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Вітаємо переможців! // Слово Просвіти. – 2017. – 21-27 верес. (ч. 38). – С. 7.
У Львівському національному академічному театрі опери та балету за
найкращі книжки урочисто нагороджували авторів та видавців 24-го Форуму
книговидавців, який проходив 14–17 вересня 2017 року. Видавництво "Дух і
літера" за книжку "Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди"
Леоніда Ушкалова нагородили у номінації "Біографія" та за книжку "Бабин Яр.
Історія і пам’ять" Владислава Гриневича у номінації "Місто-Київ".
Галинська К. Мішок із грішми / Катерина Галинська // Слово Просвіти. –
2017. – 21-27 верес. (ч. 38). – С. 14-15.
Монета 400 років Національному університету "Києво-Могилянська
академія" увійшла до історичної серії монет за ескізами Володимира Тарана і
братів Олександра та Сергія Харуків.
Європейські студії / за матеріалами прес-служби МОН, урядового порталу,
власних кореспондентів // Освіта України. – 2017. – 21 серп. (№ 32). – С. 2.
На базі Києво-Могилянської академії, Національного університету
харчових технологій та за підтримки Української Асоціації дослідників освіти

буде створено три кафедри імені Жана Моне у сфері політики, безпеки,
культури та права. Напрям Жан Моне є окремим компонентом програми
Еразмус+, який має на меті популяризацію викладання, проведення досліджень
і співпраці європейських студій у всьому світі.
Коцарев О. Літературна столиця / Олег Коцарев // День. – 2017. – 13 верес.
(№ 161). – С. 6-7.
16 вересня о 15.00 в готелі George на площі Міцкевича, 1 сучасні
українські філософи, доктори філософських наук НаУКМА Тарас Лютий,
Вахтанг Кебуладзе та Андрій Дахній запрошували на розмову, присвячену
публікації книжок "Досвід і судження" Едмунда Гуссерля та "Ранкова заграва"
Фрідріха Ніцше, які натепер є філософською класикою.
Коцарев О. Повсякдення доби українського бароко : У видавництві "Кліо"
з'явилася друком книжка відомої російської дослідниці історії нашої
країни Тетяни Таїрової-Яковлевої / Олег Коцарев // День. – 2017. –
1-2 верес. (№ 153-154). – С. 31.
Автор книжки "Повсякдення, дозвілля і традиції козацької еліти
Гетьманщини" Тетяна Таїрова-Яковлева в окремих розділах описує побут учнів
і викладачів, ставлення барокових вистав, традицію творення віршованих
панегіриків в Києво-Могилянській академії.
Красне письменство: Лідери літа // Україна молода. – 2017. – 2 серп. (№ 93).
– С. 13.
Книжка Бориса Херсонського "Страстная Седмица" (підномінації Поезія
/ афористика), яку видало видавництво "Дух і Літера", увійшла до списку семи
найподієвіших книжок номінації "Красне письменство" піврічного видавничого
репертуару, визначених експертами ХІХ Всеукраїнського рейтинґу "Книжка
року ’2017".
Кривда М. Заплющити очі й розкривати душі / Марина Кривда // Голос
України. – 2017. – 16 серп. (№ 151). – С. 1, 6.
Доцент кафедри політології НаУКМА Максим Яковлєв виступив з
лекцією "Шевченко між канонізацією і десакралізацією" на фестивалі "Ше.
Фест-2017", який відбувся в селі Моринці на Черкащині.
Лащенко С. Один з п'яти соколят... : уроки і спадщина Олексія Курінного /
Сергій Лащенко // День. – 2017. – 15-16 верес. (№ 163-164). – С. 13.
Звістка про загибель в автокатастрофі на Рівненщині п’ятьох
патріотів, серед них старший викладач кафедри міжнародного права і
спеціальних правових наук факультету правничих наук НаУКМА Олексій
Курінний.
Лозинський А. В ім'я наукової об'єктивності / Аскольд Лозинський //
Українська літературна газета. – 2017. – 11 серп. (№ 16). – С. 05.
Об’єктивна думка автора статті про книжку Ґжеґожа Мотики "Від
волинської різанини до операції «Вісла». Польсько-український конфлікт 19431947 рр." , яку видало видавництво "Дух і Літера".

Лук'янчук Г. "Спомини мого життя" / Георгій Лук'янчук // Слово
Просвіти. – 2017. – 3-9 серп. (ч. 31). – С. 5.
Доктор філологічних наук, професор НаУКМА Сергій Квіт виступив на
презентації книги Омеляна Коваля "Спомини мого житя", яка відбулася в
Київському міському будинку вчителя.
Повідомлення про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства
щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від
26 червня 2017 року // Освіта України. – 2017. – № 9. – С. 3, 20, 44.
Старшому викладачу кафедри міжнародного та європейського права
НаУКМА Крахмальовій Катерині Олексіївні присуджено науковий ступінь
кандидата юридичних наук.
Повідомлення про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства
щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від
26 червня 2017 року // Освіта України. – 2017. – № 9. – С. 3, 20, 65.
Старшому викладачу кафедри культурології НаУКМА Павліченко Надії
Валеріївні присуджено науковий ступінь кандидата культурології.
Повідомлення про захист дисертацій [Єфіменко Тетяни Сергіївни,
асистента кафедри біології НаУКМА] на здобуття наукового ступеня
кандидата наук // Освіта України. – 2017. – № 9. – С. 82-83.
Самченко В. Наступ на Мазепин корпус : Понад 80 мільйонів гривень
потрібно на реставрацію будівлі, де навчалися Григорій Сковорода й Іван
Нечуй-Левицький / Валентина Самченко // Україна молода. – 2017. –
9 серп. (№ 96). – С. 12.
"... Будівля Староакадемічного корпусу була закладена в 1703 році
коштом випускника Києво-Могилянської академії гетьмана Івана Мазепи.
Проте зараз корпус майже не експлуатується і перебуває у вкрай
незадовільному стані та потребує невідкладної реставрації... "Часткове
фінансування протягом 10 років" не вирішують проблеми. Спільнота
"Могилянки" цінує підтримку Міністерства освіти та науки України, яка саме
розглядає Концептуальну записку державного інвестиційного проекту та
потребує невідкладної допомоги держави у порятунку відомої пам’ятки
архітектури – Староакадемічного Мазепинського корпусу".
Софія: Лідери літа // Україна молода. – 2017. – 1 серп. (№ 92). – С. 13.
Книжка "Мова: класичне – модерне – постмодерне" (підномінації
Антропологія / етнологія / психологія / соціолінгвістика) та книжки Хосе
Казанова "По той бік секуляризації" (підномінації Політологія /соціологія /
філософія), Тараса Возняка "Філософічні есе", Амоса Оза та Фанії
Оз-Зальцбергер «Євреї і слова" (підномінації Культурологія / урбаністика), які
видало видавництво "Дух і Літера", увійшли до списку семи найподієвіших
книжок номінації "Софія" піврічного видавничого репертуару, визначених
експертами ХІХ Всеукраїнського рейтинґу "Книжка року ’2017".
У Львові обрали найкращу книгу форуму видавців 2017 / "Український
репортер" // Українське Слово. – 2017. – 20-26 верес. (№ 38). – С. 15.

14 вересня 2017 року у Львівському національному академічному театрі
опери та балету імені Соломії Крушельницької відбулася церемонія
нагородження "Найкраща книга форуму – 2017". Книжки видавництва "Дух і
літера", а саме "Ловитва невловного птаха: життя Григорія Сковороди"
Леоніда Ушкалова перемогла у номінації Біографія та "Бабин Яр. Історія і
пам’ять" Владислава Гриневича перемогла у номінації Місто-Київ.
Хрестоматія: Лідери літа // Україна молода. – 2017. – 9 серп. (№ 96). – С. 13.
Книжка Леоніда Ушкалова "Ловитва невловного птаха: життя Григорія
Сковороди" (підномінації Життєписи), яку видало видавництво "Дух і Літера",
увійшла до списку семи найподієвіших книжок номінації "Хрестоматія"
піврічного
видавничого
репертуару,
визначених
експертами
ХІХ
Всеукраїнського рейтинґу "Книжка року ’2017".
Чорна С. Українська церква і московські міфи / Світлана Чорна // Голос
України. – 2017. – 5 серп. (№ 144). – С. 8.
Великий вклад в розвиток освіти, культури, відновлення православної
ієрархії в Україні ХVII століття внесли українські інтелектуали, вихідці із
Києво-Могилянської академії, а саме гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний,
митрополит Петро Могила, перший ректор Київської братської школи Йов
Борецький.
Шевцов А. Г. Витяг з наказу № 996 Міністерства освіти і науки України
["Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо
діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2017 року] від
11 липня 2017 року / А. Г. Шевцов // Освіта України. – 2017. – № 9. – С. 67,
70.
Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. Scientific Papers NAUKMA.
Economics, які входили до списку друкованих періодичних видань, будуть
внесені із змінами до Переліку наукових фахових видань України (галузі науки
та рік включення: Економічні (2014)) згідно додатку 6 до наказу Міністерства
освіти і науки України від 11.07.2017 № 996.
Шевцов А. Г. Витяг з наказу № 996 Міністерства освіти і науки України
["Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо
діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2017 року] від
11 липня 2017 року / А. Г. Шевцов // Освіта України. – 2017. – № 9. – С. 67,
71.
Згідно додатку 7 до наказу Міністерства освіти і науки України від
11.07.2017 № 996 Мова: класичне – модерне – постмодерне. Language: classic –
modern – postmodern, які входили до списку друкованих (електронних)
періодичних видань, включити до Переліку наукових фахових видань України
(галузі науки: Філологічні).
Шевцова Л. Від "жаргону" до "святині" / Леся Шевцова // День. – 2017. –
11-12 серп. (№ 140-141). – С. 31. – Рец. на кн.: Естрайх Г. Культура мовою
їдиш : Україна, перша половина XX ст. / Геннадій Естрайх ; [пер. з англ.
О. Панич ; вид.: Л. Фінберг, К. Сігов]. – [Київ] : Дух і Літера, [2016]. – 314 с.

Рец. на кн. Геннадія Естрайха "Культура мовою їдиш : Україна, перша
половина XX ст.", яка вийшла друком у видавництві "Дух і Літера".
Шокало О. А. Морально-світоглядна освітня система Григорія Сковороди
: Всеукраїнські Сковородинські навчання "Пізнай себе" / вела розмову
Любов Голота // Слово Просвіти. – 2017. – 10-16 серп. (ч. 32). – С. 1, 10-11.
Національний університет «Києво-Могилянська академія» разом з
іншими установами організаційно підтримав Міністерство освіти і науки
України у проведенні Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе»,
які започатковуються 5 жовтня 2017 року.
Журнали
Глібовицький Є. "Ми відкрили двері у зміни, які не закінчаться ніколи" /
текст: Анастасія Позичайло, Сергій Демчук; фото: Тарас Подолян //
Країна. – 2017. – № 35 - С. 14-17.
Інтерв’ю з випускником 2000 року Києво-Могилянської академії,
експертом із довготермінових стратегій Євгеном Глібовицьким.
11-17 вересня чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях "Є" :
[оголошення] // Український Тиждень. – 2017. – 8-14 верес. (№ 36). – С. 47.
14 вересня 2017 року о 18.00 (вул. Соборна, 89 м. Вінниця) відбудеться
презентація українського перекладу книжки Генрі Абрамсона "Молитва за
владу. Українці та євреї в революційну добу (1917–1920)". Спільно з
видавництвом "Дух і Літера" та Центром історії Вінниці.
Україна на шляху до Європи: реформа цивільного процесуального
законодавства // Право України. – 2017. – № 8. – С. 219-220.
7 липня 2017 року на факультеті правничих наук Національного
університету "Києво-Могилянська академія" відбулася міжнародна науковопрактична конференція "Україна на шляху до Європи: реформа цивільного
процесуального законодавства", організована з метою обговорення проекту
Закону України від 23 березня 2017 року № 6232 "Про внесення змін до
Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального
кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших
законодавчих актів".
Федорів А. "Українці працюють більше за європейців" / текст: Валерія
Радзієвська, фото: Сергій Старостенко // Країна. – 2017. – № 34. – С. 29-33.
Інтерв’ю з Андрієм Федоровим, головою правління Всеукраїнської
рекламної коаліції, викладачем маркетингу та інновації в Бізнес-школі при
Києво-Могилянській академії.
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