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Публікації про НаУКМА та публікації
викладачів НаУКМА у засобах масової
інформації (ЗМІ)
за червень 2019 року
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Публікації про НаУКМА
Газети
1. Назарчук А. Университетский курс. В Министерстве юстиции Украины
намерены взять курс на улучшение юридического образования: юристыпрактики будут привлекаться к преподаванию права / Алина Назарчук //
Юридическая практика. – 2019. – 18 июня (№ 25–26). – С. 29. –
http://elib.ukma.edu.ua/OA/Articles/Nazarchuk_Unyversytetskyi_kurs.pdf
За словами HR-менеджера МЮФ Baker McKenzie Оксани Третяк,
юристи МЮФ Baker McKenzie вже активно залучаються до викладання:
"Рік тому київський офіс Baker McKenzie підписав меморандум про
співробітництво з Інститутом міжнародних відносин Київського
національного університету ім. Т. Шевченка і Національним
університетом "Києво-Могилянська академія".
2. Слабошпицький М. Ф. Еталон чемності письменника. Володимир
Панченко та його "Повість про Миколу Зерова" / Михайло

Слабошпицький // День. – 2019. – 4 квітня (№ 62–63). –
https://day.kyiv.ua/uk/article/ukrayinci-chytayte/etalon-chemnosti-pysmennyka
Рецензія на книгу "Повість про Миколу Зерова" професора, доктора
філологічних наук НаУКМА Володимира Панченка, присвяченої
В. Брюховецькому.
3. Шулікін Д. Якість вищої освіти: український контекст / Дмитро
Шулікін // Освіта України. – 2017. – 17 червня (№ 24). – С. 6–7. –
http://elib.ukma.edu.ua/OA/Articles/Yakist_vyshchoi_osvity.pdf
Голова нацагентства із забезпечення якості вищої освіти, доктор
філологічних наук, професор НаУКМА Сергій Квіт на міжнародній
конференції, що відбулась у Київському національному торговельноекономічному університеті, розповів про виклики вищій освіті, з якими
доводиться стикатись сьогодні.
4. Щириця П. О. Творець літературного ландшафту / Павло Щириця //
Літературна Україна. – 2019. – 22 червня (№ 23–24). – С. 4. –
http://elib.ukma.edu.ua/OA/Articles/Shyrytsia_Tvorets_literaturnoho_landshaf
tu.pdf
У Музеї літератури відбулась презентація книжки професора
НаУКМА Володимира Панченка "Літературний ландшафт України. ХХ
століття". На презентації, зокрема, виступили: Михайло
Слабошпицький, В'ячеслав Брюховецький, Сергій Тримбач.
Журнали
5. Ковалів Ю. І. "Україна може стати європейським Китаєм. Але замість
прямої дороги йдемо манівцями" : [інтерв'ю Голови офісу Національної
інвестиційної ради при Президентові України, випускниці Національного
університету "Києво-Могилянська академія"] / Юлія Ковалів ; текст
Ірина Патлатюк // Країна. – 2019. – 6 червня (№ 22). – С. 14–17. –
http://elib.ukma.edu.ua/OA/Articles/Ukraina_mozhe_staty.pdf
6. Коцарев О. Мирослав Лаюк. Троянда. Львів : Видавництво Старого Лева,
2019 : [огляд книги] / Олег Коцарев // Критика. – 2019. – № 5–6. – С. 37.
– http://elib.ukma.edu.ua/OA/Articles/Krytyka.pdf
Огляд нової поетичної книжки старшого викладача кафедри
літературознавства НаУКМА Мирослава Лаюка.
7. Пугач Д. Мирослав Лаюк. Світ не створений. Львів : Видавництво
Старого Лева, 2018 : [огляд книги] / Дарія Пугач // Критика. – 2019. – №
5–6. – С. 36. – http://elib.ukma.edu.ua/OA/Articles/Krytyka.pdf
Огляд
нового
роману
старшого
викладача
кафедри
літературознавства НаУКМА Мирослава Лаюка.
Інтернет-ресурси
8. Випускники яких вишів найпопулярніші серед роботодавців
[електронний ресурс] // UAinfo. – Електронні дані. – 2019. – 29 червня. –
https://uainfo.org/blognews/1561809040-vipuskniki-yakih-vishiv-

naypopulyarnishi-sered-robotodavtsiv.html – (+11 подібних публікацій в
інших ЗМІ).
Аналізували ВНЗ, які 2018 року очолили консолідований рейтинг
"Освіта.ua". До топу потрапили Львівський національний університет,
"Львівська політехніка" та "Києво-Могилянська академія".
9. Відбір учасників тренінгу на тему соціального менеджменту
[електронний ресурс] // Громадський простiр. – Електронні дані. – 2019. –
10 червня. – https://www.prostir.ua/?grants=vidbir-uchasnykiv-treninhu-natemu-sotsialnoho-menedzhmentu – (+3 подібні публікації в інших ЗМІ).
Тренери-викладачі Школи соціальної роботи Національного
університету "Києво-Могилянська Академія" 29–30 червня та 1–2 липня
2019 р. провели тренінг з питань соціального менеджменту.
10.В НаУКМА пройшов четвертий науково-дослідницький
міждисциплінарний форум з питань корупції [електронний ресурс] //
Ресурсний центр ГУРТ. – Електронні дані. – 2019. – 18 червня. –
http://gurt.org.ua/recipes_success/53651/ – (+3 подібні публікації в інших
ЗМІ).
11.Грицак Я. Й. Як закінчують популісти. Зеленський заслуговує свій шанс
на перші 100 днів. Але це не скасовує наш обов’язок розповідати йому і
його команді повчальні історії про популістів [електронний ресурс] /
Ярослав Грицак // Новое время. – Електронні дані. – 2019. – 17 червня. –
https://nv.ua/ukr/opinion/yak-zakinchuyut-populisti-50027160.html
Стаття почесного доктора НаУКМА Ярослава Грицака.
12.Два роки допомоги населенню прифронтової зони від Центру
психосоціальної реабілітації НаУКМА [електронний ресурс] //
Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Електронні
дані. – 2019. – 7 червня. – https://www.ukma.edu.ua/index.php/news/4147dva-roky-dopomohy-naselenniu-pryfrontovoi-zony-vid-tsentrupsykhosotsialnoi-reabilitatsii-naukma – (+4 подібні публікації в інших ЗМІ).
13.Де найкраще навчають "айтішників" в Україні [електронний ресурс] //
Укрінформ. – Електронні дані. – 2019. – 4 червня. –
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2714444-de-najkrase-navcautajtisnikiv-v-ukraini.html
Програмісти порекомендували університети, в які варто вступати
для здобуття IT-спеціальності. Перше місце розділили КиєвоМогилянська академія та Український католицький університет.
14.Інформаційна реінтеграція Донбасу і Криму" – студентська дискусія в
НаУКМА [електронний ресурс] // Національний університет "КиєвоМогилянська академія". – Електронні дані. – 2019. – 13 червня. –
https://www.ukma.edu.ua/index.php/news/4153-informatsiina-reintehratsiiadonbasu-i-krymu-studentska-dyskusiia-v-naukma
30 травня 2019 року відбулася панельна дискусія, присвячена політиці
інформаційної реінтеграції Донбасу та Криму Міністерства
інформаційної політики України.
15.Києво-Могилянська академія та ЕРАМ запускають спільну магістерську
програму з програмної інженерії [електронний ресурс] // Всеосвіта. –
Електронні дані. – 2019. – 3 червня. – https://vseosvita.ua/news/kievo-

mogilanska-akademia-ta-eram-zapuskaut-spilnu-magistersku-programu-zprogramnoi-inzenerii-3774.html – (+2 подібні публікації в інших ЗМІ).
Національний університет "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА)
та провідний світовий постачальник послуг з розробки програмного
забезпечення і цифрових платформ ЕРАМ запускають спільну
магістерську програму за напрямком "Інженерія програмного
забезпечення".
16.Кольоровий світ дитинства: у Покровську проведуть соціальнопсихологічну акцію (4 червня у Покровську Центр психосоціальної
реабілітації Національного університету "Києво-Могилянська академія"
проведе акцію соціально- психологічного спрямування "Кольоровий світ
дитинства") [електронний ресурс] // Ddk.dn.ua. – Електронні дані. – 2019.
– 3 червня. – https://ddk.dn.ua/news/article/148408/ – (+3 подібні публікації
в інших ЗМІ).
17.Косянчук І. Унікальний ресурс Цифрова бібліотека "Київ" – у
відкритому доступі [електронний ресурс] / Інна Косянчук // Погляд. –
Електронні дані. – 2019. – 6 червня. – https://www.poglyad.tv/unikalnyjresurs-tsyfrova-biblioteka-kyyiv-u-vidkrytomu-dostupi/
Раритетні видання завдяки новітнім технологіям можна
переглянути й прочитати онлайн... Цей Проект Громадського бюджету
Києва, який іде під номером 679, ініціювала у 2017 р. директор Наукової
бібліотеки Києво-Могилянської академії Тетяна Чорна у співавторстві
з директором Публічної бібліотеки ім. Лесі Українки Києва Ольгою
Романюк.
18.Могилянська енергоефективна вечірка: нові освітні можливості з
управління енергоефективністю [електронний ресурс] // Національний
університет "Києво-Могилянська академія". – Електронні дані. – 2019. –
10 червня. – https://www.ukma.edu.ua/index.php/news/4148-mohylianskaenerhoefektyvna-vechirka-novi-osvitni-mozhlyvosti-z-upravlinniaenerhoefektyvnistiu
19. Островська-Люта О. Б. Людина і Чорнобиль. Серіал “Чорнобиль” —
переконлива історія про те, що ми живемо в суспільстві, в центрі якого не
стоїть конкретна людина [електронний ресурс] / Олеся ОстровськаЛюта // Новое время. – Електронні дані. – 2019. – 16 червня. –
https://nv.ua/ukr/opinion/lyudina-i-chornobil-50027155.html –
Стаття випускниці Києво-Могилянської академії 2000 року
спеціальності "Культурологія".
20.Островська-Люта О. Б. Що читати на різдвяних канікулах [електронний
ресурс] / Олеся Островська-Люта // Новое время. – Електронні дані. –
2019. – 6 січня. – https://nv.ua/ukr/opinion/shcho-chitati-na-rizdvjanikhkanikulakh--2516372.html
Стаття випускниці Києво-Могилянської академії 2000 року
спеціальності "Культурологія".
21.Презентація книги Юрія Скіри "Покликані: монахи Студійського
уставу та Голокост" у Києві [електронний ресурс] // Мережа книгарень
"Є". – Електронні дані. – 2019. – 7 червня. – https://bookye.com.ua/calendar/kyyiv/prezentatsiya-knyhy-yuriya-skiry-poklykani-

monakhy-studijskoho-ustavu-ta-golokost-u-kyyevi/ - (+4 подібні публікації в
інших ЗМІ).
Книгарня "Є", видавництво "Дух і Літера", Центр досліджень
історії та культури східноєвропейського єврейства НаУКМА та проект
"Вчимося пам'ятати" запрошують на презентацію книги Юрія Скіри
"Покликані: монахи Студійського уставу та Голокост", що відбудеться
12 червня.
22. Програма "Антикорупційні студії" у Києво-Могилянській академії:
продовжено термін вступу [електронний ресурс] // Громадський простiр.
– Електронні дані. – 2019. – 31 травня. –
https://www.prostir.ua/?news=prohrama-antykoruptsijni-studiji-u-kyjevomohylyanskij-akademiji-prodovzheno-termin-vstupu - (+4 подібні публікації
в інших ЗМІ).
23.Рейтинг закладів вищої освіти "Топ-200 Україна" – 2018/2019 рік
[електронний ресурс] // Євро Освіта. – Електронні дані. – 2019. – 13
червня. - http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6091 - (+14
подібних публікацій в інших ЗМІ).
Центр міжнародних проектів "Євроосвіта" в партнерстві з
міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking
and Excellence презентує наступний академічний рейтинг закладів вищої
освіти України III, IV рівнів акредитації "Топ-200 Україна 2019"
(Могилянка займає 12 місце серед найкращих вишів країни).
24.Якість освіти в українських вишах. Цього року багаторічний лідер
рейтингу НаУКМА розділив першу сходинку рейтингу з УКУ
(Українським католицьким університетом) [електронний ресурс] //
Чернівецький Промінь. – Електронні дані. – 2019. – 3 червня. –
https://promin.cv.ua/2019/06/03/yakist-osvity-v-ukrainskykh-vyshakh-yakaitishnyky-otsinyly-chnu.html - (+38 подібних публікацій в інших ЗМІ).
25. 1072 випускники, Лілія Гриневич, чистий Сковорода і не тільки – це
все 25-та ювілейна Конвокація у Могилянці! [електронний ресурс] //
Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Електронні
дані. – 2019. – 28 червня. – https://www.ukma.edu.ua/index.php/news/41611072-vipuskniki-liliya-grinevich-chistij-skovoroda-i-ne-til-ki-tse-vse-25-tayuvilejna-konvokatsiya-u-mogilyantsi
Публікації викладачів НаУКМА
Газети
26.Брюховецький В. С. Стаття Stand-by... Світло і тіні Віктора Петрова /
В'ячеслав Брюховецький // Літературна Україна. – 2019. – 22 червня (№
23-24). – С. 6–9. – http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16079
Журнали

27.Агеєва В. П. Тексти з подвійним дном : Що можна прочитати між
рядками в письменників сталінської доби / Віра Агеєва // Український
Тиждень. – 2019. – 20 червня (№ 25). – https://tyzhden.ua/History/231562
28.Брюховецька Л. І. У гущі екстремальних подій / Лариса Брюховецька
// Кіно-Театр. – 2019. – № 4. – С. 4–5. –
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16190
29.Єрмоленко В. А. Романтика зла / Володимир Єрмоленко // Країна :
тижневий журнал по-українськи. – 2019. – 27 червня (№ 25). – С. 3. –
http://elib.ukma.edu.ua/OA/Articles/Yermolenko_Romantyka_zla.pdf
30.Залізняк Л. Л. Історія української індоєвропеїстики / Л. Л. Залізняк //
Археологія. – 2019. – № 2. – С. 5–18. –
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16197
31.Ідентифікація генів, ортологічних регуляторам розвитку остей Oryza
sativa, у представників Triticinae / А. Г. Наваліхіна, М. З. Антонюк, Т. В.
Пасічник, Т. К. Терновська // Цитология и генетика : международный
научный журнал. – 2019. – Т. 53, № 4. – С. 3–12. –
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16193
32.Канівець А. О. Макар Тихомиров: "Хочеться встигнути якомога більше!"
/ Анастасія Канівець // Кіно-Театр. – 2019. – № 4. – С. 30–32. –
http://elib.ukma.edu.ua/OA/Articles/Kanivets_Makar_Tykhomyrov.pdf
33.Котенок В. М. Порцеляновий кролик: вистава для сімейного перегляду /
Вікторія Котенок // Кіно-Театр. – 2019. – № 4. – С. 2–3. –
http://elib.ukma.edu.ua/OA/Articles/Kotenok_Portselianovyi_krolyk_vystava.
pdf
34.Левченко О. О. Три сонця Олексія Левченка / бесіду веде Лариса
Наумова // Кіно-Театр. – 2019. – № 4. – С. 24–26. –
http://elib.ukma.edu.ua/OA/Articles/Naumova_Try_sontsia_Oleksiia.pdf
35.Лютий Т. В. Збіг протилежностей / Тарас Лютий // Український
Тиждень. – 2019. – 26 червня (№ 26). –
https://tyzhden.ua/Columns/50/231809
36.Лютий Т. В. Спроба мислити / Тарас Лютий // Український Тиждень. –
2019. – 13 червня (№ 23). – https://tyzhden.ua/Columns/50/231290
37.Лютий Т. В. Чари диктатури / Тарас Лютий // Український Тиждень. –
2019. – 20 червня (№ 25). – https://tyzhden.ua/Columns/50/231564
38.Лютий Т. В. Чи продається дух культури? / Тарас Лютий // Український
Тиждень. – 2019. – 6 червня (№ 23). –
https://tyzhden.ua/Columns/50/231025
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