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Альтернативные мнения // Юридическая практика. – 2017. – 31 янв. (№ 5).
– С. 6.
Завідувачка кафедри галузевих правових наук НаУКМА, кандидат
юридичних наук, доцент Роксолана Ханик-Посполітак, декан факультету
правових наук НаУКМА Денис Азаров, старший викладач НаУКМА, Президент
Національної асоціації медіаторів України Діана Проценко, професор, доктор
юридичних наук НаУКМА Роман Петров взяли участь в науково-практичній
конференції «Альтернативи вирішення правових конфліктів», яка відбулася в
Національному університеті "Києво-Могилянська академія".
Гордієнко Н. Навіщо потрібен закон "Про державну мову"? / Наталія
Гордієнко // Вечірній Київ. – 2017. – 16 лют. (№ 6). – С. 7.
Правознавець-міжнародник, професор НаУКМА, Надзвичайний і
Повноважний Посол України, керівник робочої групи з розробки законопроекту
"Про державну мову" (№5670) Володимир Василенко висловив думку з приводу
противників даного законопроекту та тих хто підтримує його прийняття.
"Квартирне питання" ВНЗ / за матеріалами прес-служби МОН, урядового
порталу, власних кореспондентів // Освіта України. – 2017. – 30 січ. (№ 3). –
С. 2.

Комісія з розгляду державних інвестиційних проектів суб’єктів
інвестиційної діяльності, що належать до сфери управління Міністерства
освіти і науки України, а саме "Реставрація Староакадемічного корпусу
ансамблю Братського монастиря" (виконавець Національний університет
"Києво-Могилянська академія", кошторисна вартість реалізації проекту
становить 83 мільйони 954 тисячі гривень, з яких майже 2,6 мільйона, вже
сплачено НаУКМА для аналізу стану будівлі, її часткового укріплення,
поточних ремонтів і розробки проектної документації) ухвалила рішення про
доцільність розробки цього проекту, який буде направлений до
Мінекономрозвитку для участі у відборі державних інвестиційних проектів.
Лауреати премії імені Д. Нитченка / прес-служба Ліги українських
меценатів // Літературна Україна. – 2017. – 16 лют. (№ 7). – С. 3.
Доктора філологічних наук, професора НаУКМА Ларису Масенко та
мовознавця, професора Київського міжнародного університету Івана Ющука
оголошено лауреатами премії імені Дмитра Нитченка, що присуджується за
оборону українського слова.
Лизанчук В. В. Код української нації / Василь Лизанчук // Українське
Слово. – 2017. – 22–28 лют. (№ 8). – С. 12–13.
Слушна думка доктора філологічних наук, професора НаУКМА Лариси
Масенко та кандидата філософських наук Ігора Лосєва про підтримку та
розвиток української мови, культури, української національної ідентичности в
самозбереженні українського народу.
Оголошено лауреатів премії імені Дмитра Нитченка / прес-служба Ліги
українських меценатів // Українське Слово. – 2017. – 1–14 лют. (№ 5–6). –
С. 2.
Доктора філологічних наук, професора НаУКМА Ларису Масенко та
мовознавця, професора Київського міжнародного університету Івана Ющука
оголошено лауреатами премії імені Дмитра Нитченка, що присуджується за
оборону українського слова.
Петренко О. Раби ХХІ століття : Торгівля людьми в Україні нещодавно
асоціювалася здебільшого з викраденням дівчат і жінок для сексуального
рабства за кордоном. Нині ж на продаж йдуть переважно чоловічі руки /
Олег Петренко // Вечірній Київ. – 2017. – 26 січ. (№ 3). – С. 8.
Керівник школи соціальної роботи Києво-Могилянської академії Наталія
Гусак зазначила, що з півтори сотні українців, опитаних після повернення з
рабства, 14 відсотків зізналися, що потрапляли в такі пастки двічі, а дехто й
тричі. Через безгрошів’я кожен п’ятий із опитаних готовий був знову шукати
щастя за кордоном, але в іншому місці, сподіваючись, що цього разу
пощастить, що знову не "кинуть".
Повідомлення про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства
щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 29
вересня 2016 року // Освіта України. – 2017. – № 2. – С. 9, 26, 64.

Провідному бібліотекарю Наукової бібліотеки НаУКМА Чукановій
Світлані Олександрівні присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних
наук.
Повідомлення про захист дисертацій [Крахмальової Катерини Олексіївни,
старшого викладача кафедри міжнародного права і спеціальних правових
наук НаУКМА] на здобуття наукового ступеня кандидата наук // Освіта
України. – 2017. – № 2. – С. 92, 134.
Повідомлення про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства
щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 29
вересня 2016 року // Освіта України. – 2017. – № 2. – С. 9, 26, 53.
Старшому викладачу кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА
Петруньок Надії Іванівні присуджено науковий ступінь кандидата
філософських наук.
Прокопенко М. Нагорода оборонцям слова : лауреатами премії імені
Дмитра Нитченка стали Лариса Масенко та Іван Ющук / підготувала
Марія Прокопенко // День. – 2017. – 10-11 лют. (№ 23–24). – С. 2.
Доктор філологічних наук, професор НаУКМА Лариса Масенко та
професор Київського міжнародного університету Іван Ющук стали
лауреатами премії імені Дмитра Нитченка.
Самадова Т. Про летаргійний сон російської дійсності / Таня Самадова //
День. – 2017. – 20–21 січ. (№ 8-9). – С. 31.
Видавництво "Дух і Літера" представило український переклад книжки
Девіда Саттера "Менше знаєш, краще спиш. Шлях Росії до терору та
диктатури за Єльцина і Путіна".
Фаріон І. Д. Зливання національного складника освіти в післямайданний
час / Ірина Фаріон // Слово Просвіти. – 2017. – 19–25 січ. (ч. 3). – С. 1–2.
Думка автора статті, доктора філологічних наук, професора НУ
"Львівська політехніка" Ірини Фаріон про міністра освіти і науки Сергія Квіта
та Закон "Про вищу освіту".
Цими днями святкують День народження ... // Юридичний Вісник
України. – 2017. – 2-19 січ. (№ 1-2). – С. 2.
Іменинника, доктора юридичних наук, професора НаУКМА, суддю
Міжнародного кримінального трибуналу з колишньої Югославії (2001–2005
рр.), Надзвичайного і Повноважного Посла України Володимира Василенка
привітав зі святом колектив видавництва "Юрінком Інтер" і редакція газети
"Юридичний вісник України".
Шевцов А. Г. Витяг з наказу №1222 Міністерства освіти і науки України
["Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо
діяльності спеціалізованих вчених рад від 29 вересня 2016 року] від
7 жовтня 2016 року / А. Г. Шевцов // Освіта України. – 2017. – № 2. – С. 2–4.
Згідно додатку 4 до наказу Міністерства освіти і науки України від
07.10.2016 №1222 Наукові записки НаУКМА (фізико-математичні науки), які

входили до списку друкованих періодичних видань (галузі науки: Фізикоматематичні (математика)) відмовлено у включенні до Переліку наукових
фахових видань України.
Шевцов А. Г. Витяг з наказу №1222 Міністерства освіти і науки України
["Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо
діяльності спеціалізованих вчених рад від 29 вересня 2016 року] від
7 жовтня 2016 року / А. Г. Шевцов // Освіта України. – 2017. – № 2. – С. 2–3,
5–8.
Згідно додатку 8 до наказу Міністерства освіти і науки України від
07.10.2016 №1222 Наукові записки НаУКМА (фізико-математичні науки), які
входили до списку друкованих (електронних) періодичних видань (галузі науки:
Фізико-математичні (інформатика, кібернетика)) включити до Переліку
наукових фахових видань України.
Журнали
Алексєєв А. Володимир Паніотто – Людина, Громадянин, Учений / Андрій
Алексєєв // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2017. – № 1. – С. 8–10.
Доктора філософських наук, професора НаУКМА Володимира Ілліча
Паніотто привітав з 70-літнім ювілеєм колега Андрій Алексєєв із СанктПетербурга.
Всеукраїнський круглий стіл "Шкільна літературна освіта: вчора,
сьогодні, завтра" // Дивослово. – 2017. – № 1. – С. 14.
Доктор філологічних наук, професор НаУКМА Борис Шалагінов виступив
з доповіддю на Всеукраїнському круглому столі "Шкільна літературна освіта:
вчора, сьогодні, завтра", який відбувся 25 листопада 2016 року на базі
факультету іноземної філології Національного педагогічного університету ім.
М. П. Драгоманова.
Галенко О. І. Туранли Ф. Козацька доба історії України в османськотурецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII
століття). – К.: ВД "Києво-Могилянська академія", 2016. – 606 с. :
[рецензія] / О. І. Галенко // Український історичний журнал. – 2017. – № 1.
– С. 198–205.
Рец. на кн. Туранли Фергада "Козацька доба історії України в османськотурецьких писемних джерелах (друга половина XVI – перша чверть XVIII
століття)", яка вийшлв друком у Видавничому домі "Києво-Могилянська
академія".
Головаха Є. І. Володимир Паніотто: коли подія в житті одного соціолога
стає подією в житті всієї соціологічної спільноти / Єваген Головаха //
Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2017. – № 1. – С. 10–11
Доктора філософських наук, професора НаУКМА Володимира Ілліча
Паніотто привітав з 70-літнім ювілеєм доктор філософських наук, професор
Євген Головаха.

20-26 лютого чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях "Є" :
[оголошення] // Український Тиждень. – 2017. – 17–23 лют. (№ 7). – С. 31.
22 лютого 2017 року о 18.30 (вул. Лисенка, 3 м. Київ) відбудеться
презентація книжки "Розмови Ізи Хруслінської з Йосифом Зісельсом". Спільно з
видавництвом "Дух і Літера" візьмуть участь Леонід Фінберг, Йосиф Зісельс
та Іза Хруслінська.
27 лютого – 5 березня чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях "Є" :
[оголошення] // Український Тиждень. – 2017. – 24 лют. – 2 берез. (№ 8). –
С. 41.
Доктор філософських наук, доцент НаУКМА Тарас Лютий візьме участь
у дискусії "Елітарна література в Україні: чи вміємо ми думати?", яка
відбудеться 1 березня 2017 року о 18.30 (вул. Лисенка, 3 м. Київ).
23-29 січня чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях "Є" : [оголошення]
// Український Тиждень. – 2017. – 20–26 січ. (№ 3). – С. 25.
24 січня 2017 року о 18.30 (вул. Лисенка, 3 м. Київ) відбудеться
презентація книжки Геннадія Естрайха "Культура мовою їдиш. Україна,
перша половина ХХ століття". Спільно з видавництвом "Дух і Літера"
візьмуть участь Леонід Фінберг, Тетяна Батанова, Ярослава Стріха та
Геннадій Естрайх (Skype).
Докторов Б. З. Колезі і другові 70. До ювілею Володимира Паніотто / Борис
Докторов, США // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2017. – № 1. –
С. 7–8.
Доктора філософських наук, професора НаУКМА Володимира Ілліча
Паніотто привітав з 70-літнім ювілеєм професор, доктор філософських наук
Борис Зусманович Докторов.
Кнайпа В. Книги, которые нас удивили / Василий Кнайпа, Марина
Бердичевская // Корреспондент. – 2017. – 3 февр.(№ 5).
Книжка "Баборня" випускника НаУКМА Мирослава Лаюка та книжка
"Майдан. Свідчення 2013–2014" видавництва "Дух і Літера" уввійшли в "ТОП –
5 кращих українських книжок 2016 року".
Костенко Н. Теорема Паніотто і музика лічіння / Наталія Костенко, Сергій
Макеєв // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2017. – № 1. – С. 5–7.
Доктора філософських наук, професора НаУКМА Володимира Ілліча
Паніотто привітали з 70-літнім ювілеєм колеги з Інституту соціології НАН
України.
Максименко О. Український соціум: що знаємо, чого не знаємо і чого
уникаємо" : Х Міжнародні соціологічні читання пам'яті Н. В. Паніної /
Ольга Максименко // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2017. – № 1.
– С. 198–205.
Доктор філософських наук, професор НаУКМА Володимир Паніотто
виступив із доповіддю "Українське суспільство: динаміка деяких соціальних
показників" на пленарному засіданні, присвяченому пам’яті видатного

українського вченого-соціолога Наталії Паніної (1949–2006), яке відбулося
10 грудня 2016 року в Інституті соціології НАН України.
Малежик О. О. Лідер науки України – 2016. Web of Science Award /
заступник головного редактора журналу О. О. Малежик // Вісник
Національної академії наук України. – 2017. – № 1. – С. 107–110.
15 грудня 2016 року у Великому конференц-залі Національної академії
наук України відбулася урочиста церемонія вручення нагороди "Лідер науки
України – 2016. Web of Science Award", якою було відзначено найвпливовіших
українських учених, наукові журнали, науково-дослідні установи та вищі
навчальні заклади, внесок яких у розвиток науки здобув, за даними
наукометричної бази Web of Science компанії Thomson Reuters, найбільше
визнання світової наукової спільноти. Віце-президент з наукової роботи та
інформатизації, кандидат історичних наук, доцент Національного
університету "Києво-Могилянська академія" Тетяна Ярошенко удостоєна
звання лауреата у номінації "Вчений України. За значні успіхи" у галузі
суспільних наук.
Марія Берлінська готує аеророзвідників для АТО / текст Світлани
Корженко // Країна. – 2017. – 19 січ. (№ 2). – С. 35–36.
Випускниця Києво-Могилянської академії Марія Берлінська створила
Центр підтримки аеророзвідки. Підготувала близько 150 фахівців. Їздить у
зону АТО.
Пам'яті репресованих кінематографістів // Кіно-Театр. – 2017. – № 1. – С.
48.
Керівник навчально-культурологічної лабораторії НаУКМА, головний
редактор журналу "Кіно-Театр" Лариса Брюховецька виступила із доповіддю
"Репресована кінематографія. Як знищували успішне кіно" на Науковій
конференції "Репресовані кінематографісти. Актуальна пам’ять", яка
відбулася 15 листопада 2016 року в Конференц-залі НаУКМА, організована
Центром кінематографічних студій університету.
Презентація книги "На полі кінематографічному. Сценарії Івана Драча" //
Кіно-Театр. – 2017. – № 1. – С. 48, [2].
3 листопада в Малій залі Будинку кіно відбувся круглий стіл "Іван Драч і
українське кіно", ведучою якого була керівник навчально-культурологічної
лабораторії НаУКМА, головний редактор журналу "Кіно-Театр" Лариса
Брюховецька. Старший викладач кафедри літературознавства НаУКМА
Роман Веретельник розповів про сценарій і фільм "Іду до тебе".
Привітання кафедри соціології Національного університету "КиєвоМогилянська академія" // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2017. –
№ 1. – С. 4–5.
Доктора філософських наук, професора НаУКМА Володимира Ілліча
Паніотто привітали з 70-літнім ювілеєм колеги кафедри соціології
Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Студенти "Могилянки" переможці конкурсу юристів ЄСПЛ // Юридичний
Вісник України. – 2017. – 24 лют. – 2 берез. (№ 8). – С. 8.
Команда студентів з Національного університету "Києво-Могилянська
академія" перемогла в престижному конкурсі юристів Європейського суду з
прав людини – European Human Rights Moot Court Competition. Українці
перемогли в номінації "заява позивача", а Олег Дикий став найкращим
оратором у фіналі конкурсу, який відбувся в Страсбурзі. Друге місце посіла
команда з університету Софії (Болгарія), третє команда з Кембриджського
університету (Велика Британія).
Чурилов М. М. Про Володимира Ілліча Паніотто / Микола Чурилов //
Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2017. – № 1. – С. 10
Доктора філософських наук, професора НаУКМА Володимира Ілліча
Паніотто привітав з 70-літнім ювілеєм доктор соціологічних наук Микола
Чурилов.
16-21 січня чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях "Є" : [оголошення]
// Український Тиждень. – 2017. – 13-19 січ. (№ 1–2). – С. 27.
19 січня 2017 року о 18.30 (вул. Лисенка, 3 м. Київ) відбудеться
презентація книжки Олександра Стражного "Майдан: події – свідчення –
менталітет". Спільно з видавництвом "Дух і Літера" візьмуть участь
Олександр Стражний, Леонід Фінберг, Володимир Демченко.
6–12 лютого чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях "Є" : [оголошення]
// Український Тиждень. – 2017. – 3–9 лют. (№ 5). – С. 15.
Доктор філософських наук, доцент НаУКМА Тарас Лютий візьме участь
у засіданні дискусійного клубу "Чому двотисячники програють письменникам
20-х?", яке відбудеться 6 лютого 2017 року о 18.30 (вул. Лисенка, 3 м. Київ).
10 лютого спільно з Видавничим домом "Києво-Могилянська академія"
відбудеться презентація книжки Сергія Сегеди "Пантеон України. Том 1".
6 лютого о 16:00 в м. Вінииці (вул. Соборна, 89) та 7 лютого о 18:30 у м.
Хмельницькому (вул. Проскурівська, 2), спільно з видавництвом "Дух і Літера",
відбудеться презентація українського молитовника православних вірян і
книжок "Божественна літургія", "Сповідь і причастя" за участю протоієрея
Андрія Дудченка.
Додаток
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.
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