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1. Акредитація освітніх програм : Міністерство освіти і науки пропонує
для громадського обговорення проект Положення "Про акредитацію
освітніх програм", за яким здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти // Освіта України. – 2019. – 22 квітня (№ 16–17). – С. 5. – За
інформацією прес-служби МОН, офіційного онлайн-журналу Сергія
Квіта. –
http://elib.ukma.edu.ua/OA/Articles/Akredytatsiia_osvitnikh_prohram.pdf
2. Комітет з Державної премії України в галузі освіти повідомляє : список
кандидатів (колективів), висунутих на здобуття Державної премії України
в галузі освіти 2019 року, видатних досягнень кандидатів (колективів) та
суб'єктів їх висування за номінаціями // Освіта України. – 2019. – 15
квітня (№ 15). – С. 12–15. – У номінації "Наукові досягнення в галузі
освіти" висунуто Глибовця Миколу Миколайовича, доктора фізико-
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математичних наук, професора, декана факультету інформатики
НаУКМА.
Кулик Н. Академічна доброчесність: шлях до очищення / Наталія
Кулик // Освіта України. – 2019. – 22 квітня (№ 16–17). – С. 12–13. –
http://elib.ukma.edu.ua/OA/Articles/Akademichna_dobrochesnist.pdf
Конференція "Академічна доброчесність: практичний вимір", що
відбулася за підтримки МОН та Посольства США в Україні.
Організаторами події стали Проект сприяння академічній
доброчесності в Україні – SAIUP, Американські Ради з міжнародної
освіти, антиплагіатна компанія Unicheck та Національний університет
"Києво-Могилянська академія". Серед спікерів заходу були: голова
НАЗЯВО, професор НаУКМА Сергій Квіт, президент НаУКМА Андрій
Мелешевич та очільниця кафедри історії НаУКМА, консультант
проекту SAIUP Наталя Шліхта.
Овчаренко Е. Гортаючи сторінки анімації / Едуард Овчаренко // Слово
Просвіти. – 2019. – 4–10 квітня (чис. 14). – С. 16. –
http://elib.ukma.edu.ua/OA/Articles/Ovcharenko_Hortaiuchy_storinky.pdf
Презентація книжки Лариси Брюховецької та Анастасії Канівець
"Українська анімація", що відбулася у синій залі столичного Будинку кіно.
Овчаренко Е. Таємниця облич Романа Петрука / Едуард Овчаренко //
Слово Просвіти. – 2019. – 18–24 квітня (чис. 16). – С. 15. –
http://elib.ukma.edu.ua/OA/Articles/Ovcharenko_Taiemnytsia_oblych_Roman
a.pdf
Художник Роман Петрук на відкритті персональної виставки
"Полотно душі" розповів про картину "Портрет Миколи Стороженка",
яку створював разом з Василем Чебаником, лауреатом Шевченківської
премії, академіком, почесним доктором НаУКМА. Закликав усіх
сповідувати ідею запровадження абетки Василя Яковича, адже вона
дуже красива і суголосна українській душі.
Опанасенко Л. Лабораторія "огранювача" текстів : [інтерв'ю з
літредактором Тетяною Кришталовською] / Людмила Опанасенко //
Голос України. – 2019. – 27 квітня (№ 82). – С. 9. –
http://elib.ukma.edu.ua/OA/Articles/Opanasenko_Laboratoria_ograniuvacza_te
xtiv.pdf
Тетяна Кришталовська працювала, зокрема, у Видавничому домі
"Києво-Могилянська академія", інформаційно-аналітичній агенції "Наш
час", журналі "Дивослово". Редагувала та перекладала книжки Лариси
Масенко, Євгена Сверстюка, Тетяни Таїрової-Яковлєвої, Маргарити
Довгань та ін.
Презентація вибраної прози і публіцистики Максима Рильського //
Літературна Україна. – 2019. – 13 квітня (№ 15). – С. 2.
http://elib.ukma.edu.ua/OA/Articles/Prezentatsiia_vybranoi_prozy.pdf
18 квітня 0 17:00 Національний музей літератури України та
видавництво "Ярославів Вал" запрошують на презентацію книжки
Максима Рильського "І розіллється знов медами!.. Вибране:
публіцистика, есеїстика, проза". До участі у презентації запрошені

відомі діячі культури: Д. Павличко, М. Жулинський, а також В. Агеєва,
професор кафедри літературознавства НаУКМА.
8. Тарасова С. Держать пост. По результатам проверки Комиссия по
вопросам высшего корпуса государственной службы окончательно
сформировала список кандидатов, допущенных к участию в конкурсе на
руководящие посты налоговой и таможенной служб / Светлана
Тарасова // Юридическая практика. – 2019. – 16 апреля (№ 16). – С. 27. –
http://elib.ukma.edu.ua/OA/Articles/Tarasova_Derzhat_post.pdf
До наступного етапу конкурсу на зайняття ключового посту у ДНС
України допущений Сергій Петухов, старший викладач кафедри
міжнародного права НаУКМА, заступник міністра юстиції з питань
європейської інтеграції.
9. Указ Президента України "Про присудження Державних премій України
в галузі науки і техніки 2018 року" // Урядовий кур'єр. – 2019. – 13 квітня
(№ 72). – С. 8. – Премія присуджується Глибовцю Миколі
Миколайовичу, докторові фізико-математичних наук, деканові
НаУКМА.
10.Шот М. "Моя відповідальність – це історія України" : 7 квітня – 100 років
із дня народження Омеляна Пріцака, славетного українця, видатного
вченого / Микола Шот // Урядовий кур'єр. – 2019. – 6 квітня (№ 67). – С.
3. – http://elib.ukma.edu.ua/OA/Articles/Shot_Moia_vidpovidalnist_tse.pdf

Журнали
11.Вербич С. О. Українська ономастична комісія напередодні 60-річного
ювілею: підсумки роботи й перспективи діяльності / С. О. Вербич //
Українська мова. – 2019. – № 1. – С. 61–69.
Аналіз діяльності Української ономастичної комісії (УОК), до складу
якої входить професор кафедри української мови НаУКМА Лариса
Масенко.
12.Повідомлення
про
захист
дисертацій
[Шмарьової
Тетяни
Олександрівни, старшого викладача кафедри загальнотеоретичного
правознавства та публічного права Національного університету "КиєвоМогилянська академія"] на здобуття наукового ступеня кандидата наук //
Освіта України. – 2019. – № 4. – С. 92.
Інтернет-ресурси
13.11 квітня представники МОН візьмуть участь у прес-брифінгу щодо
академічної доброчесності (відбудеться конференція "Академічна
доброчесність: практичний вимір") [електронний ресурс] // Міністерство
oсвіти і науки України. – Електронні дані. – 2019. – 10 квітня. –
https://mon.gov.ua/ua/events/11-kvitnya-predstavniki-mon-vizmut-uchast-upres-brifingu-shodo-akademichnoyi-dobrochesnosti (+5 подібних публікацій
в інших ЗМІ).

14. 3–4 квітня у Тернополі тренінг для редакторів 10 областей на тему: "Як
запустити сайт для друкованого ЗМІ та наповнювати його якісним
контентом" (Тренером буде Діана Дуцик – викладачка Школи
журналістики Національного університету "Києво-Могилянська
академія") [електронний ресурс] // Тернопільський прес-клуб. Електронні дані. – 2019. – 01 квітня. –
http://pressclub.te.ua/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/34-%d0%ba%d0%b2%d1%96%d1%82%d0%bd%d1%8f-%d1%83%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%
96-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%96%d0%bd%d0%b3%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%ba (+4
подібні публікації в інших ЗМІ).
15.XV Міжнародна літня школа медіа права (Літня школа буде проводитися
в Національному університеті "Києво-Могилянська академія")
[електронний ресурс] // Ресурсний центр ГУРТ. – Електронні дані. – 2019.
– 02 квітня. – http://gurt.org.ua/news/trainings/52121/ (+7 подібних
публікацій в інших ЗМІ).
16.Ассоциация иудаики приглашает на лекцию "Евреи Украины"
(Украинская ассоциация иудаики, магистерская программа по иудаике в
НаУКМА и еврейский центр "Халом" приглашают 14 апреля на лекцию
Сергея Гирика "Евреи Украины в Позднем Средневековье: триста лет
истории") [електронний ресурс] // Jewish news. – Електронні дані. – 2019.
– 03 квітня. – https://jewishnews.com.ua/community/assocziacziya-iudaikipriglashaet-na-lekcziyu-evrei-ukrainyi (+2 подібні публікації в інших ЗМІ).
17.Бібліотекарі переміщених університетів запрошуються на заходи
(Наукова бібліотека НаУКМА є співорганізатором) [електронний ресурс]
// Читомо. – Електронні дані. – 2019. – 06 квітня. –
http://www.chytomo.com/bibliotekari-peremishchenykh-universytetivzaproshuiutsia-na-zakhody/ (+2 подібні публікації в інших ЗМІ).
18.В Киеве состоится мини-курс о Холокосте (Национальный университет
"Киево-Могилянская академия приглашает посетить мини-курс Натальи
Лазарь "Геноцид европейского еврейства: новые направления и подходы
к изучению Холокоста") [електронний ресурс] // Jewish news. –
Електронні дані. – 2019. – 31 березня. –
https://jewishnews.com.ua/community/v-kieve-sostoitsya-mini-kurs-oxolokoste (+2 подібні публікації в інших ЗМІ).
19.В Могилянці стартує цикл безкоштовних лекцій про історію фотографії
20 століття (Культурно-мистецький центр НаУКМА запрошує відвідати
безкоштовні історичні лекції) [електронний ресурс] // Новости Киева. –
Електронні дані. – 2019. – 15 квітня. – https://kyiv.web2ua.com/vmogiljanci-startue-cikl-bezkoshtovnih-lekcij-pro-istoriju-fotografiji-20stolittja-7027/ (+5 подібних публікацій в інших ЗМІ).
20.В Покровске проведут фестиваль психотехнологий (Фестиваль
"Психологическая Донетчина" проведет в Покровске Центр
психосоциальной реабилитации Национального университета "КиевоМогилянская Академия" 11 апреля) [електронний ресурс] // ОстроВ. –
Електронні дані. – 2019. – 09 квітня. –

http://www.ostro.org/donetsk/society/news/566648/ - (+6 подібних
публікацій в інших ЗМІ).
21.В Україні започаткували журналістську премію імені Гонгадзе
(Український ПЕН-клуб спільно з Асоціацією випускників Бізнес-школи
Києво-Могилянської академії та "Українською правдою" започаткували
премію імені українського журналіста Георгія Гонгадзе) [електронний
ресурс] // Укрінформ. – Електронні дані. – 2019. – 09 квітня. –
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2677466-v-ukraini-zapocatkuvalizurnalistsku-premiu-imeni-gongadze.html (+14 подібних публікацій в інших
ЗМІ).
22.В Україні з'явиться стипендія з літературознавства (З метою
увіковічнення пам'яті Наталі Ксьондзик її сім'я та друзі за підтримки
Асоціації випускників та кафедри літературознавства НаУКМА заснували
Стипендіальну програму за дипломну бакалаврську роботу з
літературознавства) [електронний ресурс] // ЛітАкцент. – Електронні
дані. - 2019. - 23 квітня. - http://litakcent.com/2019/04/23/v-ukrayini-zyavitsya-stipendiya-z-literaturoznavstva/ (+2 подібні публікації в інших
ЗМІ).
23."Вітаємо в пеклі": навіщо потрібні конкурси краси в університетах (на
конкурсі "Могилянська міс" у Києво-Могилянській академії цьогоріч
вперше скасували дефіле в купальниках) [електронний ресурс] // Радіо
Свобода. – Електронні дані. – 2019. – 05 квітня. –
https://www.radiosvoboda.org/a/konrursy-krasy-u-vnz/29863259.html (+11
подібних публікацій в інших ЗМІ).
24.Зустріч Виборчої Ради UA з громадськими активістами – Одеса (Проект
здійснюється Виборчою Радою UA за організаційної підтримки Школи
політичної аналітики НаУКМА в рамках Програми сприяння громадській
активності "Долучайся!") [електронний ресурс] // Громадський простiр. –
Електронні дані. – 2019. – 14 квітня. – https://www.prostir.ua/event/zustrichvyborchoji-rady-ua-z-hromadskymy-aktyvistamy-odesa/ (+5 подібних
публікацій в інших ЗМІ).
25.Міжнародна конференція "Академічна доброчесність: практичний
вимір" єднає наукову спільноту (У Національному університеті "КиєвоМогилянська академія" відбулася міжнародна освітня конференція
"Академічна чесність: практичний вимір") [електронний ресурс] //
Interfax-Україна. – Електронні дані. – 2019. – 16 квітня. –
http://ua.interfax.com.ua/news/press-release/581177.html
26.Могилянка підписала Договір про співпрацю з Державним бюро
розслідувань (ДБР) (Кращі студенти НаУКМА матимуть змогу проходити
практику в ДБР, а Бюро зможе залучати випускників Могилянки до своїх
лав) [електронний ресурс] // Національний університет "КиєвоМогилянська Академія". – Електронні дані. – 2019. – 22 квітня. –
https://www.ukma.edu.ua/index.php/news/4097-mohylianka-pidpysaladohovir-pro-spivpratsiu-z-derzhavnym-biuro-rozsliduvan
27.На єврейському цвинтарі Калуша планують провести епіграфічну
експедицію (15 квітня Асоціація єврейських організацій та общин (Ваад)
України разом із Українською асоціацією юдаїки і магістерською

програмою з юдаїки в Києво-Могилянській академії відвідає місто Калуш
із офіційним візитом) [електронний ресурс] // Газета "Галичина". –
Електронні дані. – 2019. – 12 квітня. – https://galychyna.if.ua/2019/04/12/nayevreyskomu-tsvintari-kalusha-planuyut-provesti-epigrafichnu-ekspeditsiyu/
(+10 подібних публікацій в інших ЗМІ).
28.Наталя Старинська: "Викладач – це креативна професія" (У березні в
НаУКМА відбулись дві унікальні події з розвитку викладацької
майстерності: "Базовий курс підвищення кваліфікації для викладачів
НаУКМА" та чотириденний "Кампус із критичного мислення", що зібрав
викладачів із різних освітніх закладів України) [електронний ресурс] //
Національний університет "Києво-Могилянська Академія". - Електронні
дані. - 2019. - 24 квітня. - https://www.ukma.edu.ua/index.php/news/4098natalia-starynska-vykladach-tse-kreatyvna-profesiia
29. НаУКМА підписав договір про співпрацю з Unicheck (Усі дисертаційні,
дипломні та наукові роботи в НаУКМА перевірятимуть за допомогою
сервісу з онлайн-пошуку плагіату Unicheck. Відповідний договір було
підписано 15 квітня 2019 року) [електронний ресурс] // Національний
університет "Києво-Могилянська Академія". – Електронні дані. – 2019. –
25 квітня. – https://www.ukma.edu.ua/index.php/news/4099-naukmapidpysav-dohovir-pro-spivpratsiu-z-unicheck
30.Освітній курс МАМІ+Могилянка: випуск Customer Experience 2019 (У
квітні 2019 року успішно завершився освітній курс Customer Experience,
започаткований МАМІ спільно з кафедрою маркетингу та управління
бізнесом Національного університету "Києво-Могилянська академія")
[електронний ресурс] // ReklaMaster.com. – Електронні дані. – 2019. – 24
квітня. – https://reklamaster.com/marketing-and-advertising/osvitnij-kursmami-mogiljanka-vipusk-customer-experience-2019/ (+1 подібна публікація
в інших ЗМІ).
31."Руки поета в мозолях від слів: Мирослав Лаюк презентував в Острозі
нову книгу (У Національному університеті "Острозька академія"
відбулася зустріч із молодим карпатсько-київським письменником
Мирославом Лаюком, який не тільки пише, а й викладає літературну
творчість у Києво-Могилянській академії) [електронний ресурс] // Район.
Острог. – Електронні дані. – 2019. – 16 квітня. –
https://ostrog.rayon.in.ua/news/141768-ruki-poeta-v-mozoliah-vid-slivmiroslav-laiuk-prezentuvav-v-ostrozi-novu-knigu
32.Сесія бізнес-школи Палати "Розширення поля для переговорів за
допомогою роботи з інтересами сторін: неможливе є можливим"
(Розпочинається наступний семестр Бізнес-школи Палати – Мистецтво
перемовин, організований спільно з ADER HABER, Києво-Могилянською
Бізнес Школою та Українським Центром Медіації) [електронний ресурс]
// Американська торговельна палата в Україні. – Електронні дані. – 2019.
– 03 квітня. – http://www.chamber.ua/uk/Events/Event/11032 (+3 подібні
публікації в інших ЗМІ).
33.Стипендії на покриття вартості навчання на магістерській програмі
"Антикорупційні студіі" (ACREC спільно з кафедрою політології
НаУКМА запускає нову магістерську програму "Антикорупційні студії")

[електронний ресурс] // Громадський простiр. – Електронні дані. – 2019. –
03 квітня. – https://www.prostir.ua/?grants=stypendiji-na-pokryttya-vartostinavchannya-na-mahisterskij-prohrami-antykorurtsijni-studii (+2 подібні
публікації в інших ЗМІ).
34.У Житомирі презентували книгу Тараса Кузьо "Війна Путіна проти
України": як довго вона триватиме та про її позитивні наслідки
(політолог, професор Києво-Могилянської академії Тарас Кузьо
презентував свою книгу "Війна Путіна проти України") [електронний
ресурс] // Житомир.info. – Електронні дані. – 2019. – 05 квітня. –
http://www.zhitomir.info/news_182833.html (+7 подібних публікацій в
інших ЗМІ).
35.У Могилянці гримить скандал – студентів "виселяють" через вікно:
подробиці та фото (На території студентського містечка КиєвоМогилянської академії спалахнув гучний скандал між комендантом та
спудеями, які проживають у гуртожитку) [електронний ресурс] // Znaj.ua.
– Електронні дані. – 2019. – 16 квітня. – https://znaj.ua/capital/226544-umogilyanci-grimit-skandal-studentiv-viselyayut-cherez-vikno-podrobici-ta-foto
(+20 подібних публікацій в інших ЗМІ).
36.Указ Президента України No110/2019 "Про присудження Державних
премій України в галузі науки і техніки 2018 року" (Глибовцю Миколі
Миколайовичу – докторові фізико-математичних наук, деканові
Національного університету "Києво-Могилянська академія" була
присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки 2018 року)
[електронний ресурс] // Президент України. – Електронні дані. – 2019. –
08 квітня. – https://www.president.gov.ua/documents/1102019-26430 (+4
подібні публікації в інших ЗМІ).
37.Україна до 2021 року здивує світ (Книга "Українське диво. Від депресії
до соціального оптимізму" побачила світ за ініціативи Видавничого дому
"Києво-Могилянська академія") [електронний ресурс] // EconomistUA. –
Електронні дані. – 2019. – 12 квітня. – https://economistua.com/ukrayina-do2021-roku-zdivuye-svit/ (+3 подібні публікації в інших ЗМІ).
Одна з учасниць презентації – Людмила Зубрицька, директор
Інституту громадянської освіти НаУКМА назвала книгу "пігулкою
позитиву", яку сьогодні необхідно прийняти українському суспільству,
щоб рухатися далі, не зважаючи на виборчі пристрасті та перестановки
у владі.
38."Українське диво. Від депресії до соціального оптимізму". Презентація
монографії (10 квітня відбувся "круглий стіл" з нагоди виходу монографії
"Українське диво. Від депресії до соціального оптимізму".
Співорганізатором є видавничий дім "Києво-Могилянська академія")
[електронний ресурс] // Укрінформ. – Електронні дані. – 2019. – 09 квітня.
– https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2677457-ukrainske-divo-viddepresii-do-socialnogo-optimizmu-prezentacia-monografii.html (+3 подібні
публікації в інших ЗМІ).
39.Українські студенти увійшли до ТОП-8 конкурсу Ради Європи з прав
людини (Від України цього року до змагань було відібрано команду від
Національного університету "Києво-Могилянська академія")

[електронний ресурс] // Укрінформ. – Електронні дані. – 2019. – 18 квітня.
– https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2683990-ukrainski-studenti-uvijslido-top8-konkursu-radi-evropi-z-prav-ludini.html (+3 подібні публікації в
інших ЗМІ).
40.Чвертьстолітній ювілей кафедри хімії НаУКМА (кафедра хімії була
заснована 1 квітня 1994 року) [електронний ресурс] // Національний
університет "Києво-Могилянська Академія". – Електронні дані. – 2019. –
01 квітня. – https://www.ukma.edu.ua/index.php/news/4084-chvertstolitniiiuvilei-kafedry-khimii-naukma
41.Що може зробити Президент, аби вирішити проблеми, які найбільше
турбують українців: головне із трьох панельних дискусій у рамках
спецпроекту УКМЦ "Антидебати" [електронний ресурс] // uacrisis.org. –
Електронні дані. – 2019. – 16 квітня. – http://uacrisis.org/ua/71595antidebates
Учасники дискусії: Сергій Корсунський, Арчіл Цинцадзе, Михайло
Пашков, професор НаУКМА Ігор Бураковський, Дмитро
Яблоновський, Віталій Шабунін та ін.
42.Student Action: програма розвитку лідерських компетенцій студентів
(Програма розроблена Михайлом Винницьким – викладачем НаУКМА)
[електронний ресурс] // Громадський простiр. – Електронні дані. – 2019. –
22 квітня. – https://www.prostir.ua/?grants=student-action-prohramarozvytku-liderskyh-kompetentsij-studentiv (+2 подібні публікації).
43.Veterano Brownie: як ветеран-розвідник відкрив унікальне кафе
(Випускник НаУКМА Роман Набожняк відкрив успішне кафе)
[електронний ресурс] // Styler РБК-Украина. – Електронні дані. – 2019. –
15 квітня. – https://styler.rbc.ua/ukr/zhizn/veterano-brownie-veteranrazvedchik-otkryl-1555338796.html (+11 подібних публікацій в інших
ЗМІ).
Публікації викладачів НаУКМА
Газети
44."Вийти з виборчого процесу мудрішими" : ініціативна група "Першого
грудня" закликала Україну підтримати Порошенка / В'ячеслав
Брюховецький, Іван Дзюба, ... Мирослав Маринович, Володимир
Панченко, ... Юрій Щербак [та ін.] // Україна молода. – 2019. – 16 квітня
(№ 43). – С. 5. –
http://elib.ukma.edu.ua/OA/Articles/Vyity_z_vyborchoho_protsesu.pdf
45.Кузьо Т. Знову "братське" ярмо? Три причини, чому комік не повинен
бути Президентом України / Тарас Кузьо // Україна молода. – 2019. – 3
квітня (№ 38). – С. 4.
https://www.umoloda.kiev.ua/number/3442/2010/132049/
46.Троянський кінь під мурами : члени Ініціативної групи "Першого
грудня" звернулись до співвітчизників і застерегли від небезпеки обрання
Президентом України Володимира Зеленського / В. Брюховецький,

І. Дзюба, ... М. Маринович, В. Панченко, ... Ю. Щербак [та ін.] //
Літературна Україна. – 2019. – 20 квітня (№ 16). – С. 5. –
http://elib.ukma.edu.ua/OA/Articles/Pokrovskyi_Troianskyi_kin_pid_muramy.
pdf
Журнали
47.Василенко В. А. Сигнали для президента: за роки незалежності в Україні
так і не було подолано численних розламів у тілі держави / Володимир
Василенко // Український Тиждень. – 2019. – 24 квітня (№ 17). –
https://tyzhden.ua/Columns/50/229615
48.Єрмоленко В. А. Зеленський – не проросійський кандидат, він – гібридний
/ Володимир Єрмоленко // Країна. – 2019. – 11 квітня (№ 14). – С. 6.
http://elib.ukma.edu.ua/OA/Articles/Yermolenko_Ukrainska_politychna_tradyt
siia.pdf
49.Єрмоленко В. А. Ми не на дні / Володимир Єрмоленко // Країна. – 2019.
–
4
квітня
(№
13).
–
С.
3.
–
http://elib.ukma.edu.ua/OA/Articles/Yermolenko_My_ne_na_dni.pdf
50.Котенок В. М. "Коріолан": перемога людяності / Вікторія Котенок //
Кіно-Театр.
–
2019.
–
№
3.
–
С.
9-10.
–
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15550
51.Котенок В. М. Станіслав Колокольніков: "Це своєрідна плата за право
бути на сцені" / Вікторія Котенок // Кіно-Театр. – 2019. – № 3. – С. 32–33.
– http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15551
52.Лютий Т. В. Влада друкованого слова / Тарас Лютий // Український
Тиждень. – 2019. – 25 квітня (№ 17). – https://tyzhden.ua/Columns/50/229578
53.Лютий Т. В. Життя як видовисько / Тарас Лютий // Український Тиждень.
– 2019. – 10 квітня (№ 15). – https://tyzhden.ua/Columns/50/228979
54.Лютий Т. В. Комікси як суперечливі медіа / Тарас Лютий // Український
Тиждень. – 2019. – 4 квітня (№ 14). – https://tyzhden.ua/Columns/50/228707
55.Лютий Т. В. Осмислювати спротив / Тарас Лютий // Український
Тиждень. – 2019. – 19 квітня (№ 16). – https://tyzhden.ua/Columns/50/229228
56.Масенко Л. Т. Війна на мовно-культурному полі: соціологія, Maruv і
Зеленський / Лариса Масенко // Слово Просвіти. – 2019. – 11–17 квітня
(чис.
15).
–
С.
5.
–
http://elib.ukma.edu.ua/OA/Articles/Masenko_Viina_na_movnokulturnomu_poli.pdf
57.Небесьо Богдан. "Український кінопроцес важко вмістити в стандартну
модель" / запитувала Лариса Наумова // Кіно-Театр. – 2019. – № 3. – С.
34–35. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15552
58.Портяк В. В. Василь Портяк: "Я відчув смак цієї роботи" / бесіду вела
Лариса Брюховецька // Кіно-Театр. – 2019. – № 3. – С. 39–41. –
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15553
59.Ренчка І. Є. Лінгвокультурологічний підхід до навчання української мови
як іноземної / Інна Ренчка // Українська мова : науково-теоретичний
журнал. – 2019. – № 1. – С. 170–171. – Рецензія на книжку:

Лінгвокраїнознавчий словник власних назв української мови: назви
природно-заповідних об'єктів / уклад. Процик І. Р. – Львів, 2016. –
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15491
60.Творчі пошуки українського кіно останніх років : [дискусія, організована
редакцією журналу "Кіно-Театр"] / модератор Лариса Брюховецька //
Кіно-Театр. – 2019. – № 3. – С. 2–7. – Учасники дискусії: Олесь Янчук,
Леся Воронина, Лариса Руснак, Тарас Томенко, Микола Сулима,
Сергій Марченко, Анастасія Канівець, Лариса Наумова. –
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/15549

Інтернет-ресурси
61.Гарань А. В. "И Зеленский, и Порошенко поведут Украину в Европу", –
комментирует Алексей Гарань (Независимо от того, кто победит во
втором туре президентских выборов – Владимир Зеленский или Петр
Порошенко, Украина продолжит курс на евроинтеграцию, уверен
украинский политолог, профессор Киево-Могилянской академии)
[електронний ресурс] // Haqqin.az. – Електронні дані. – 2019. – 04 квітня. –
Haqqin.az 2019.04.03 https://haqqin.az/news/147811 – (+4 подібні публікації
в інших ЗМІ).
62.Гарань О. В. Бояться чи маніпулюють: з чим пов'язана "плутанина" з
датою проведення дебатів (Професор кафедри політології КиєвоМогилянської академії Олексій Гарань про те, що плутанина з датами і
місцями проведення виборів – це технологічна боротьба між
кандидатами, розрахована на те, щоб опонент відмовився від дискусії)
[електронний ресурс] // Сегодня.ua. – Електронні дані. – 2019. – 08 квітня.
– https://ukr.segodnya.ua/politics/kto-zhe-pokazhet-chto-boitsya-debatov-schem-svyazana-nerazberiha-s-datoy-provedeniya-vstrechi-kandidatov1249614.html – (+8 подібних публікацій в інших ЗМІ).
63.Гарань О. В. Двобій кандидатів: що змінять дебати перед другим туром
виборів президента (Професор кафедри політології Києво-Могилянської
академії Олексій Гарань про те, що теледебати – необхідна процедура
перед другим туром президентських виборів, яка допоможе українцям ще
раз оцінити кандидатів і визначитися з вибором) [електронний ресурс] //
Фонд Демократичнi Інiцiативи. – Електронні дані. – 2019. – 02 квітня. –
https://dif.org.ua/article/dvrbiy-kandidativ-shcho-zminyat-debati-pereddrugim-turom-viboriv-prezidenta – (+3 подібні публікації в інших ЗМІ).
64.Гарань О. В. Дебати чи футбольний матч? ("Важко уявити, як можуть
відбуватися дебати на "Олімпійському", – прокоментував ВВС News
Україна Олексій Гарань, професор Києво-Могилянської академії,
можливість проведення політичних дебатів кандидатів у президенти на
стадіоні) [електронний ресурс] // Фонд Демократичнi Інiцiативи. –
Електронні дані. – 2019. – 05 квітня. – https://dif.org.ua/article/debati-chifutbolniy-match – (+3 подібні публікації в інших ЗМІ).
65.Гарань О. В. "Йому не буде легко", – Олексій Гарань про боротьбу за
голоси виборців у другому турі (Професор політології Києво-

Могилянської академії, науковий директор фонду "Демократичні
ініціативи" розповів на публічній зустрічі в Києві, чому Зеленський
вирвався у лідери, чи поверне Україна курс на Росію та чого очікувати у
другому турі) [електронний ресурс] // Івано-Франківський Репортер. –
Електронні дані. – 2019. – 04 квітня. – http://report.if.ua/poglyad/jomu-nebude-legko-oleksij-garan-pro-borotbu-za-golosy-vyborciv-u-drugomu-turi/ –
(+3 подібні публікації в інших ЗМІ).
66.Гарань О. В. Олексій Гарань: Людина з телевізійного майданчика
пересіла в президентське крісло (Політолог, професор Національного
університету "Києво-Могилянська академія" про те, що вибори відбулися
демократично) [електронний ресурс] // Газета "Галичина". – Електронні
дані. – 2019. – 22 квітня. – https://galychyna.if.ua/analytic/oleksiy-garanlyudina-z-televiziynogo-maydanchika-peresila-v-prezidentske-krislo/ – (+11
подібних публікацій в інших ЗМІ).
67.Гарань О. В. Олексій Гарань: У середнього класу є запит на праволіберальні політичні сили, але брак консолідації є найбільшою їхньою
проблемою [електронний ресурс] // Фонд Демократичнi Інiцiативи. –
Електронні дані. – 2019. – 17 квітня. – https://dif.org.ua/article/u-serednogoklasu-e-zapit-na-pravo-liberalni-politichni-sili-ale-brak-konsolidatsii-enaybilshoyu-ikhnoyu-problemoyu - (+3 подібні публікації в інших ЗМІ).
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