз тенденцій розвитку 

книгосховищ масштабних бібліотек» (1984 р.), у співавторстві з 

Л.З. Амлінським вони видають низку праць «Системный подход к организации, 

хранению и размещению справочно-информационных фондов» (1977 р.), 

«Некоторые вопросы рационального оборудования книгохранилищ крупных 

библиотек», (1976 р.), та ін. [270, арк. 64-65].  Варто підкреслити, що 

В. В. Терно є одним із авторів навчального посібника з курсів «Технічні засоби 

бібліотечної роботи» та «Основи інформатики» (1982 р.).  

З 1998 р. В.В. Терно працює в Міжрегіональній академії управління 

персоналом на посадах заступника генерального директора науково-

методичного інституту міжнародного освіти та проблем управління з  

навчально-методичної роботи, професора кафедри, начальника відділу 

ліцензування та акредитації академії, директора департаменту та акредитації 

МАУП [137]. 

Відмінним, обдарованим випускником 1973 р., який впродовж багатьох 

років брав участь у розбудові КДІКу, а згодом КНУКіМ був доцент, проректор 

з навчальної роботи І. П. Штефан [296, с. 14-15]. 

Активні студентські роки його наполегливого навчання під керівництвом 

О. С. Сокальського не пройшли безслідно. Ще на другому році навчання 
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студента Штефана на бібліотечного факультету його було обрано головою 

студентського науково-творчого товариства інституту. За відмінне навчання 

Іван Петрович отримував підвищену стипендію. Одержавши диплом з 

відзнакою за ініціативи ректора І. П. Штефан був направлений на викладацьку 

роботу на кафедру бібліотекознавства КДІК, очільником якої був сам 

О. С. Сокальський [90]. З 1981 по 1994 рр. Іван Петрович працював на кафедрі 

бібліотечних фондів і каталогів, з 1996 р. – на кафедрі загального 

бібліографознавства, з 2001 р. – книгознавства і видавничої діяльності. 

Перебував на посадах заступника декана, декана, директора інституту. З 2002 

по 2015 рр. –  проректор з навчальної роботи. До кола його наукових інтересів 

належать проблеми загального бібліотекознавства, бібліотечного 

фондознавства та каталогознавства, культурології. Серед головних праць 

І. П. Штефана: «Подготовка библиотечных кадров по вопросам автоматизации 

информационно-библиотечных процессов [в КГИК]» (1989 р.), «Перший 

професор фондознавства України: [Коломієць Петро Веремійович]» (1993 р.), 

«Моделювання механізму формування національного бібліотечного фонду 

української держави» (1994 р.), «Українська каталогізація і міжнародний 

досвід» (2004 р.), «Глобальна культура як предмет наукового аналізу» (2009 р.),  

«Теоретико-методологічні проблеми дослідження глобальної культури» 

(2010 р.), «Глобальна культура і книга в інформаційному суспільстві» (2011 р.), 

«Криза ідентичності у глобалізованому світі» (2011 р.), «Універсальна 

десяткова класифікація (УДК) як міжнародна інформаційно-пошукова мова 

класифікаційного типу» (2017 р.), ін. Удосконалював та бездоганно викладав 

навчальні дисципліни « АСОД». 

Одним з видатних випускників КДІК перших років його заснування був 

бібліотекознавець А. Г. Бровкін. Закінчивши у 1973 р. інститут, він працював 

інженером у Інституті кібернетики АН УРСР (1973–80); інших підрозділах АН 

УРСР (1980–87), з 1989 р. – заступником генерального директора НБУВ. Як 

фахівець високої кваліфікації він брав активну участь у підготовці Законів 

України: «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (1995), «Про обов’язковий 
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примірник документів» (1999), «Про Національну програму збереження 

бібліотечних і архівних фондів» (проект; усі – 1998). Захистивши у 1996 р. 

кандидатську дисертацію і здобувши науковий ступінь кандидата історичних 

наук, Анатолій Григорович плідно розробляє актуальні проблеми збереження 

документних фондів бібліотек України, досліджує особливості бібліотечно-

інформаційного обслуговування користувачів в умовах розвитку електронного 

середовища, одним з перших в Україні на початку 2000-х рр. узагальнює 

інновації в управлінні бібліотечною справою.  

А. Г. Бровкін є одним з тієї когорти випускників КДІК, які із повагою й 

вдячністю згадують роки навчання в інституті під керівництвом його першого 

ректора – О. С. Сокальського, наслідують кращі традиції шанобливого 

ставлення до бібліотечної справи, що були закладені в їх підсвідомість 

талановитим наставником.  

Однією з найвідданіших учениць та колег О. С. Сокальського є Раїса 

Денисівна Кравченко, яка після закінчення Київського культосвітнього 

технікуму була направлена на роботу в бібліотеку Сквирського району 

с. Кам’яна Гребля. У 1963 р. вона вступила до Київської філії ХДІК, де 

куратором її академічної групи була О. П. Ісай. Студентка Кравченко пам’ятає 

Олексія Степановича як кваліфікованого викладача, що користувався любов’ю 

та повагою студентів. У своїх спогадах Раїса Денисівна пригадує: 

«О. Сокальський читав загальне бібліотекознавство, яке по суті є складною 

суто теоретичною дисципліною, але він читав його так цікаво, що всі студенти 

захоплювалися як дисципліною, так і лектором як неординарною 

харизматичною особистістю…».  

Після закінчення КДІК у 1968 р. Р. Кравченко була запрошена Олексієм 

Степановичем на посаду методиста навчальної частини, яку згодом очолила. 

Здібний організатор навчального процесу вона добре зарекомендувала себе й як 

викладач, якій доручили читати дисципліну «Бібліографія суспільно-політичної 

літератури». На початку 1970-х рр. О. С. Сокальський запропонував Раїсі 

Денисівні обрати тему майбутньої дисертаційної роботи, обговорював 
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методику й перспективи її написання, планував бути її науковим керівником, 

але у зв’язку з його звільненням з КДІК їх плани залишилися нереалізованими.  

 Раїса Денисівна завжди з болем згадує той день, коли на загальних зборах 

обговорювали питання виключення О. С. Сокальського з лав Комуністичної 

партії. Багато хто з колег хотів його підтримати, але всі боялися за власну 

кар’єру і лише одна людина – Позіна Олена Семенівна (викладач історії) 

публічно виступила у його захист, за що згодом теж підпадала під утиски 

керівництва інституту. Її усіляко намагалися звільнили з роботи, але не змогли, 

оскільки вона була професіоналом вищого ґатунку, як кажуть – істориком «від 

Бога». Лише у 1998 р. Раїса Денисівна за власним бажанням переходить 

працювати до МАУПу, в якому продовжує займатися улюбленою справою ще 

близько 10 років. 

В процесі реалізації завдань дослідження дисертант намагався встановити 

комунікаційні зв’язки з учнями О.С. Сокальського – з першими випускниками 

КДІК. Майже усі вони багато років працюють за спеціальністю, більшість – 

чолюють бібліотеки у різних куточках України, кожен з них, як і їх учитель, 

присвятили себе гідному служінню обраній справі. Так, О. Бородавко після 

закінчення КДІК одержала розподіл на посаду методиста методичного відділу 

Республіканської бібліотеки УРСР ім. КПРС, а після цього багато років 

працювала головним спеціалістом у відділі бібліотек Міністерства культури 

УРСР; А. Удовенко працювала директором Поліської ЦБС, що в Київській 

області; О. Колодяжна – багато років очолювала Запорізьку обласну бібліотеку 

для юнацтва; О. Бабуська працювала директором Мукачівської ЦБС 

Закарпатської області; Г. Полторацька – директором Виноградівської ЦБС 

Закарпатської обл.; В. Скітська – директором профспілкової бібліотеки міста 

Харкова.    

За часів своєї діяльності кожен із фахівців, у професійному становленні 

яких певну роль відіграла непересічна особистість Олексія Степановича 

Сокальського, здобув значних досягнень на науковій, педагогічній або 

виробничій ниві.  Через все життя вони з повагою і вдячністю згадують Олексія 
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Степановича як висококваліфікованого фахівця та порядну людину, 

доброзичливого, інтелігентного, відповідального та вимогливого керівника, 

щирого патріота бібліотечної справи.  

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

Таким чином, своєю плідною й багатовекторною дослідницькою, 

науково-педагогічною, організаційною діяльністю О.С. Сокальський значною 

мірою сприяв поступу вітчизняного бібліотекознавства, його ім’я посідає одне 

з почесних місць в історії галузевої науки. Найпродуктивніше він досліджував 

проблеми бібліотечного фондознавства (40% праць), каталогознавства (20%), 

проблеми підготовки кадрів для галузі культури, зокрема для бібліотек (18%), 

актуальні питання теорії бібліотекознавства як науки (10%), принципи 

організації бібліотечної справи в Україні (10%), проблеми автоматизації та 

механізації бібліотечних процесів (2%). 

Превалювання фондознавчої та каталогознавчої проблематики у 

науковому доробку О.С. Сокальського зумовлено його сталими й 

багатовекторними зв’язками з колегами – представниками кафедри 

бібліотечних фондів і каталогів Харківського бібліотечного інституту 

О. Майбородою, А. Ашукіним, Є. Таммом, які суттєво впливали на 

формування професійного та наукового світогляду О.С. Сокальського як 

фондознавця та каталогознавця, були редакторами та співавторами його 

навчальних та методичних видань: першого ґрунтовного україномовного 

навчального посібника для технікумів «Організація бібліотечних фондів та 

каталогів» (1958), ґрунтовного підручника для культурно-освітніх училищ 

«Бібліотечні фонди і каталоги» (1971) та ін.   

Саме вплив харківської фондознавчої школи визначив проблематику 

дисертаційного дослідження О. С. Сокальського, який у період з 1961 по 

1954 рр. навчався в аспірантуру Московського державного бібліотечного 
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інституту під керівництвом О. С. Чубар’яна, розробляючи науково-педагогічні 

основи вивчення питань організації бібліотечних фондів.  

Після успішного захисту у 1966 р. кандидатської дисертації 

О. С. Сокальський стає керівником колективних наукових досліджень, 

присвячених актуальній на той час проблематиці: «Централізація бібліотечної 

справи та координація комплектування бібліотек в умовах великого міста» 

(1967), «Фонди державних бібліотек сільського району» (1968). Про 

розширення та ускладнення його наукових інтересів свідчить виступ на 

науковій конференції, що проходила в м. Києві у лютому 1967 р., з 

ґрунтовною доповіддю «Бібліотекознавство як наука», видання монографії 

«Організація бібліотечної справи» (1970), де він запропонував власне 

визначення предмета та структури бібліотекознавства як науки про 

закономірності розвитку, зміст і методи роботи бібліотек, як специфічний 

засіб організації громадського користування книгою з метою формування 

світогляду людини в конкретних історичних умовах. Серед першочергових 

проблем, що має вивчати сучасне бібліотекознавство, учений називав такі: 

історія бібліотечної справи та окремих бібліотек; читач як особистість; 

проблема використання книг та вплив читання на розвиток суспільства; 

взаємозв’язок теорії та практики бібліотечної справи. 

Популяризуючи професію бібліотекаря, О. С. Сокальський підкреслював, 

що це людина широкого діапазону знань, високої культури й освіченості. Він 

має поєднувати в собі якості політичного діяча і організатора, педагога, 

наставника, який вільно орієнтується в широкому колі питань науки, техніки, 

культури. Виходячи з цих позицій, Олексій Степанович розбудовував та 

змістовно наповнював систему підготовки кадрів для українських бібліотек. 

Під керівництвом О. С. Сокальського кафедра бібліотекознавства 

започатковує комплексне наукове дослідження «Історія бібліотечної справи в 

Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття», в якому беруть участь як 

викладачі, так і аспіранти: Л. П. Одинока, Ж. Б. Доля, Л. П. Каліберда, 

Є. М. Завадська, Л. П. Вовк, Н. Г. Мірошніченко та ін. Важливо зауважити, що 



191 

 

історичний напрямок наукових досліджень підтримувався й продовжував 

плідно розроблятися представниками усіх поколіннь членів та послідовників 

наукової школи О. С. Сокальського. 

Дослідження можливостей та методів автоматизації бібліотечних 

процесів призвело О.С. Сокальського до нових технічних рішень: у 

співавторстві з В. Туровим у 1959 р. він запатентував машину для переобліку 

книжкових фондів, у 1969 р. в співавторстві з А. О. Косовим –  секцію 

механізованого стелажу для розміщення книжкових фондів,  у співавторстві з 

Л. Амлінським – експериментальну систему автоматизації бібліотеки; у 

1970 р. –  конструкцію опори для секції механізованого книгосховища, секцію 

механізованого книгосховища, висувну комірку з відділенням для книг, а 

також пристрій для введення інформаційного запиту в інформаційно-

пошукову систему.  

На початку 1970-х рр. О. С. Сокальський першим з українських 

бібліотекознавців починає розробляти найскладніші в галузевій науці 

проблеми, пов’язані з визначенням критеріїв вимірювання ефективності 

бібліотечно-інформаційної діяльності, пов’язує ці критерії з можливостями 

автоматизації технологій формування бібліотечного фонду, збагачує наукову 

терміносистему перспективними у майбутньому поняттями та дослідницькими 

напрямами «бібліотечні інформаційно-пошукові системи», «економічна 

ефективність механізації та автоматизації бібліотечних процесів» та ін.  

Розуміння необхідності розвитку у вищих навчальних закладах науково-

дослідної роботи як невід’ємної складової підготовки висококваліфікованих 

фахівців, спонукало ректора новоствореного Київського інституту культури до 

поповнення викладацького складу профільними кандидатами наук, відкриття в 

1971 р. аспірантури за двома науковими спеціальностями: 

13.735 «Бібліотекознавство і бібліографія» та 13.736 «Культурно-освітня 

робота».  

Створені О. С. Сокальським когнітивні та інституціональні умови 

сприяли заснуванню київської науково-освітньої бібліотечної школи, 
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найпродуктивнішими представниками якої є доктори наук Т. Горбаченко, 

Т. Долбенко, Т. Ківшар, С. Кулешов, Т. Новальська, Л. Петрова, 

М. Слободяник, А. Чачко, професори – В. Загуменна, В. Медвєдева, кандидати 

наук – А. Бровкін, Л. Вовк, М. Геращенко, Т. Гуртовенко, Н. Дяченко, 

Е. Завадська, Л. Каліберда, О. Кащук, В. Клапіюк, Т. Монько, І. Нілова, 

Л. Одинока, В. Пілецький, К. Селіверстова, Г. Семендяєва, В. Терно, В. Ясьмо; 

доценти – В. Воінова, О. Крицький, О.Мошек, І. Штефан, які виховали гідних 

послідовників та передали свій дослідницький стиль та знання наступним 

поколінням науковців, зробили потужний внесок у розвиток теоретико-

методологічних, історичних, організаційно-методичних, техніко-

технологічних проблем загального та спеціального бібліотекознавства, 

бібліографознавства, книгознавства, документознавства, джерелознавства, 

інформатики, підготовки кадрів для інформаційної, бібліотечної, архівної 

галузі. 

Таким чином, започаткована О. С. Сокальським київська освітньо-

наукова бібліотечна школа розвиває як історичний, так і інші актуальні 

напрями бібліотекознавчих досліджень, має декілька поколінь своїх 

послідовників серед науково-педагогічного складу профільних кафедр 

КНУКіМ, інших вишів, наукових працівників багатьох культурно-освітніх 

закладів України.    

 

Основні положення розділу викладені в публікаціях здобувача [275; 276; 

279; 281; 283].  
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ВИСНОВКИ 

 

У процесі дослідження досягнуто мету дисертації, вирішено всі 

поставлені завдання, що дозволило дійти основних наукових висновків. 

1. Світове визнання українського бібліотекознавства як фундаментальної 

науки соціокомунікативного циклу ґрунтується на здобутках декількох поколінь 

талановитих дослідників, серед яких загальновідомі постаті і незаслужено 

забуті вчені та громадські діячі. Визначити та об’єктивно оцінити внесок 

кожного, хто збагатив теорію і практику бібліотечної справи України новими 

досягненнями, долучити їхній творчий спадок до глобальної системи наукових 

комунікацій – важлива наукова проблема сучасного бібліотекознавства.  

Одним із фундаторів київської науково-освітньої бібліотечної школи є 

О. С. Сокальський – кандидат педагогічних наук, професор, ректор, вихователь 

нової генерації науковців, викладачів і бібліотечних працівників, людина 

невтомної енергії та високої відповідальності за справу підготовки бібліотечних 

кадрів, якій присвячено все його творче життя. Аналіз фахової літератури та 

ресурсів Інтернету свідчить, що, крім статей автора дисертації, наявне вкрай 

обмежене коло публікацій, які фрагментарно висвітлюють окремі аспекти 

діяльності вченого. Нині в історіографії українського бібліотекознавства 

відсутня адекватна, об’єктивна та узагальнююча оцінка наукової, педагогічної, 

організаційно-управлінської діяльності О. С. Сокальського як одного із 

фундаторів київської науково-освітньої бібліотечної школи, його реального 

внеску в розвиток теоретико-методологічних засад загального та спеціального 

бібліотекознавства, що засвідчує актуальність теми дисертаційного дослідження її 

поглибленого та комплексного вивчення. 

2. Застосування методології соціокомунікативного, системного, історико-

генетичного підходів, комплексу дослідницьких методів (джерелознавчого, 

історіографічного, компаративного, інтерв’ювання й ін.) дало змогу запобігти 

фрагментарності й описовості наукової розробленості проблеми, подати цілісне 
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уявлення про особистість О. С. Сокальського як першого в Україні професора 

кафедри бібліотекознавства та першого ректора з бібліотечною освітою, 

узагальнити й об’єктивно оцінити його внесок у заснування київської науково-

освітньої бібліотечної школи.  

Евристичний потенціал соціокомунікативного та системного підходів 

уможливив реконструювання складної ієрархічної структури та напрямів 

багаторівневих і різновекторних суб’єкт-суб’єктних комунікаційних зв’язків – 

основи утворення когнітивно насиченого комунікаційного середовища, яке 

сприяло формуванню наукового світогляду і професійних якостей 

О. С. Сокальського, його професійному і творчому зростанню як провідного 

українського бібліотекознавця та культурного діяча.  

3. Дослідження на основі історико-генетичного підходу особливостей 

еволюції професійного світогляду О. С. Сокальського вможливило визначити 

основні етапи його наукової біографії: перший етап (1936–1940 рр.) – здобуття 

вищої бібліотечної освіти в Харківському державному бібліотечному інституті; 

другий етап (1951–1960 рр.) – навчання в аспірантурі Московського державного 

бібліотечного інституту, підготовка дисертації, управління відділом навчальних 

закладів Міністерства культури УРСР та за сумісництвом – педагогічна 

діяльність у Київському культосвітньому технікумі; третій етап (1964–1974 рр.) 

– роки плідної адміністративної діяльності на посаді директора Київської філії 

Харківського державного інституту культури, активна участь у створенні 

Київського державного інституту культури, продуктивна адміністративна та 

науково-педагогічна діяльність у галузі бібліотекознавства. 

4. Перебуваючи на посаді начальника управління навчальних закладів 

Міністерства культури УРСР, О. С. Сокальський, маючи бібліотечну освіту, 

багаторічний досвід педагогічної діяльності в культосвітніх навчальних 

закладах, навчаючись в аспірантурі при кафедрі бібліотекознавства і працюючи 

над кандидатською дисертацією, був найкомпетентнішим фахівцем, який як 

ніхто інший розумів специфіку та вимоги щодо підготовки кадрів для галузі 

культури. Безцінний адміністративний досвід, набутий О. С. Сокальським під 
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час роботи в Міністерстві культури України, сприяв його подальшим здобуткам 

на посаді директора Київської філії Харківського державного бібліотечного 

інституту (з 1964 р. – Харківського державного інституту культури), реорганізації 

філії у 1968 р. в самостійний вищий навчальний заклад – Київський державний 

інститут культури (нині Київський національний університет культури і 

мистецтв), відкриттю у 1970 р. Рівненської філії КДІК (нині Рівненський 

державний гуманітарний університет), в 1971 р. – Миколаївського культурно-

освітнього факультету КДІК (нині Миколаївська філія КНУКіМ). Ці навчальні 

заклади і сьогодні є базовими в системі підготовки бібліотечно-інформаційних 

та культурно-мистецьких фахівців вищої кваліфікації. 

5. Науково-педагогічне зростання О. С. Сокальського та формування його 

як засновника-лідера київської науково-освітньої бібліотечної школи, суттєво 

сприяли розвитку та зростанню інтенсивності комунікаційних зв’язків. 

Системоутворюючими для інституціоналізації наукової школи стають 

комунікаційні зв’язки з колегами-однодумцями, викладачами Київської філії, а 

згодом і Київського державного інституту культури (О. Акімушкіна, Л. Амлінський, 

О. Довгопола, Ж. Доля, О. Ісай, Л. Каліберда, П. Коломієць, Н. Королевич, 

П. Костриба, В. Лутаєнко, О. Малютенко, Л. Одинока, Є. Перелигіна, С. Петров, 

В. Пілецький, М. Плісецький, З. Руда, О. Третяк, В. Туров, Г. Шевчук, та ін.). 

6. Зусиллями О. С. Сокальського як першого ректора КДІК, першого в 

Україні професора кафедри бібліотекознавства було сформовано потужний 

професорсько-викладацький склад: до викладачів, які працювали у філії, 

долучилися знані фахівці галузі, учені з науковими ступенями та званнями, що 

дало підстави відкрити аспірантуру, сформувати високий науковий ценз 

випускових кафедр бібліотекознавства та бібліографії, у 1970 р. заснувати 

актуальну на той час кафедру науково-технічної інформації на чолі із 

провідним спеціалістом у галузі технічної кібернетики, автоматизації 

бібліотечних процесів та інформаційно-пошукових систем Л. Амлінським. 

Стратегічне мислення О. С. Сокальського сприяло формуванню в КДІК 

організаційних та теоретико-методологічних засад для заснування та 
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продуктивного розвитку кількох потужних наукових шкіл, зокрема із проблем 

механізації та автоматизації бібліотечних процесів, критеріїв оптимізації 

бібліотечної мережі, історії розвитку бібліотек України.  

7. Результати бібліометричного аналізу опублікованих та рукописних 

наукових та навчально-методичних праць О. С. Сокальського з метою 

визначення основних здобутків його наукової спадщини в галузі загального та 

спеціального бібліотекознавства дають підстави стверджувати, що перше місце 

в науковому доробку вченого займають проблеми: бібліотечного 

фондознавства (близько 40% опублікованих праць та рукописів), 

каталогознавства (близько 20%), підготовки кадрів для галузі культури, зокрема 

для бібліотек (18%), теорії бібліотекознавства як науки (10%), організації 

бібліотечної мережі в Україні (10%), автоматизації та механізації бібліотечних 

процесів (2%). Найпотужнішим є фондознавчий доробок професора 

О. С. Сокальського, який розвивався від дослідження окремих аспектів 

методики викладання технології організації бібліотечних фондів, узагальнених 

у його кандидатській дисертації на тему «Науково-педагогічні основи вивчення 

питань організації бібліотечних фондів» (1966), перших україномовних 

підручниках для підготовки середньої ланки бібліотечних працівників – до 

фундаментальних узагальнюючих праць, присвячених перспективним 

проблемам підвищення ефективності формування бібліотечних фондів на 

основі автоматизації базових виробничих процесів цього складного 

технологічного циклу. Відтак, О. С. Сокальського варто вважати одним із 

яскравих представників авторитетної когорти фундаторів українського 

бібліотечного фондознавства, що вплинула на подальший розвиток змісту, 

структури і методики викладання навчальних дисциплін фондознавчого циклу. 

8. Поступова диверсифікація проблематики наукових досліджень 

О. С. Сокальського, розроблення ним теоретико-методологічних проблем 

загального бібліотекознавства, принципів організації бібліотечної мережі, 

критеріїв вимірювання ефективності бібліотечних технологій, перспектив та 

можливостей автоматизації бібліотечних процесів, актуальних питань історії 
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бібліотечної справи, вивчення наукової спадщини незаслужено забутих 

бібліотечних діячів України сприяли: розгортанню в КДІК різновекторної 

науково-дослідної діяльності, розбудові в майбутньому інституціональних 

наукових осередків (аспірантура, згодом – докторантура, відкриття 

спеціалізованих вчених рад з правом прийняття до розгляду та захисту 

докторських та кандидатських дисертацій), розробленню комплексних 

міжкафедральних тем наукових досліджень, консолідації навколо них 

талановитих наукових колективів з авторитетними ученими-лідерами, 

засновниками кількох поколінь власних наукових шкіл, які підтримують 

цілісність їх «життєвого циклу», забезпечують спадкоємність у розробленні 

фундаментальних і прикладних проблем бібліотечної науки, освіти, практики. 

9. Створені О. С. Сокальським когнітивні та інституціональні умови 

сприяли заснуванню київської науково-освітньої бібліотечної школи, 

найпродуктивнішими представниками якої є доктори наук: Т. Горбаченко, 

Т. Долбенко, Т. Ківшар, С. Кулешов, Т. Новальська, В. Пашкова, Л. Петрова, 

М. Слободяник, А. Чачко; професори – В. Загуменна, В. Медвєдева; кандидати 

наук – А. Бровкін, Л. Вовк, М. Геращенко, Т. Гуртовенко, Н. Дяченко, 

Л. Каліберда, О. Кащук, В. Клапіюк, Т. Монько, І. Нілова, Л. Одинока, 

В. Пілецький, К. Селіверстова, Г. Семендяєва, В. Терно, В. Ясьмо; доценти – 

В. Воінова, О. Крицький, О.Мошек, І. Штефан та ін., які виховали гідних 

послідовників та передали свій дослідницький стиль та знання наступним 

поколінням науковців, зробили потужний внесок у розвиток теоретико-

методологічних, історичних, організаційно-методичних, техніко-технологічних 

проблем загального та спеціального бібліотекознавства, бібліографознавства, 

книгознавства, документознавства, джерелознавства, інформатики, підготовки 

кадрів для інформаційної, бібліотечної, архівної галузі. 

Особистість О. С. Сокальського є взірцем відданого служіння бібліотечній 

науці, освіті та практиці, його внесок в українське бібліотекознавство є 

беззаперечним і має продовження у здобутках наступних поколінь створеної 

ученим київської науково-освітньої бібліотечної школи. 
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Проведене дослідження не вичерпує повністю проблем формування та 

ідентифікації персональних і регіональних бібліотекознавчих шкіл як 

комунікаційного феномену. Перспективними напрямами подальших досліджень є 

визначення проблемно-тематичної структури дисциплінарного бібліотекознавчого 

знання, що генерується представниками персональних та регіональних 

бібліотекознавчих наукових шкіл України; розроблення критеріїв продуктивності 

функціонування наукових шкіл, опрацювання методик застосування соціологічних 

та бібліометричних методів їх ідентифікації. 
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