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Публікації про НаУКМА
Газети
Власенко І. Пам'яті Леоніда Талалая / Ірина Власенко // Літературна
Україна. – 2016. – 24 листоп. (№ 45). – С. 3.
Доктор філологічних наук, професор НаУКМА Володимир Моренець
поділився спогадами про поета, лауреата Національної премії України імені
Тараса Шевченка Леоніда Талалая (1941-2012) та враженнями про його
творчість на літературно-мистецькому вечорі пам’яті, який відбувся
11 листопада 2016 року в Національному музеї літератури України.
Група "Першого грудня": Україна не має права на чергове самознищення
через брак волі до внутрішньої консолідації нації // Українське Слово. –
2016. – 14-20 груд. (№ 50). – С. 2
Учасник Ініціативної групи "Першого грудня", Почесний президент,
доктор філологічних наук НаУКМА В’ячеслав Брюховецький спільно з іншими
учасниками Ініціативної групи "Першого грудня" звертають увагу суспільства
на те, що влада, як і в найгірші часи, надалі залишається бізнесом, а
олігархічна система "законсервувалась" і чинить шалений спротив реформам.
Жолдак Б. Рік Івана Драча / Богдан Жолдак // Літературна Україна. – 2016.
– 3 листоп. (№ 42). – С. 11.

Кінокритик, керівник навчально-культурологічної лабораторії НаУКМА,
головний редактор журналу "Кіно-Театр" Лариса Брюховецька написала
книжку «На полі кінематографічному. Сценарії Івана Драча», в якій розкрила
цікаві аспекти діяльності Івана Драча як митця та згадала ключові його
сценарії та фільми.
Левицький В. Книжка тихої величі / В'ячеслав Левицький // Культура і
життя. – 2016. – 9 груд. (№ 50). – С. 15.
Вийшла друком книжка Томаса Венцлова та Леонідаса Донскіса
"Передчуття і пророцтва Східної Європи", яку видало видавництво "Дух і
Літера".
Лук'янчук Г. Український виклик / Георгій Лук'янчук // Українське
Слово. – 2016. – 14-20 груд. (№ 50). – С. 9.
Видавництво "Дух і Літера" видало книжку німецького письменника
Карла Шльогеля "Український виклик. Відкриття європейської країни" за
сприяння Представництва Фонду Конрада Аденаура в Україні.
Овчаренко Е. Чи схвалив би П. Тутковський видання своїх праць
російською? / Едуард Овчаренко // Слово Просвіти. – 2016. – 3-9 листоп.
(ч. 44). – С. 11.
У
Національному
університеті
"Києво-Могилянська
академія"
презентували книжку Павла Тутковського "Біля підніжжя СлавечанськоОвруцького кряжу. Річка Уборть". Видання вийшло у рамках проекту
"Збереження національної наукової спадщини". Співавтор проекту, доктор
геологічних наук, професор кафедри екології НаУКМА Катерина Деревська
взяла участь у презентації.
Цими днями святкують День народження ... // Юридичний Вісник
України. – 2016. – 18 листоп. – 1 груд. (№ 46-47). – С. 2.
Іменинників професора Могилянської школи журналістики, доктора
філологічних наук Сергія Квіта та професора, доктора юридичних наук
НаУКМА Миколу Козюбру привітали зі святом колектив видавництва
"Юрінком Інтер" і редакція газети "Юридичний вісник України".
Чадюк М. Вільне братерство слов'ян: ілюзії та реалії / Марія Чадюк //
День. – 2016. – 4-5 листоп. (№ 200-201). – С. 21.
Автор статті студентка
журналістики "Дня" Марія Чадюк.

НаУКМА,

учасниця

Літньої

школи

Чадюк М. "Українські паростки" і "брюссельський ліс" Марія Чадюк,
випускниця Літньої школа журналістики "Дня"-2016 // День. – 2016. –
23-24 груд. (№ 235-236). – С. 7.
Автор статті, студентка НаУКМА, випускниця Літньої школи
журналістики "Дня" Марія Чадюк побувала у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі
та поділилася враженнями від поїздки.

420 років від дня народження Петра Могили. Засновник знаменитої
Могилянки / підготував Віктор Шпак // Урядовий кур'єр. – 2016. – 24 груд.
(№ 244). – С. 8.
"... Саме з ініціативи тодішнього Київського митрополита і
загальновизнаного воїна православ’я відбулося об’єднання Лаврської і
Братської шкіл в єдину колегію, яка згодом перетворилася на
найавторитетнішу у Східній Європі академію та була названа на честь свого
засновника. Петро Могила одним із перших усвідомив, що потріотизм має
ґрунтуватись не лише на міцності віри, а й на знаннях, силі слова та вмінні
аргументовано обстоювати свої переконання".
Додаток
Стахівська Ю. Архаїка посеред нас / Юлія Стахівська // День. – 2016. –
28-29 жовт. (№ 195-196). – С. 31.
Видавництво "Дух і Літера" видало книжку "Трактат з історії релігій"
видатного французького філософа та релігієзнавця Мірчі Еліаде в
українському перекладі Олексія Панича.
Повідомлення про захист дисертацій [Чуканової Світлани Олександрівни,
провідного бібліотекара Наукової бібліотеки Національного університету
"Києво-Могилянська академія"] на здобуття наукового ступеня кандидата
наук // Освіта України. – 2016. – № 3. – С. 16, 67.
Журнали
Бондар М. Ґрунтовні студії над українською поезією / Микола Бондар //
Слово і час. – 2016. – № 12. – С. 116-120. – Рец. на кн.: Чамата Ніна.
Дослідження з поетики: вірш, жанр, композиція / Ніна Чамата – Київ :
Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2016. – 500 с.
Рец. на кн. Чамати Ніни "Дослідження з поетики: вірш, жанр,
композиція", яка вийшла друком у Видавничому домі "Києво-Могилянська
академія".
Бути українцем – це самому вибрати, що ти українець / текст Олени
Павлової // Країна. – 2016. – 15 груд. (№ 48). – С. 8-11.
Доктор філологічних наук, професор НаУКМА, учасниця журі Книга року
БІ-БІ-СІ–2016 Віра Агеєва висловила думку про книжку "Забуття" Тетяни
Малярчук, яка стала переможцем конкурсу та привітала свого колишнього
студента Мирослава Лаюка, який потрапив у фінал Книги року БІ-БІ-СІ–2016
із дебютним романом "Баборня".
21-27 листопада чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях "Є" :
[оголошення] // Український Тиждень. – 2016. – 18-24 листоп. (№ 46). –
С. 47.

23 листопада 2016 року о 18.30 (вул. Лисенка, 3 м. Київ) відбудеться
презентація книжки Олени Стяжкіної "Мовою бога" спільно з видавництвом
"Дух і Літера".
Єрмоленко В. А. "Світ рухається у несприятливому для України
напрямку"/ текст Лілії Дворецької, Анастасії Позичайло // Країна. – 2016. –
29 груд. (№ 50). – С. 31-34.
Інтерв’ю з кандидатом філософських наук НаУКМА Володимиром
Єрмоленком про ситуацію, яка склалася в Україні.
Книгопанорама // Кур'єр Кривбасу. – 2016. – № 323-324-325. – С. 286, 294.
Огляд книжок, серед яких книжки видавництва "Дух і Літера":
Богуславська В. Високе дерево : вибрані переклади з їдишу / Валерія
Богуславська ; [видавці: Леонід Фінберг, Костянтин Сігов]. – Київ : Дух і
Літера, 2014. – 260 с. та Корогодський Р. До Брами Світла: Портрети /
Роман Корогородський. – Київ : Дух і Літера, 2016. – 432 с. – (Серія "Постаті
культури").
Монографії співробітників інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка (2011–
2016 рр.) / підготувала Світлана Селіверстова // Слово і час. – 2016. – № 11.
– С. 93-111.
Огляд книжок, серед яких книжки видавництва Видавничого дому
"Києво-Могилянська академія": Денисова Т. Н. Історія американської
літератури XX століття : навчальний посібник / Тамара Денисова ; НАН
України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Києво-Могилянська
Академія, 2012. – 485, [1] c. ; Денисова Т. Н. Про літературу США : вибрані
статті українського американіста часів Незалежності / Тамара Денисова ;
Ін-т літ. імені Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ : Києво-Могилянська
академія, 2014. – 531 с. ; Чамата Н. Дослідження з поетики: вірш, жанр,
композиція / Ніна Чамата . – Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська
академія", 2016. – 500 с. ; Чамата Н. П. Лірика Тараса Шевченка : аналізи й
інтерпретації / Ніна Чамата ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. –
Київ : Києво-Могилянська Академія, 2014. – 294 с.
Національна консультація щодо проекту Стратегії сталого розвитку
України до 2030 року // Екологічний вісник. – 2016. – № 6. – С. 5-6.
8 грудня 2016 року в м. Києві в конференц-залі Президії Національної
академії наук України відбулася Національна консультація щодо проекту
Стратегії сталого розвитку України на період до 2030 року. Кандидат
біологічних наук, доцент, експерт зі сталого розвитку (екологічна політика),
завідувач кафедри екології НаУКМА Віктор Карамушка працював над
Стратегічними цілями №5 "Забезпечення переходу до моделей збалансованого
споживання і виробництва, збалансованого управління природними ресурсами
та зміцнення заходів реагуванняна на зміну клімату" та №6 "Збереження
наземних і морських екосистем та сприяння збалансованому використанню
їхніх ресурсів".

Симончук О. Стан і перспективи вивчення соціальних класів :
міждисциплінарна конференція / Олена Симончук // Соціологія : теорія,
методи, маркетинг. – 2016. – № 4. – С. 211-226.
Доктор соціологічних наук, професор НаУКМА Світлана Оксамитна
модератор другої сесії "Соціальні групи за радянської і пострадянської доби"
Всеукраїнської наукової конференції "Соціальні класи в Україні: напрями
теоретичних та емпіричних досліджень", яка відбулася 19 квітня 2016 року в
Інституті соціології НАН України.
V Літня школа конституційного права // Вісник Конституційного Суду
України. – 2016. – № 6. – С. 233-236.
Президента Національного університету "Києво-Могилянська академія"
А. Мелешевича та Президента Національної академії правових наук О.
Петришина, як викладачів, запрошено до участі у V Літню школу
конституційного права "Верховенство права і конституціоналізм".
Ткачук М. Л. "70 років – початок доби зрілості" / Марина Ткачук //
Філософська думка. – 2016. – № 6 : Інститут філософії – 70 років. –
С. 140-142.
У привітальному слові з нагоди 70-річчя Інституту філософії Марина
Ткачук, декан факультету гуманітарних наук, наголосила на багаторічній
співпраці Інституту філософії та НаУКМА. Зокрема, згадала про непересічну
роль у відродженні Києво-Могилянської академії Вілена Сергійовича Горського,
який залишив посаду в Інституті філософії і пішов створювати «з нуля»
кафедру філософії та релігієзнавства в українському університеті нового,
дерадянизованого зразка.
Тупицька О. Історико-педагогічна ретроспектива підготовки фахівців
ветеринарної медицини / Ольга Тупицька // Вища школа. – 2016. – № 11-12.
– С. 74-82.
"Значний внесок у фахову ветеринарну підготовку зробила КиєвоМогилянська академія. В академії було вісім класів, курс навчання тривав 12
років. Навчання велося лише латиною... У класі лікарської науки вивчали
анатомію та інші частини лікарської науки. Студенти отримували добрі
знання з ветеринарії та медицини...".
14-20 листопада чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях "Є" :
[оголошення] // Український Тиждень. – 2016. – 11-17 листоп. (№ 45). –
С. 15.
14 листопада 2016 року о 18.30 (вул. Лисенка, 3 м. Київ) відбудеться
презентація книжки Романа Корогодського "До брами світла" спільно з
видавництвом "Дух і Літера".
Штефан Н. Метроном: як керувати розрядами? / Наталія Штефан //
СвітОгляд. – 2016. – № 6. – С. 34-39.
Стаття аспірантки НаУКМА Наталії Штефан.

Штефан Н. How I met your mother... або Дві сторони однієї медалі / Наталія
Штефан // СвітОгляд. – 2016. – № 6. – С. 40-47.
Стаття аспірантки НаУКМА Наталії Штефан.
Додаток
Волковський В. Сакральне і профанне : що сховане за сотнями релігій? //
Філософська думка. – 2016. – №5 : Аристотель і аристотелізм. – С. 123-129.
Рец. на кн. Мірча Еліаде "Трактат з історії релігій?", що був виданий у
видавництві "Дух і Літера" 2016 року.
Давидова Л. Зародження видавничої практики в українських
університетах / Людмила Давидова // Вісник Книжкової палати. – 2016. –
№ 10. – С. 47-50.
Автор статті здійснив дослідження з історії виникнення і розвитку
книговидання провідними українськими університетами, зокрема в Острозькій
та Києво-Могилянській академіях, Київському університеті Святого
Володимира, Харківському та Львівському університетах.
Залізняк Л. Л. Світлої пам'яті Сергія Вікторовича Кончі : [некролог] /
Л. Л. Залізняк // Археологія. – 2011. – № 3. – С. 141-142.
Сергій Вікторович Конча (1968-2016) працював викладачем
магістерської програми "Археологія та давня історія України" Національного
університету "Києво-Могилянська академія" із 2000 року. За освітою історик,
в археології він був учнем Л. Л. Залізняка, зробив значний внесок в
індоєвропеїстику.
Ільків В. Борг пам'яті / Вікторія Ільків // Український театр. – 2016. – № 4.
– С. 48.
Керівник навчально-культурологічної лабораторії НаУКМА, головний
редактор журналу "Кіно-Театр" Лариса Брюховецька спільно з КиєвоМогилянською бізнес-школою та Видавничим домом "Києво-Могилянська
академія" допомогли актрисі Театру юного глядача Валерії Чайковській
випустити книжку "Микола Мерзлікін – пошук досконалості".
Лебедівна О. Я. Засоби вираження семантики плодючості в українському
весільному обряді (на прикладі семіотем / лексем гарбуз (тиква), весільний
хліб, вогонь, лисиця) / Оксана Лебедівна // Мандрівець. – 2016. – № 4. –
С. 10-13.
Стаття магістрантки другого року навчання факультету гуманітарних
наук НаУКМА Оксани Лебедівни.
Наєнко Г. Селігей П. О. Світло й тіні наукового стилю. – К. : Вид. дім
"Києво-Могилянська академія", 2016. – 627 с. : [рец. на кн.] / Г. Наєнко //
Мовознавство. – 2016. – № 5. – С. 72-74.
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