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Публікації про НаУКМА за травень 2014 року
Газети
Аврамов Г. Битва за місце у Вищій раді юстиції : змагання юридичних
каст і груп / Григорій Аврамов // Юридичний Вісник України. - 2014. 3-16 трав. (№ 18-19). - С. 4.
Доцента, кандидата юридичних наук, першого декана юрфакультету
НаУКМА Володимира Сущенка відповідно до рейтингового голосування обрано
до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Вектори роботи / за матеріалами прес-служб МОН, ВНЗ, урядового
порталу, власних кореспондентів // Освіта України. - 2014. - 12 трав. (№ 1718). - С. 2.
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки
Сергій Квіт під час брифінгу в Кабінеті міністрів повідомив, що наприкінці
травня у Києві зберуться освітяни з усієї країни, щоб обговорити проект
Закону України "Про освіту".
Відзначено з нагоди свята // Освіта. - 2014. - 14-21 трав. (№ 21-22). - С. 3.
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки
України Сергій Квіт привітав з Днем науки та відзначив за багаторічну
сумлінну працю висококваліфікованих спеціалістів.

Гавриляк І. Велика травнева революція : Міносвіти обіцяє масштабні
реформи у вишах та готується до вступної кампанії / Іван Гавриляк //
Україна молода. - 2014. - 7 трав. (№ 64). - С. 3.
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти та науки
Сергій Квіт наприкінці травня в рамках конференції за участі освітян з усіх
областей України планує обговорити Закони "Про освіту", "Про науку і
наукову діяльність", "Про вищу освіту", спростити системи ліцензування і
акредитації ВНЗ, пропонує визнавати дипломи 100 кращих університетів світу
за авторитетними світовими рейтингами.
Гавриляк І. Репресії для татар : російська влада починає "закручувати
гайки" кримським татарам, змушуючи їх тікати з півострова / Іван
Гавриляк // Україна молода. - 2014. - 20 трав. (№ 70). - С. 4.
Науковий співробітник НаУКМА, директор Українського інституту
національної пам’яті Володимир В’ятрович розповів "УМ", що Росія не змінює
свою політику до кримських татар уже 300 років, починаючи з ХVІІІ сторіччя.
Дострокова сесія / за матеріалами прес-служб МОН, ВНЗ, урядового
порталу, власних кореспондентів // Освіта України. - 2014. - 12 трав.
(№ 17-18). - С. 2.
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки
Сергій Квіт підписав лист керівникам ВНЗ про проведення дострокової літньої
заліково-екзаменаційної сесії до 20 травня для іноземних студентів денної
форми навчання, а сесію для іноземних студентів-заочників перенести на
вересень 2014 року.
Зустрічі в південних регіонах : Херсон // Освіта. - 2014. - 30 квіт. - 7 трав.
(№ 18-19). - С. 2.
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки
України Сергій Квіт зустрівся з громадськістю, студентством та освітянами
Херсонської області у Херсонському державному університеті 28 квітня 2014
року з питань контролю за якістю освіти, наукової роботи та викладацької
діяльності.
Коваленко О. Спудейський дух свободи / Ольга Коваленко // Освіта
України. - 2014. - 19 трав. (№ 19). - С. 15.
Серія публікацій про українські університети розпочинається з історії
Києво-Могилянської академії (15 жовтня 1615 року), яка упродовж століть
була виразником і носієм специфічних рис духовності українського народу,
могутнім чинником формування його самосвідомості, джерелом ідей боротьби
за віру і національну свободу.
Коцарев О. Дисидентська "Дружба народів" : Іноземці про українських
політв'язнів : спогади / упорядник Олена Голуб ; головний редактор Осип
Зінкевич ; передмова Євгена Сверстюка. - К. : Смолоскип, 2013 / Олег
Коцарев // Літературна Україна. - 2014. - 15 трав. (№ 20). - С. 7.

Доцент, кандидат філологічних наук НаУКМА, директор видавництва
"Смолоскип" Ростислав Семків взяв участь у презентації книжки спогадів
"Іноземці про українських політв’язнів", яка відбулася 14 квітня 2014 року у
київському Будинку вчителя.
Лебідь Н. Другого не дано / Наталія Лебідь // Україна молода. - 2014. 27 трав. (№ 74). - С. 4.
Професор НаУКМА, політолог Олексій Гарань висловив думку з приводу
парламентських виборів.
Матвіїв А. Унікальні матеріали з державного архіву Криму — під загрозою
/ Анна Матвіїв // Літературна Україна. - 2014. - 1-8 трав. (№ 18-19). - С. 9.
Науковий співробітник НаУКМА, директор Українського інституту
національної пам'яті Володимир В'ятрович надіслав лист президенту
Міжнародної Ради архівів Мартіну Берендсе з проханням забезпечити
постійний контроль для захисту історичної та культурної спадщини Криму.
"Мисливці за маревом" Івана Корсака // Літературна Україна. - 2014. – 1-8
трав. (№ 18-19). - С. 11.
6 травня 2014 року о 18 годині книгарня "Є" спільно з видавництвом
"Ярославів Вал" запрошують до участі в презентації роману Івана Корсака
"Мисливці за маревом" доктора філологічних наук, професора НаУКМА
Володимира Панченка.
Науковці у конституційному органі / за матеріалами прес-служб МОН,
ВНЗ, урядового порталу, власних кореспондентів // Освіта України. - 2014.
- 12 трав. (№ 17-18). - С. 2.
Доцент факультету правничих наук НаУКМА Володимир Сущенко
обраний до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Обговорення змін / за інформацією облдержадміністрацій, навчальних
закладів // Освіта України. - 2014. - 12 трав. (№ 17-18). - С. 3.
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки
Сергій Квіт під час зустрічі з головою Херсонської ОДА Юрієм Одарченком
наголосив, що у системі освіти заплановано реформи, результат яких
спрямований на досягнення європейського рівня знань і вмінь.
Оновлений склад. Неформальні підходи // Освіта. - 2014. - 30 квіт. - 7 трав.
(№ 18-19). - С. 2.
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки
України Сергій Квіт взяв участь у першому засіданні Колегії Міністерства
освіти і науки в оновленому складі, яке відбулось 29 квітня 2014 року під його
головуванням.
Партнерські стосунки – розвиватимемо // Освіта. - 2014. - 7-14 трав. (№ 20).
- С. 3.
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки
Сергій Квіт 12 травня 2014 року зустрівся із Надзвичайним та Повноважним

Послом Туркменістану в Україні Нурберди Аманмурадовим з питань
організації навчального процесу туркменських студентів у вищих навчальних
закладах України.
Повідомлення про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства
щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 03
квітня 2014 року // Освіта України. - 2014. - № 5. - С. 9, 22, 24.
Асистенту кафедри лабораторної діагностики біологічних систем
НаУКМА Малишевій Світлані Вікторівні присуджено науковий ступінь
кандидата біологічних наук.
Повідомлення про захист дисертацій [Олійник Богдани Віталіївни,
завідувачки кафедри математики, доцента Національного університету
"Києво-Могилянська академія"] на здобуття наукового ступеня доктора
наук // Освіта України. - 2014. - № 5. - С. 58.
Політики, не втручайтеся у написання підручників з історії! // Освіта. 2014. - 7-14 трав. (№ 20). - С. 2.
Історик, науковий співробітник НаУКМА, директор Українського
інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович взяв участь у
проведенні засідання на тему "Друга світова війна у навчальних програмах та
шкільних підручниках з історії", яке відбулося 7 травня 2014 року.
Програм мобільності та обміну побільшає // Освіта. - 2014. - 7-14 трав. (№
20). - С. 3.
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки
Сергій Квіт 12 травня 2014 року зустрівся із заступником Державного
секретаря Сполучених Штатів Америки Річардом Стенгелем з питань
громадської дипломатії та зв’язків з громадськістю.
Про захист і забезпечення цілісності держави // Освіта. - 2014. - 30 квіт. - 7
трав. (№ 18-19). - С. 2.
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки
України Сергій Квіт відвідав Чорноморський державний університет імені
Петра Могили (м. Миколаїв) та зустрівся з ректором університету Леонідом
Клименком і представниками Вченої ради.
Протасова Г. Муніципальні книгарні : виклики часу / Ганна Протасова //
Літературна Україна. - 2014. - 22 трав. (№ 21). - С. 4.
Доцент, кандидат філологічних наук НаУКМА, директор видавництва
"Смолоскип" Ростислав Семків взяв участь у дискусії круглого столу з приводу
створення у столиці муніципальихих книгарень, який відбувся 14 травня 2014
року у стінах Національної спілки письменників України.
Селекторна нарада з питань ЗНО // Освіта. - 2014. - 14-21 трав. (№ 21-22). С. 2.
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки
України Сергій Квіт взяв участь у селекторній нараді з питань ЗНО, яка
відбулася 21 травня 2014 року в Миколаєві у приміщенні національного

оператора електронного зв’язку "Укртелеком" під головуванням Віце-прем’єрміністра України Олександра Сича.
Сидорчук М. Контроль чи спрямування у потрібне русло? / Марина
Сидорчук // Освіта. - 2014. - 30 квіт. - 7 трав. (№ 18-19). - С. 1.
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки
України Сергій Квіт взяв участь у брифінгу, який відбувся 5 травня 2014 року в
Кабміні.
Стипендії для туркменів / за матеріалами прес-служб МОН, ВНЗ,
урядового порталу, власних кореспондентів // Освіта України. - 2014. – 19
трав. (№ 19). - С. 2.
Під час зустрічі з послом Туркменістану в Україні Нурберди
Аманмурадовим Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти
і науки Сергій Квіт запевнив туркменську сторону в зацікавленості України в
подальшому розвитку партнерських стосунків між країнами в галузі освіти та
підтвердив надання Туркменістану в цьому році 50 державних стипендій для
здобуття вищої освіти у ВНЗ України.
Столичне видавництво "Смолоскип" запрошує... // Слово Просвіти. - 2014.
- 15-21 трав. (ч. 19). - С. 16.
Доцент кафедри літературознавства НаУКМА, директор видавництва
"Смолоскип" Ростислав Семків один із ведучих презентації видання у двох
книгах "Іван Багряний : нове й маловідоме (есеї, документи, листи, спогади,
нотатки, факти)", автор якого Олександер Шугай.
Сюндюков І. Чому українська свобода необхідна світові? / Ігор Сюндюков
// День. - 2014. - 20 трав. (№ 89). - С. 9.
Національний університет "Києво-Могилянська академія" взяв участь в
організації проведення Міжнародної конференції "Мислити з Україною".
Шевченко А. Оборона, вступна кампанія і дострокові вибори / Анна
Шевченко // Голос України. - 2014. - 30 трав. (№ 103). - С. 1-2.
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки
України Сергій Квіт на ранковому засіданні Верховної Ради 29 травня 2014
року повідомив, що нинішнього року перша сесія Зовнішнього незалежного
оцінювання розпочинається 3 червня і триватиме до 27 червня, друга сесія з 115 липня, незалежно від подій в Україні.
Українські історики розвінчуватимуть міф про те, що Крим – "исконно
русская земля" / Прес-центр Центру досліджень визвольного руху //
Українське Слово. - 2014. - 21-27 трав. (№ 21). - С. 7.
Історик, науковий співробітник НаУКМА, директор Українського
інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович створив науковопопуляризаційний проект "Наш Крим", в рамках якого історики та дослідники
всебічно висвітлюватимуть особливості Кримського півострова: боротьбу за
його володіння, етнографічну динаміку, геноцидну політику російського та
радянського керівництва для витіснення з півострова корінних народів тощо.

ЮФ "Авеллум Партнерс" провела серию учебных лекций для студентов
НаУКМА // Юридическая практика. - 2014. - 20 мая (№ 20). - С. 9.
Для студентів Національного університету "Києво-Могилянська
академія" юридична фірма "Авеллум Партнерс" провела серію навчальних
лекцій на тему "Анатомія М&А-угод".
Як реформувати системи ліцензування та акредитації? // Освіта. - 2014. –
7-14 трав. (№ 20). - С. 2.
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), міністр освіти і науки
Сергій Квіт взяв участь у громадському обговоренні низки проектів
нормативно-правових актів реформування системи ліцензування та
акредитації, яке відбулося 13 травня і триватиме до 19 травня 2014 року.
Журнали
Романчук О. К. Як перемогти в інформаційній війні? / Олег К. Романчук //
Універсум. - 2014. - травень-червень (№ 5-6). - С. 45-46.
Згадується думка відомого публіциста, професора Києво-Могилянської
академії Ігоря Лосєва щодо провідної ролі телебачення у багатьох ідеологічних
деструктивних процесах в Україні, більшість каналів якого демонструє повне
відчуження або нейтралітет щодо своєї країни.
Додаток
Калакура Я. С. Колесник І. Українська історіографія : концептуальна
історія / І. Колесник. - К. : Інститут історії України НАН України, 2013. 566 с. : [рецензія] / Я. С. Калакура // Український історичний журнал. 2014. - № 1. - С. 206-213.
На думку автора рецензії, більш переконливі концепції дослідників В.
Брюховецького, В. Панченка та інших, які вважають, що, незважаючи на
геополітичні розколи і травми, перебування українських земель у складі різних
імперій, традиційно-національний стрижень вітчизняної культури як основа
цілісності національної ідентичності продовжував зберігатися. І у цьому
величезна заслуга збереження нашої культури, мови, традицій, подвижницької
діяльності національних провідників ...
Севрук О. Масенко Л. Т. Суржик : між мовою і язиком / Лариса Масенко. К. : Києво-Могилянська академія, 2011. - 135 с. : [рецензія] / О. Севрук //
Мовознавство. - 2014. - № 1. - С. 86-88.
Рец. на кн. "Суржик : між мовою і язиком" професора КиєвоМогилянської академії Лариси Масенко.
Публікації викладачів НаУКМА за травень 2014 року
Газети

В’ятрович В. М. Директор Українського інституту національної пам’яті
Володимир В’ятрович: "Символи, які мають значення: українські червоні
маки у День Перемоги" : [інтерв’ю з укр. науковцем-істориком,
публіцистом, викл. НаУКМА] / Олег Листопад // Урядовий кур'єр. - 2014. 8 трав. (№ 82). - С. 3.
Жити по-новому : [звернення] / Дмитро Павличко, ... Володимир
Василенко, ... В’ячеслав Брюховецький [та ін.] // Слово Просвіти. - 2014. 8-14 трав. (ч. 18). - С. 1.
Квіт С. М. Дозвольте щиро привітати вас з Днем науки... / Сергій Квіт //
Освіта. - 2014. - 14-21 трав. (№ 21-22). - С. 1.
Лосєв І. В. Де взяти ефективних керівників? : чому у воєнний час
необхідна максимальна концентрація влади й відповідальності / Ігор Лосєв
// День. - 2014. - 16-17 трав. (№ 87-88). - С. 17, 19.
Лосєв І. В. Інформаційна війна: без перемир’я : про важливість у ЗМІ
пропорції заборон і свободи / Ігор Лосєв // День. - 2014. - 30-31 трав.
(№ 97-98). - С. 17, 19.
Лосєв І. В. І куди нам з такими ЗМІ? : про "п’яту колону" української
журналістики, залякування від ведучих і терористів та скільки Крим
готували до російського вторгнення / Ігор Лосєв // День. - 2014. 23-24 трав. (№ 92-93). - С. 17, 19.
Лосєв І. В. Інформаційна безпека: як укріпити / Ігор Лосєв // День. - 2014. 8-9 трав. (№ 82-83). - С. 19.
Лосєв І. В. Явище "бандерофобії" в російській свідомості / Ігор Лосєв //
День. - 2014. - 8-9 трав. (№ 82-83). - С. 8.
Панченко В. Є. Опозиція дискурсів : поема Тараса Шевченка "Кавказ":
полеміка з Олександром Пушкіним / Володимир Панченко // День. - 2014. 23-24 трав. (№ 92-93). - С. 11.
Сірук М. Готуймо "Нюрнберг-2" : експерти "Дня" пропонують у Женеві
обговорювати не українську кризу, а російську проблему : [комент.: Ю.
Щербака, дипломата, публіциста, Г. Гнаука, кор. газ. "Die Welt" у
Варшаві, В. Василенка, укр. правознавця-міжнародника, д-ра юрид. наук,
проф. НаУКМА] / Микола Сірук // День. - 2014. - 8-9 трав. (№ 82-83). С. 3.
Турчинов О. В. Вітання переможцям, учасникам та організаторам XIV
Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика / Олександр
Турчинов, Сергій Квіт // Літературна Україна. - 2014. - 22 трав. (№ 21). С. 5.
Українська ціна Перемоги : наш народ зробив величезний внесок у
розгром нацизму в Другій світовій війні : [комент.: дир. Укр. ін-ту нац.
пам’яті, викл. НаУКМА В. В’ятровича та ін.] / О. Лисенко, Р. Пилявець,
Ю. Шаповал, В. В’ятрович // Урядовий кур'єр. - 2014. - 8 трав. (№ 82). - С.
4-5.

Яременко М. Заборона КПУ. Процес пішов : "Є сотні тисяч документів, які
свідчать про злочинну діяльність цієї партії" : [коментар В. В'ятровича,
дир-ра Укр. ін-ту нац. пам’яті, співроб. НаУКМА] / Марина Яременко //
День. - 2014. - 20 трав. (№ 89). - С. 2.
Журнали
Брюховецький В. С. Апологія "узкоязичності" / В’ячеслав Брюховецький
// Український Тиждень. - 2014. - № 19. - С. 14.
Василенко В. А. Компромісна поступка чи замах на конституційний лад? /
Володимир Василенко // Український Тиждень. - 2014. - № 19. - С. 22-25.
Горбач Р. "Актуальне питання: кому Порошенко продасть свої активи?" :
[комент. К. Бондаренка, політолога, В. Горбача, експерта з міжнар. питань,
... І. Лосєва, політолога, доц. НаУКМА та ін.] / Романія Горбач, Інна
Івершень // Країна. - 2014. - № 21. - С. 5-6.
Демська О. М. Українська філологічна шевченкографія / Орися Демська //
Дивослово. - 2014. - № 5. - С. 32-37.
Інтелектуали у сучасному світі : український контекст : круглий стіл / Іван
Лисий, Євген Головаха, Анатолій Єрмоленко [та ін.] // Філософська думка.
- 2014. - № 2 : Інтеліґенція/інтелектуали: українська ситуація. - С. 52-68. Учасники круглого столу: І. Лисий, Є. Головаха, А. Єрмоленко, І. Сікора,
Л. Шашкова, Т. Гардашук, М. Гамкало.
Лосєв І. В. Дивний кордон / Ігор Лосєв // Український Тиждень. - 2014. - №
22. - С. 11.
Лосєв І. В. Капітулянтські настрої / Ігор Лосєв // Український Тиждень. 2014. - № 21. - С. 6-7.
Лосєв І. В. Праві чи ліві. А може, центристи? / Ігор Лосєв // Український
Тиждень. - 2014. - № 21. - С. 30-31.
Лосєв І. В. Українізація: жахалка чи категоричний імператив? / Ігор Лосєв
// Український Тиждень. - 2014. - № 19. - С. 30-32.
Панченко В. Є. Статусні ігри / Володимир Панченко // Український
Тиждень. - 2014. - № 19. - С. 16-17.
Семків Р. А. Дивіться у себе, у власну психіку та переживання : як
правильно читати Іздрика / текст Ростислав Семків // Країна. - 2014. № 19. - С. 22.
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Бондаренко В. Д. Витяг з наказу Міністерства освіти і науки України
["Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо
діяльності спеціалізованих вчених рад від 16 травня 2014 року] від 26
травня 2014 року № 642 / В. Д. Бондаренко // Освіта України. - 2014. - № 6. С. 46, 49, 55.
До складу спеціалізованої вченої ради К 26.008.03 у Національному
університеті "Києво-Могилянська академія", з правом прийняття до розгляду
та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата
філологічних наук за спеціальностями 10.01.01 "Українська література" та
10.01.06 "Теорія літератури", строком на два роки увійшли: доктор
філологічних наук, професор, в.о. президента Національного університету
"Києво-Могилянська академія", спеціальність 10.01.01 Моренець Володимир
Пилипович (голова ради), доктор філологічних наук, професор, професор
кафедри, спеціальність 10.01.01 Панченко Володимир Євгенович (заступник
голови) та кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри,
спеціальність 10.01.01 Павленко Ганна Іванівна (вчений секретар).
Дискусія в Могилянці / за матеріалами прес-служби МОН, ВНЗ, урядового
порталу, власних кореспондентів // Освіта України. - 2014. - 30 черв.
(№ 24). - С. 2.
25 червня 2014 року у Києво-Могилянській академії відбулась дискусія
"Що студентство може зробити для розвитку країни". Спудейська
могилянська організація "Український студент" разом з іншими молодіжними
організаціями долучилась до нового проекту "Відповідальне студентство",
який підтримується Фондом сприяння демократії Посольства США в Україні.
Долиніна В. Двічі по два – таки чотири : Міністерство освіти скасувало
друк підручників із помилками Валерія Долиніна // Україна молода. - 2014.
- 12 черв. (№ 83). - С. 3.
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), Міністр освіти і науки
України Сергій Квіт заявив про скасування друку підручників із помилками для
4-7 класів, які минулого року викликали бурхливий резонанс у суспільстві.
Експертна допомога // Освіта України. - 2014. - 23 черв. (№ 23). - С. 4.
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), Міністр освіти і науки
Сергій Квіт під час зустрічі з делегацією Федерального міністерства освіти і
досліджень ФРН обговорив майбутню співпрацю з питань надання експертної
допомоги в розробці законодавства щодо розвитку науки і досліджень,
мобільності українських науковців.
Знання з історії необхідні, щоб зрозуміти, яким є цей народ і країна / Пресцентр Центру досліджень визвольного руху // Українське Слово. - 2014. 4-10 черв. (№ 23). - С. 13.

Історик, науковий співробітник НаУКМА, директор Українського
інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович взяв участь у круглому
столі "Друга світова війна у навчальних програмах та шкільних підручниках з
історії" та запропонував створити курси для політиків, щоб вони розуміли,
якою країною вони керують, бо багато із них вчилися не в українських школах і
не за українськими підручниками.
Кириенко О. Автономная публика : представители административных
судов выступают за свою самостоятельность / Ольга Кириенко //
Юридическая практика. - 2014. - 24 июня (№ 24-25). - С. 4.
Доктор юридичних наук, професор НаУКМА, суддя Конституційного
суду України Микола Козюбра на засіданні круглого столу, який відбувся на
початку червня 2014 року, висловив думку щодо адміністративної юстиції в
судовій системі
Короденко М. Гідні перемоги : у столиці змагалися майбутні біологи,
хіміки, медики і психологи / Максим Короденко // Освіта України. - 2014. 2 черв. (№ 21). - С. 12.
Доцент кафедри біології Національного університету "КиєвоМогилянська академія" Алла Безусько взяла участь у відкритті
Всеукраїнського конкурсу Малої академії наук, що відбувся в Національному
еколого-натуралістичному центрі.
Короненко С. Дев'ятий Глодоський лауреат, або портрет Марка Стеха на
тлі Безбородьків / Світлана Короненко // Літературна Україна. - 2014. 19 черв. (№ 25). - С. 4-5.
Доктор філологічних наук, професор НаУКМА Лариса Масенко взяла
участь у церемонії вручення мистецької премії "Глодоський скарб", яка
відбулася у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя.
Літературна агенція "Discursus" (Івано-Франківськ) оголосила конкурс... //
Літературна Україна. - 2014. - 19 черв. (№ 25). - С. 2.
Історик, науковий співробітник НаУКМА, директор Українського
інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович увійшов до складу журі
конкурсу художніх прозових творів, присвячених тематиці Української
повстанської армії.
Насамперед – партнери // Освіта. - 2014. - 4-11 черв. (№ 24-25). - С. 1-2.
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), Міністр освіти і науки
України Сергій Квіт, перший заступник Міністра Інна Совсун та заступник
Міністра Павло Полянський взяли участь у прес-конференції (10 червня 2014
року), де було презентовано звіт Міністерства за 100 днів роботи та
реформування освітньої галузі.
Перспективи книговидання // Культура і життя. - 2014. - 27 черв. (№ 26). С. 10.

26 червня 2014 року у приміщенні Наукової бібліотеки Національного
університету "Києво-Могилянська академія" відбулася конференція "Державна
політика книжкової сфери: новий шанс для України".
Повідомлення про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства
щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 16
травня 2014 року // Освіта України. - 2014. - № 6. - С. 4, 7, 9.
Кандидату історичних наук НаУКМА Горіну Сергію Миколайовичу
присуджено науковий ступінь доктора історичних наук.
Про рівень цивілізованості // Освіта. - 2014. - 4-11 черв. (№ 24-25). - С. 1.
Президент НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014), Міністр освіти і науки
України Сергій Квіт виступив на парламентських слуханнях про проблеми та
розвиток інклюзивної освіти, що відбулися 4 червня у Верховній Раді України.
Харченко М. Інформаціолог-аналітик – нова VIP-професія! / Михайлина
Харченко // Освіта України. - 2014. - 23 черв. (№ 23). - С. 12.
На базі Київського національного університету культури і мистецтв
відбулося засідання експертної ради з реформування бібліотечноінформаційної системи в Україні. До обговорення актуальних питань були
запрошені знані як в Україні, так і за кордоном науковці, чимало з яких є
випускниками КНУКіМ, серед них кандидат історичних наук, директор
Наукової бібліотеки Національного університету "Києво-Могилянська
академія" Тетяна Ярошенко.
Чехія ділиться з Україною досвідом демократичних змін : люстрація та
відкриття архівів / Прес-центр Центру досліджень визвольного руху //
Українське Слово. - 2014. - 18-24 черв. (№ 25). - С. 7.
Історик, науковий співробітник НаУКМА, директор Українського
інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович взяв участь у дискусії
"Тінь минулого. Подолання наслідків тоталітаризму: досвід Чехії та уроки для
України". Дискусію організовано Українським інститутом національної
пам'яті спільно із Чеським центром у Києві, Центром досліджень визвольного
руху та Центром історії державотворення НаУКМА.
Як презентувати рукопис // Культура і життя. - 2014. - 27 черв. (№ 26). С. 10.
Доцент кафедри літературознавства НаУКМА, директор видавництва
"Смолоскип" Ростислав Семків разом з відомими українськими письменниками
та видавцями 12-13 липня в Києві поділиться знаннями про ефективні шляхи
видання власної книги.
Журнали
Локтєв В. М. Що день грядущий нам готує? / Локтєв Вадим Михайлович //
Вісник Національної академії наук України. - 2014. - № 6. - С. 77-85.
Автор статті згадує думку Президента НаУКМА (в роках 2007-27.02.2014),
міністра освіти і науки Сергія Квіта щодо реформування НАН України,

перетворення вищих навчальних закладів у дослідницькі установи та надання
їм статусу дослідницьких, налагодження співпраці між ними та НАН України.
Додаток
Грицук В. Театр як розкіш спілкування / Валентина Грицук // Кіно-Театр.
- 2014. - № 4. - С. 46-47.
Про збірник театрознавчих статей "Магія паралельного буття"
керівника навчально-культурологічної лабораторії Національного університету
"Києво-Могилянська академія" Лариси Брюховецької.
Премії НСКУ // Кіно-Театр. - 2014. - № 4. - С. 48.
Керівник
навчально-культурологічної
лабораторії
Національного
університету "Києво-Могилянська академія" Лариса Брюховецька увійшла до
складу експертної ради з присудження Премії Національної спілки
кінематографістів України найкращим вітчизняним фільмам 2013 року.
Публікації викладачів НаУКМА за червень 2014 року
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Грабовський С. Діяти по-європейськи - це, крім іншого, означає вміти йти
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