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Газети
Відкритий лист Міністру освіти і науки України Квіту С. М. / В. А.
Тощакова, Г. О. Марценко, Н. В. Кратік [та ін.] // Слово Просвіти. - 2014. 17-23 квіт. (ч. 15). - С. 7.
Учителі-філологи, члени журі XIV Міжнародного конкурсу з української
мови ім. П. Яцика звернулися до Президента НаУКМА (в роках 200727.02.2014), міністра освіти і науки Сергія Квіта з проханням звернути увагу
на зауваження щодо знецінення балу атестата, нарахування додаткових балів
та на прозорість проведення вступної кампанії – 2014.
Візит до Бельгії / за матеріалами прес-служб МОН, ВНЗ, урядового
порталу, власних кореспондентів // Освіта України. - 2014. - 28 квіт. (№ 16).
- С. 2.
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), Міністр освіти і науки
Сергій Квіт відбув до Брюсселю з візитом двосторонньої зустрічі з
генеральним директором Європейської Комісії "Освіта та Культура" Яном
Трущинські і Спільного центру досліджень Владиміром Шуха, керівником офісу
Європейського Фонду "Внесок у демократію" Єжі Помяновскі з метою
обговорення багатосторонніх проектів міжуніверситетських обмінів,
співпраці в освітній сфері. Окрім того, сергій Квіт взяв участь у Міжнародній

конференції "Як об’єднати відносини ЄС з Україною? Як перезавантажити
діалог з Росією?".
Візит до Донецька / за матеріалами прес-служб МОН, ВНЗ, урядового
порталу, власних кореспондентів // Освіта України. - 2014. - 21 квіт. (№ 15).
- С. 2.
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки
Сергій Квіт пі час зустрічі з викладачами і студентами Донеччини, що
відбулась у Донецькому національному університеті повідомив, що після
прийняття парламентом Закону України "Про вищу освіту" в цілому
запропонують студентам навчальні програми за найкращими європейськими
зразками.
Галата С. Освіта, у якої є майбутнє / Світлана Галата // Освіта України. 2014. - 14 квіт. (№ 14). - С. 4.
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки
Сергій Квіт вважає, що підручники для ВНЗ будуть рекомендувати вчені ради
вишів чи академічні установи, які беруть участь у написанні. Частину
повноважень щодо підручників повинні передати Національній академії
педагогічних наук.
"Глодоський скарб" Марка Роберта Стеха // Літературна Україна. - 2014. 10 квіт. (№ 15). - С. 2.
Доктор філологічних наук, професор НаУКМА Володимир Панченко
візьме участь у восьмому врученні Мистецької премії "Глодоський скарб", яке
відбудеться 10 квітня 2014 року у рамках програми "Радіоканал "Культура"
представляє" в концертно-студійному комплексі Національної радіокомпанії
України.
Грузинський Д. Освітні реформи : закон про вищу освіту / Дмитро
Грузинський // Освіта України. - 2014. - 21 квіт. (№ 15). - С. 1, 8-9.
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), Міністр освіти і науки
Сергій Квіт та перший заступник Міністра Інна Совсун зустрілися з
викладачами, ректорами, студентами та представниками профспілок Харкова
для обговорення новацій у вищій школі.
Держзамовлення не зменшать / за матеріалами прес-служб МОН, ВНЗ,
урядового порталу, власних кореспондентів // Освіта України. - 2014. 7 квіт. (№ 13). - С. 2.
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки
Сергій Квіт під час розширеного засідання президії Спілки ректорів ВНЗ
України повідомив, що державне замовлення для вищих навчальних закладів
зменшуватися не буде.

Запорожець В. Тато, мама, я і Сонячний годинник / Валентина Запорожець
// Літературна Україна. - 2014. - 10 квіт. (№ 15). - С. 13.
У скверику на території Києво-Могилянської академії стоїть пам’ятка
архітектури XVIII століття Сонячний годинник, який збудовано за проектом
викладача Києво-Могилянської академії француза П’єра Брульйона.
Затверджено новий склад колегії МОН // Освіта. - 2014. - 9-16 квіт.
(№ 15-16). - С. 2.
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), Міністр освіти і науки
України Сергій Квіт підписав наказ від 16.04.2014 р. № 459 "Про новий склад
колегії Міністерства освіти і науки України". Відповідно до наказу, головою
колегії МОН є міністр Сергій Квіт.
Захарін С. Як позбутися "поганих" вишів? / Сергій Захарін // Дзеркало
тижня. - 2014. - 19 квіт. (№ 14). - С. 14.
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки
Сергій Квіт на прес-крнференції в Харкові заявив, що очолюване ним
міністерство "має намір" регулювати кількість вищих навчальних закладів із
допомогою державного замовлення.
Курінний Л. Практичне використання академічних знань / Лесь Курінний
// Юридичний Вісник України. - 2014. - 5-11 квіт. (№ 14). - С. 2-3.
Студенти Національного університету "Києво-Могилянська академія"
Меріам Дадашова, Оксана Кочкодан стали переможцями І Всеукраїнського
конкурсу студентських робіт "Юридична клініка: що це для нас та чому ми
тут?".
"Мисливці за маревом" Івана Корсака // Літературна Україна. - 2014. 24 квіт. (№ 17). - С. 13.
Доктора філологічних наук, професора НаУКМА Володимира Панченка
запрошено до участі в презентації роману Івана Корсака "Мисливці за
маревом", яка відбудеться в книгарні "Є" 8 травня 2014 року.
Люстрація в Україні відбудеться за безпрецендентних для Європи умов /
Прес-центр Центру досліджень визвольного руху // Українське Слово. 2014. - 9-15 квіт. (№ 15). - С. 13.
Історик, науковий співробітник НаУКМА, директор Українського
інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович взяв участь у
міжнародній конференції "Люстрація: рішення для України".
Онищенко О. Могилянка. Благодійний бал / Оксана Онищенко // Дзеркало
тижня. - 2014. - 12 квіт. (№ 13). - С. 16.
Благодійна кампанія "Свобода. Лідерство. Інновації. Творимо майбутнє
разом!" ініційована НаУКМА провела благодійний вечір, що проходив у
приміщенні музею "Духовні скарби України". Усі кошти зібрані на ньому
будуть спрямовані на три проекти, які є пріоритетними для розвитку КиєвоМогилянської академії : "Мережі ХХІ століття", "Розвиток Докторської

школи" та "Англомовні реферовані видання". У багодійному вечорі взяли
участь Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки
Сергій Квіт, Почесний президент НаУКМА В’ячеслав Брюховецький, Почесний
професор НаУКМА Адам Міхнік, доктор філософських наук НаУКМА,
президент Фонду якісної політики Михайло Мінаков та ін.
Остерська М. Архіви як захист : Українські історики й правники
обговорили питання розсекречення й дослідження документів каральнорепресивної системи / Марія Остерська // Україна молода. - 2014. - 9 квіт.
(№ 51). - С. 3.
Науковий співробітник НаУКМА, директор Українського інституту
національної пам'яті Володимира В'ятровича взяв участь у "круглому столі" з
нагоди 20-ї річниці створення Галузевого державного архіву Служби безпеки
України, де розповів про міжнародний досвід дослідження архівів доби
тоталітаризму.
Самокиш І. Про лист "німецької інтелігенції" / Ігор Самокиш // День. 2014. - 15 квітня (№ 68). - С. 3.
Кандидат історичних і політичних наук, доцент кафедри політології
Києво-Могилянської академії Андреас Умланд прокоментував лист німецької
інтелігенції: "У Росії хочуть створити враження, що німецька еліта
підтримує путінські дії".
17 квітня 2014 року Міністр освіти і науки України Сергій Квіт ... // Освіта.
- 2014. - 9-16 квіт. (№ 15-16). - С. 1.
17 квітня 2014 року Міністр освіти і науки України, президент НаУКМА
(в роках 2007-27.02.2014) Сергій Квіт проведе зустріч у Донецьку з членами
Ради ректорів, головами профспілкових комітетів викладачів, співробітниками
та студентами ВНЗ Донецької області.
Сірук М. "Східна барикада Європи", або Євромайдан як новий шанс
Україні вирватися з радянського минулого / Микола Сірук // День. - 2014. 8 квіт. (№ 63). - С. 9.
Доцент кафедри політології НаУКМА Андреас Умланд про внутрішню
та зовнішню політику Кремля та порушення Будапештського меморандуму.
У форматі діалогу / за інформацією ХНУ імені В.Н. Каразіна // Освіта. 2014. - 9-16 квіт. (№ 15-16). - С. 1.
У Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна
відбулася зустріч Президента НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), Міністра
освіти і науки України Сергія Квіта та першого заступника Міністра Інни
Совсун з освітянами Харкова та області.
Чайка С. Літературна весна в "Мистецькому Арсеналі" / Світлана Чайка //
Літературна Україна. - 2014. - 17 квіт. (№ 16). - С. 2.

Професор НаУКМА, доктор філологічних наук Віра Агеєва взяла участь в
лекторії на IV міжнародному фестивалі "Книжковий Арсенал" (9-13 квітня
2014 року), де розповіла про Віктора Петрова.
"Час звіра" від Юрія Мушкетика // Літературна Україна. - 2014. - 10 квіт.
(№ 15). - С. 6.
10 квітня 2014 року книгарня "Є" та видавництво "Ярославів Вал"
запрошують до участі в презентації книги прози Юрія Мушукетика "Час
звіра" доктора філологічних наук, професора НаУКМА Володимира Панченка.
Шулікін Д. Кримські хроніки / Дмитро Шулікін // Освіта України. - 2014. 7 квіт. (№ 13). - С. 4.
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки
Сергій Квіт під час засідання президії Спілки ректорів ВНЗ України закликав
керівників ВНЗ не допускати надмірного формалізму і толерантно ставитися
до кримських студентів, які хочуть продовжити навчання у вишах
материкової України.
Як партнери зустрілися на Донеччині викладачі ВНЗ, вчителі, студенти та
профспілкові активісти з міністром освіти і науки Сергієм Квітом / за
інформацією Донецького національного університету // Освіта. - 2014. 16-23 квіт. (№ 17). - С. 2.
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), Міністр освіти і науки
України Сергій Квіт під час зустрічі з членами Ради ректорів, головами
профспілкових комітетів викладачів, співробітниками та студентами ВНЗ
Донецької області (17 квітня 2014 року) зазначив, що вже незабаром
Міністерство освіти і науки буде сприйматися як партнер, а не контролер чи
репресивна установа.

Журнали
Бутченко М. Война для двоих : грядущие президентские выборы станут
дуэлью заклятых друзей – Петра Порошенко и Юлии Тимошенко.
Помешать им могут не другие кандидаты, а действующий президент,
причем российский / Максим Бутченко, Юрий Опока, Милан Лелич //
Фокус. - 2014. - 4 апр. (№ 14). - С. 16-18.
На думку професора, доктора історичних наук НаУКМА Олексія Гараня
вибори в Україні можуть не відбутися, якщо Путін буде активно
підтримувати сепаратистів східних та південних областей України.
Группа поддержки : как культоролог Катерина Ботанова справилась с
чувством вины записала Елена Струк // Фокус. - 2014. - 4 апр. (№ 14). С. 51.

Випускниця НаУКМА, культуролог Катерина Ботанова разом з
активістами Майдану створила координаційний Центр допомоги
постраждалим Майдану "Сім’я Майдан" і зібрала 50 млн. грн.
Дембіцький С. VIІ Міжнародні соціологічні читання пам'яті Н. В. Паніної і
Т. І. Заславської "Постсоціалістичні суспільства: розмаїття соціальних
змін" / Сергій Дембіцький // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. - 2014.
- № 1. - С. 222-225.
Професор, доктор філософських наук НаУКМА Володимир Паніотто
взяв участь у круглому столі "Роль Т. І. Заславської у розвитку теорії й
емпіричних досліджень постсоціалістичних соціальних змін", який відбувся 10
грудня 2013 року. Доцент кафедри соціології НаУКМА Світлана Хутка стала
лауреатом другої премії конкурсу "Кращий молодий соціолог 2012-2013 років"
за працю "Political activity, subjective well-being, agency and values in postsocialist societies".
Спільний проект Книгарні "Є" та IV Міжнародного фестивалю
"Книжковий Арсенал" ... // Український Тиждень. - 2014. - 4-10 квіт.
(№ 14). - С. 7.
Старший викладач кафедри культурології НаУКМА Владислава Осьмак
прочитала лекцію "Сто перше лице столиці, або Що нового ми дізналися про
Київ завдяки Майдану?" на IV Міжнародному фестивалі "Книжковий Арсенал"
12 квітня 2014 року.
Додаток
Крайній К. Церковно-археологічне товариство та музей при Київській
духовній академії / Костянтин Крайній // Пам'ятки України. - 2014. Спецвипуск (197). - С. 58-67.
В 1872 році при Київській духовній академії було утворене Церковноархеологічне товариство та музей, які майже півстоліття виконували функції
провідної наукової установи з питань дослідження та збереження церковних
пам’яток. Музей було влаштовано у двох кімнатах при академічній бібліотеці,
що мала велику колекцію рукописів, стародруків, памяток церковного
мистецтва.
Лосицький Ю. Поварня Братського монастиря : питання атрибуції / Юрій
Лосицький, Лариса Толочко // Пам'ятки України. - 2014. - Спецвипуск
(197). - С. 50-57.
На думку авторів статті Поварня колишнього Братського монастиря є
нічим іншим, як Домом, подарованим Галшкою Гулевичівною Київському
братству 1615 року, – пам’яткою особливо цінною і як українська кам’яниця
межі ХVI-XVII століть, і як перший навчальний корпус Братської школи та
унікальною в ансамблі споруд Києво-Могилянської академії.
Люта Т. Ю. Рафаїл Заборовський та Києво-Могилянська академія / Тетяна
Люта // Пам'ятки України. - 2014. - Спецвипуск (197). - С. 42-49.

Рафаїл Заборовський закінчив клас філософії Києво-Могилянської колегії.
Завдяки Рафаїлу Заборовському була здійснена широкомасштабна перебудова
та розширення споруд Києво-Могилянської академії : Богоявленський собор та
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