
Цим номером Відділ 
зв’язків із 
громадськістю 
розпочинає видання 
нового щомісячного 
бюлетеню, який 
міститиме інформацію 
про:
- події минулого місяця; 
-події місяця наступного;
- міжнародні зв’язки;
- висвітлення діяльності 

університету в засобах 
масової інформації.

В цьому номері:
- вітаємо 

першокурсників;
- День Академії;
- візит до НаУКМА 
Генерального директора 
ЮНЕСКО п.Ф.Майора
та вручення йому 
диплома Почесного 
доктора НаУКМА;
- сьома сесія Академіч
ної конференції;
- презентація канадської 
програми бізнес менедж 
менту;
- проекти, що реалі
зуються в НаУКМА 
з вересня 1997 р.;
- найважливіші 
конференції, презентації, 
семінари;
- і, нарешті, програма 
новорічних свят.

Відділ зв'язків із 
громадськістю мешкає за
адресою: 252070, Київ, 
вул. Г.Сковороди, 2, 
НаУКМА, К .  4-401. 
тел/факс 417-8215.

Видання Національного університету “Киево-Могилянська Академія’

ДЕНЬ А КАДЕМ ІЇ-97 - ДЕНЬ 
В Я Ч Е С Л А В А  БРЮ ХОВЕЦЬКОГО
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Дорогі друзі!
і
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Закінчується ще один рік, який пройшов ^
5для нас усіх у клопотах і подоланні різних^
^труднощів. Не часто ми зупиняємося, щоб5
5 осмислити все зроблене, але переддень І
'  Нового року та прекрасні різдвяні свята »
 ̂дають нам таку можливість. Згадаймо, як ̂

»все-таки багато зроблено, багато хорошого, ^
»цінного, спрямованого в майбуття. Колись,^
^озирнувшись назад, ми з приєми'г™  З
5 згадуватимемо і наші труднощі
^обов'язково їх подолаємо.
» Дякую всім вам за вашу відданість, за^ 
:  . . . . . .  .. » З цілеспрямованість у реалізації високої мети,'»
»яку  ми собі поставили.

Здоров'я, щастя і гараздів усім нам.

приємністю Ч 
бо» 

»

Ваш
В'ячеслав Брюховецький

Viva Academia!
НОВИН 1997-1998 
НАВЧАЛЬНИЙ РІК в 
НаУКМ А розпочався 31 
серпня посвятою в студенти 

першокурсників факультетів: гуманітарних 
та суспільних наук - 237, природничих 
наук - 81, правничих наук - 52 та 
департаментів: комп'ютерних технологій - 
36, економічної теорії - 64, соціальних 
наук та технологій - 26. Слухачами 
магістерських програм стали 154 чоловіки. 
Премію Миколи Кравця вручено Артему 
Скрипці, Олесі Блажевич та Денису 
Колесніченку. Навчальний процес 
розпочався лекцією відомого політолога, 
почесного професора НаУКМ А п.Богдана 
Кравченка (Канада) “Державне 
управління: проблеми, стереотипи, 
дискурси”. Презентація першої в Україні 
магістерської програми по підготовці 
спеціалістів в галузі соціальної політики та 
соціальної роботи відбулася в Школі 
соціальної роботи.

Одна з найголовніших подій, що їх святкував 
університет нинішньої осені - День Академії, 
який відзначається традиційно 15 жовтня. 382- 
а річниця Академії співпала з іншою 
надзвичайно приємною датою - 50-річчям 
Президента університету В ’ячеслава 
Брюховецького. Того дня привітати ювіляра, а 
в його особі відроджену Могилянку, прийшли 
не лише студенти та співробітники, а й багато 
почесних гостей, серед яких: В.Смолій (віце- 
прем’єр з гуманітарної політики), В.Хандогій 
(заступник міністра закордонних справ),
М.Кравець (А Т  “Київгума”), Л.Буняк 
(Державне підприємство магістральних 
нафтопроводів “Дружба”), М.Георгієвський 
(концерн “Енран”), дипломати та 
представники міжнародних організацій. 
Подарунком ювілярам стали перші результати 
розпочатої акції “Відновлення-12” - по збору 
коштів на ремонт навчального корпусу №5 
університету (будинку 12 по вул. Волоська) - 
загальна сума склала 42.000 грн. Значні 
внески зробили добродійники і меценати - 
Державне підприємство магістральних 
газопроводів “Дружба” (Л .Буняк), Подільська 
держадміністрація (Г.Романюк), 
Держадміністрація м.Києва (О.Омельченко), 
Миколаївський пивзавод “Янтар” (В.Бажов).

Окрема подяка всім добродіям, які 
приєдналися до цієї акції. Серед благодійників: 
Ярослав і Надія Мігайчуки (С Ш А ), 
К.Чумаченко, І.Заставський, М.Ляпаненко, 
К.Мариняк (Канада), В.Глісон (С Ш А ), Н. 
Литовченко, В.Дмитришин (С Ш А ), 
В.Колибін, Г.Тимченко, Л.Дарадан,
І.Пасічник, Л.Кадуріна, Н .Федусів,
Ю .Т арнавський.

А ще в той день відбулася велика святкова 
програма з відкриттям виставки в Галереї 
мистецтв, виставою студентського театру, 
концертом за участю студентів університету, 
колегіумів та філій, дискотекою у супроводі 
групи “Вій” - і все це під частування 
справжнім козацьким кулішем та пивом 
“Янтар”.



Академічна панорама вересень-листопад 1997 р.

НАВЧАЛЬНІ Ф ОНДИ УНІВЕРСИТЕТУ 
ПОПОВНИЛИСЯ НОВИМИ КНИГОЗБІРНЯМИ 

ТА ВІДЕОТЕКОЮ

1 вересня університет отримав від американського фонду 
Counterpart понад 15000 англомовних фільмів та обладнання 
для їх перегляду на загальну суму близько 1 млн. долларів
СШ А.

Наукова бібліотека НаУКМА поповнилася вже 12 
приватними книгозібраннями. Останній вагомий подарунок - 
920 томів рідкісних книг з історії культури, літератури, 
мистецтва, філософії - зробив п.іМикола Богданов. Серед 
раритетних видань колекції, презентація якоі відбулася 28 
жовтня: "Изборник Святослава", "Житие Михаила 
Черниговского" (репринтні видання пам яток ХІ-ХІІІ ст.), 
"История Византийской живописи" 9 у 2-х тт.) та багато 
інших.

Приватна книгозбірня відомої української письменниці Віри 
Вовк (Бразилія), передана університету 27 листопада, 
складається з видань португальською мовою творів 
Г.Сковороди, Т.Шевченка, І.Франка, А.Українки, М.Вовчка 
та інших класиків української літератури.

12 вересня в НаУКМА відкрився всеукраїнський

навчально-методичнии центр для викладачів англійської мови 
Дому Америки в Україні. Зібрання центру складають 
методична література, посібники, книги, журнали, компакт
диски, аудіо- та відеоматеріали.

СТВОРЕНО АСОЦІАЦІЮ  КОЛЕГІУМ ІВ 
НаУКМА

При університеті відкрились нові колегіуми: Галицький в 
м.Тернопіль (21 вересня) та Гуцульщина" - перший 
сільський колегіум НаУКМ А - в с.Рожнів Івано-Франківської 
обл. (28 вересня).

Цього ж місяця створено Асоціацію колегіумів НаУКМА, 
яка увінчала велику організаторську роботу з об’єднання 
середніх навчальних закладів, що перебувають під патронажем 
університету та працюють за його програмами. До Асоціації 
увійшли: Києво-Могилянський колегіум (м.Київ), який 14 
жовтня відзначав своє 5-річчя, а також колегіуми "Берегиня" 
(м.Черкаси), "Аріадна" (м.Феодосія), Січовий колегіум 
(м.Запоріжжя), “Гуцульщина” (с.Рожнів Івано-Франківської 
обл.) та Галицький коледж (м.Тернопіль). Метою Асоціації є 
методична допомога у діяльності колегіумів, координування 
навчальних програм.

Welcome to Могила
ДИПЛОМ АТИЧНІ ЗУСТРІЧІ 
В СТІНАХ НаУКМА 
Восени 1997 р. університет продовжив 

традиційні зустрічі студентів з представниками 
дипломатичних місій, акредитованими в Україні. 10 вересня їх 
започаткувала культурний аташе посольства Норвегії в 
Україні Елен Хаускен. А  23 жовтня НаУКМА відвідали вже 
двоє високих гостей - Посол Австрійської Республіки в 
Україні доктор Клаус Фабіан та член Конституційного суду 
Австрії, професор права, доктор Рудольф Махачек.
Професор Р.Махачек прочитав дві лекції та передав у дар 
факультету наукову літературу з європейського права.

Гостем Університету у листопаді був Надзвичайний та 
Повноважний посол Румунії в Україні Іон Бістреану.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИ РЕКТО Р Ю НЕСКО 
Ф ЕДЕРІКО  М АЙ О Р - НОВИЙ ПОЧЕСНИЙ 
ДО КТО Р НаУКМ А
17 листопада 1997 року відбулася церемонія вручення 

диплома почесного доктора НаУКМ А генеральному директору 
Ю НЕСКО Федеріко Майору. Ю НЕСКО - організація, 
відома в світі своєю діяльністю в галузі освіти, науки та 
культури, свого часу зробила вагомий внесок у відродження 
НаУКМА. Ще у травні 1993 року навчальні плани та 
програми університету були схвалені конференцією експертів 
Ю НЕСКО. Наступного, навчального року планується 
створення кафедри Ю НЕСКО при нашому університеті, яка, 
маємо надію, гідним чином впроваджуватиме в українську 
ментальність таке нове поняття як “культура миру”.

Освіта
ЩОБ О ТРИМ АТИ  КАНАДСЬКУ ОСВІТУ, 

НЕ ОБОВ’ЯЗКО ВО  ЇХАТИ ДО КАНАДИ
М  Ті, хто вже має вищу освіту і хоче здобути другу - 

' вищу економічну та ще й визнану не лише в Україні, а 
й у Канаді, віднині можуть отримати її, навчаючись за 
канадською програмою бізнес менеджменту в Україні, що є 
складовою Міжнародної школи бізнесу при НаУКМА. Як 
йшлося па презентації програми 30 жовтня, цей проект є 
результатом співпраці Громадського коледжу ім. Грента 
МакЮена (Є М СС , Едмонтон, Канада) та Університету 
Нового Брунсвіка (ГНУВ, Канада). Партнерами програми в 
Україні є Міжнародний центр приватизації, інвестицій та 
менеджменту і НаУКМА.

12 -місячна програма навчання надаватиме базову освіту з 
бізнес менеджменту (головна спеціалізація - бухгалтерський 
облік і фінанси) та починає діяти з лютого 1999 р.

КО Н ФЕРЕН Ц ІЯ З  НАГОДИ 275-РІЧНИЦІ ВІД 
ДНЯ НАРОДЖ ЕННЯ Г.СКОВОРОДИ

Вплив Києво-Могилянської академії на формування 
творчої особистості Г.С.Сковороди та подальший вплив ідей 
Сковороди на діяльність Академії - ось дві основні теми, 
навколо яких побудували свої доповіді відомі науковці Києва 
С.Кримський, М.Попович та інші. На конференції, зокрема, 
було повідомлено про нові матеріали, віднайдені науковцем 
Музею гетьманства Р.Лякіною, що проливають світло на 
походження Г.Сковороди.

СЕСІЯ АКАДЕМ ІЧНОЇ КОН ФЕРЕН Ц ІЇ НаУКМА
28 листопада розглянула питання про підготовку університету 
до акредитації. Було затверджено календарний графік 
проведення акредитаційного самоаналізу діяльності НаУКМА 
в період з 1 грудня 1997 р. по 1 квітня 1998 р., підсумки 
якого розглядатимуться на засіданні Вченої ради університету 
в березні 1998 р. Внесено зміни до Положення про 
Студентську колегію НаУКМА.



Академічна панорама вересень-листопад ШШ р.

NOTА штжш
О С Н О В Н І П О Д ІЇ З А  У Ч А С Т Ю  

У Н ІВ Е Р С И Т Е Т У  В  ГР У Д Н І
/ЧЗ̂ М 1 грудня - семінар, присвяченим виданню 

/ бібліографічного покажчика "Петро Могила у 
документах і матеріалах".

Організатори НДЦ "Спадщина 
КМА", відділ бібліографічних 
зібрань та історичних видань 
НБ України ім.В.Вернадського.

2 грудня - круглий стіл 
студентських організацій 
НаУКМА.

2-5 грудня - конференція 
СІ VITAS “Освіта - за демократію і права людини”. 
Організатори - Інформаційне агентство СШ А, Рада 
Європи, Американська Федерація вчителів,
НаУКМА.

5 грудня - відкриття виставки "Абстракція з 
Зальцбургу", організованої Посольством Австрійської 
Республіки в Україні (17.00, Галерея мистецтв, 1-310). 
Перед відкриттям - концерт лабораторії старовинної 
музики та інструментів НаУКМА.

6 грудня - презентація правничого факультету 
НаУКМА. У програмі - книжковий ярмарок, виставка 
художніх робіт спудеїв факультету, відкриття 
бібіліотеки правничої літератури (15.00, Актова зала, 
1-217, вул. Сковороди, 2 ).

8-23 грудня - зимова іспитова сесія.
11 грудня - нарада ректорів вузів Київського 

регіону за участю представників європейських освітніх 
структур. Тема: “Обговорення “Закону України про 
освіту” (15.00, 1-301).

“Крок ц майбутнє И а Я іІ І І і  
твттицршвш, мимлавв аЬипш яв 
нього приєднатися 1 вробити свій 

назустріч...” 'Г Тимченко Якісну освіту 
можна ммпнияі штщвиш. Якщрз в 

талант. - “Цаерканші тижня”. - 
1 листопада 1ІІ1  року.

15 грудня - прес-конференція “Передвиборні 
настрої в Україні наприкінці 1997 року" (за даними 
загальноукраїнського соціологічного опитування). 
Організатори - кафедра соціології НаУКМА, 
Київський інститут соціологічних досліджень (14.00, 
вул. Іллінська,9, к .4-307).

16 грудня - засідання координаційної ради при 
президентові НаУКМ А розгляне 
питання: "Принципи формування 
позабюджетних коштів на 1998 р. 

та напрями їх використання
(15.00, к.1-301).

18-19 грудня - відбудеться 
“День відкритих дверей” у 

і Січовому колегіумі 
(м.Запоріжжя), в якому планують 

взяти участь президент НаУКМ А п.В.Брюховецький 
та координатор роботи з колегіумами НаУКМ А 
п.О.Третякова

19 грудня - День Святого Миколая - свято для 
дітей співробітників НаУКМ А та дітей з 
малозабезпечених сімей Подільського району (довідки 
за тел.416-6088).

23 грудня - концерт хорової капели НаУКМА 
“Почайна”, присвячений 230-річчю від дня 
народження Артемія Веделя (19.00, Національна 
філармонія).

23 грудня-10 січня - зимові канікули.
26 грудня-8 січня - новорічно-різдвяні вистави 

для дітей "Як Залізний вовк Зиму врятував"
(початок о 12.00 та о 15,00) та новорічні вечірки для 
молоді (початок о 20.00, Культурно-мистецький 
центр НаУКМА, вул. Іллінська, 9).

•  Наукова бібліотека (тел. 416-6055): 
виставка нових надходжень
в ауд.1-108, 1-126, 1-135.

•  Соціально-психологічна служба
(к. 1-123, тел.416-6096):

=> музичні релаксаційні паузи - щоденно 
(13.00-14.00); психологічні середи - 18.00;

=> комп'ютерне тестування - вівторок, четвер
(14.00-17.00);

=> індивідуальні психологічні консультації - середа, 
п'ятниця (14.30-17.00).

•  Студентські організації (тел.416-6022):
=> Круглий стіл студентських організацій - 1-й 

тиждень кожного місяця, 4-106.
•  Планетарій - навчальні екскурсії для школярів 

та студентів щоденно - 10.00-15.00, ауд. 1-317. 
Керівник - В .М .Т каченко , тел. 416-6011, 265-3642.

ПОСТІЙНО:

• Культурно-мистецький 
центр (тел.416-6088). 
Працюють: 

Експериментальний театр- 
студія (худ. кер. А.Петров) - середа - 17.00, 
п'ятниця - 16.00, субота - 10.00 - 1-229.
Художня майстерня гончарного та емальєрного 
мистецтва (керівник В.Онищенко, О.Бородай) - 
вівторок, п'ятниця - 18.00-21.00 - 1 корпус;
Хорова капела “Почайна” (кер.О.Жигун) - неділя 
10.00-14 00- Актова зала, середа 18.00-21.00 - 
Конґреґаційна зала;
Творча лабораторія старовинної музики та 
музичних інструментів (кер. С.Крутіков) - 
понеділок, четвер - 18.00-21.00.
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НаУКМА З А  КОРДОНОМ
27 квітня - 27 листопада - директор Інформаційно- 

комп'ютерного центру Ю.Хмелевський брав участь в проекті 
“Information Revolution and Management of Universities”, 
Гарвардський університет, СШ А.

29 серпня-5 вересня - заступник директора бібліотеки 
НаУКМА О.Архипська брала участь у роботі 63-Ї 
генеральної конференції ІФ Л А  (Міжнародна Федерація 
Бібліотечних асоціацій та Інституцій), Копенгаген, Данія.

2-9  вересня - президент 
НаУКМА В.Брюховецький брав 
участь у конференції ректорів країн 
причорноморського регіону, на якій 
підписав від імені НаУКМА 
документ про створення Мережі 
університетів регіону Чорного моря 
(Black Sea Universities Network),
Мангалія, Румунія.

21-26 вересня - віце-президент із 
зовнішніх зв'язків С.Походня, 
керівник відділу зв’язків із 
громадськістю Н.Шумкова, декан студентів Т .Бондарчук 
брали участь у семінарі "Universities Project", Зальцбург, 
Австрія.

27 серпня - 19 вересня - проректор з магістерських 
програм Г.Немиря брав участь у підготовці серії проектів на 
запрошення Американської асоціації політичних наук та 
Центру стратегічних і міжнародних досліджень, - Вашингтон,
СШ А.

4-8  жовтня - президент НаУКМ А В.Брюховецький брав 
участь у конференції “Мир у XXI столітті”, виступив з 
доповіддю про проблеми українського православ'я - Падуя, 
Венеція - Італія.

7-14 жовтня - декан факультету правничих наук 
В.Сущенко перебував у Школі права Балтиморського 
університету (С Ш А ), брав участь у підготовці серії проектів.

19-21 жовтня - представники наукової бібліотеки
О.Архипська та С.Доценко брали участь у семінарі з 
проблем автоматизації бібліотек у Всеросійській державній 
бібліотеці іноземної літератури ім.Рудоміно, Москва, Росія.

24-31 жовтня - президент НаУКМ А В.Брюховецький 
брав участь в зустічі з управою The Mohyla Academic Soci
ety, а також мав аудієнцію у Вселенського Патріарха 
Варфоломея, на якій інформував Його Все-Святість про 
проблеми в українському православ’ї - Нью-Йорк, СШ А.

1-7 листопада - президент НаУКМ А В.Брюховецький 
відвідав Манітобський університет (Вінніпег), Канадський 
Інститут Українських Студій при Альбертському університеті, 
Громадський коледж ім.Ґрента МакЮена (Едмонтон), 
університет МакГил (Монреаль), зустрівся з представниками 
української громади в цих містах.

12-20 листопада - директор департаменту економічних 
наук О.Ястремський брав участь в роботі Міжнародної 
надвірної ради магістерської програми НаУКМ А з 
теоретичної та прикладної економіки - Вашингтон, СШ А

“Іспит з економіки України, проведений у 
Національному університеті “Києво- 

Могилянська Академія”, дає підставу 
твердити, що такі студенти, як В.Тоцький, 

Ю.Ткачук, С.Сегеда, вже нині можуть 
стати за трибуну Верховної Ради України і 

гідно відстоювати економічні інтереси 
нашої держави.” - С.Злупко. - Молодь 

України, 21 жовтня 1997 р.

13-16 листопада - ректор НаУКМ А С.Іванюк брав участь 
у першій зустрічі ректорів університетів, підтримуваних НЕБР.

17-21 листопада - проректор з магістерських програм 
Г.Немиря та проректор з бакалаврських програм В.Зубко 
брали участь у семінарі “Планування навчальних курсів у 
вищій школі” - Будапешт, Угорщина.

17-28 листопада - керівник міжнародного відділу Т.Линник 
на запрошення Академії Наук Австрії брала участь в наукових 
семінарах “В прето- і преморфології” та “Семінарі-інтенсиві з 

проблем кодування дитячої мови" - 
Відень, Австрія.

НАУКОВІ ВИДАННЯ:
•  Ігнатова О., Гончарова О. 

Французька мова. Посібник до 
підручника ’’Sans Frontieres”.

•  Бочко Г., Пашунова Л., Стась В. 
Німецька мова. Посібник до під
ручника “Deutsch Aktiv New la , lb , 
le ”.

•  Горкун M. Адаптивний розділ 
посібника з англійської мови для 1

курсу НаУКМА.
•  Міщенко Т. Brush up your pronunciation.
•  Лобас В., Бондарець О. Наукові записки НаУКМА. 

Серія “Культура”- т.1.
•  Абетка української політики /колектив авторів під 

керівництвом М.Томенка/. - Смолоскип, 1997.

ПРОЕКТИ, ЩО ПІДТРИМАНІ 
МІЖНАРОДНИМИ ФОНДАМИ І РЕАЛІЗУЮ ТЬСЯ  

В НаУКМА З ЧЕРВНЯ 1997 Р .:
‘ Створення та запровадження з 1999 р. магістерської 

програми для НаУКМ А з проблеми “Державне та 
адміністративне право та управління” - факультет правничих 
наук, керівник В.М.Сущенко, 12.1997-12.1999р. - фонд 
Know-How.

‘ “Довідкова література для університету Києво- 
Могилянська Академія” - наукова бібліотека, керівник 
Т.О.Ярошенко - 10.1997-02.1998 р. - Інститут відкритого 
суспільства.

■ “European Network: Superacid Solids-Synthesis and Investi
gation of their Catalytic Properties” - кафедра хімії факультету 
природничих наук, керівник Ю .Л.Зуб - 10.1997-09.1999 - 
INTAS.

‘ “Літня філософська школа для викладачів “Історія 
філософії: антична та середньовічна” - кафедра філософії та 
релігієзнавства, керівник В.С.Горський - 06.1997 - 
Міжнародний фонд “Відродження”.

‘ “Формування мережі служб працевлаштування студентів 
при вузах України з центром в Н аУКМ А” - центр 
працевлаштування, керівник О.Л.Гапич - 09.1997-09.1998 - 
Міжнародний фонд “Відродження”.

‘ “Розвиток на базі Центру працевлаштування НаУКМА 
консультаційного напрямку для надання інформаційної
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підтримки створенню служб працевлаштування при вузах 
С Н Д ” - 08.1997-08.1998 - Центр працевлаштування, 
керівник О.Гапич - фонд “Євразія”

' “Бізнесові структури - вищій освіті” - Відділ зв'язків із 
громадськістю, керівник Н.Р.Ш умкова - 09.1997- 11.1998 - 
Міжнародний фонд “Відродження”

Інформаційні видання університету:

“Академічна панорама” - щомісячний 
інформаційний листок Н аУКМ А, Відділ зв'язків 
із громадськістю.
“NewsLetter” - щомісячний інформаційний листок 
магістерської програми з економіки Н аУКМ А. 
“Бібліотечні новини” - газета Наукової 
бібліотеки Н аУКМ А, періодичність: раз на 
триместр.
“Поки на плацу” - газета Спудейського братства 
НаУКМА.
“Вісник Radio SM IT ” - газета Студентського 
мистецько - інформаційного товариства.
“Бюлетень” - неперіодичне видання Школи 
соціальної роботи.

Культ-Ура
КУЛЬТУРН О -М ИСТЕЦЬКА ОСІНЬ-97

Найбільшу увагу любителів мистецтва 
привернула виставка робіт людей з психічними 
вадами "Територія душі", яка демонструвалася 

7-12 жовтня. Організатори виставки - Школа соціальної 
роботи НаУКМА та Галерея мистецтв - зуміли примусити 
глядача задуматись: "А що по той бік свідомості?".

Конференція до 230-річчя Артема Веделя, організована 
Міністерством культури і мистецтв України, Центром 
музичної україністики при Національній музичній академії 
України ім. П.І.Чайковського та Н аУКМ А відбулася 28-30 
жовтня. Твори видатного вихованця Києво-Могилянської 
академії, реформатора православного церковного співу 
звучали у виконанні камерного хору "Київ”.

20-21 вересня Експериментальний та Студентський 
театри НаУКМА брали участь у Днях Львова. Також 
протягом осені обидва театральні колективи явили на суд 
глядача свої постановки “Чекаючи на Годо” та “Ашоге... 
Коло на Схід (З ах ід )”.

ЗО вересня відбувся традиційний Бал знайомств 
студентів університету.

17 листопада - Міжнародний день студентів в НаУКМА 
був відзначений вічем Спудейського Братства, святковим 
відзначенням другої річниці Радіо-СМ ІТ, фестивалем “Я та 
гітара ’ , концертом українських рок-гуртів.

Побачили світ 5 і 6 числа журналу “Кіно-Театр”.

НОВІ ПУБЛІКАЦІЇ:
1. Календар-довідник НаУКМА. 1997-1998 навчальний рік. - 

Видавничий Дім “KM Academia”, Київ, 1997.
2. Г.Тимченко. Образ жінки - образ нації.

- Українська культура. - №10, 1997 р.
3. А.Тимченко. Качественное образование 

можно получить недорого. Если есть талант.
- Зеркало недели. - 1 листопада 1997 р.

4. Л.Брюховецька. Неутехающий голос.
- Зеркало недели. - 1 листопада 1997 р.

5. Фотоінформація про зустріч студентів 
НаУКМА з членом Конституційного суду 
Австрії доктором Рудольфом Махачеком. - 
Закон і бізнес. - 5 листопада 1997 р.

6. Національний університет "Києво-Могилянська Академія" 
оголошує прийом до докторантури. - Освіта. - 5-12 листопада
1997 р.

7. О.Іванова - про передачі українського телебачення. День. - 
6 листопада 1997 р.

8. Boost For Executives. - Eastern Economist - November, 10, 
1997.

9. Д.Павличко. Петро Могила (1620 p.), поема. - Молодь 
України. - 11 листопада 1997 р.

10. Ювілей Артемія Веделя. - День, №195, - 12 листопада 
1997 р.

11. Р.Вахрамєєва. З  колекції графів Розумовських. - Культура 
і життя. - 12 листопада 1997 р.

12. М .Барановская. От всего человека вам остается часть... 
Вещи. - Киевские ведомости. - 13 листопада 1997р.

13. М.Барановская. Борцы за права животных, 
соединяйтесь! - Киевские ведомости. - 13 листопада 1997 р.

14. Т.Галковская. Курсы для будущих Рокфеллеров. - 
Зеркало недели. - 15 листопада 1997 р.

15. Гендиректор Ю НЕСКО защитил 
"почетную докторскую" в Киеве. - 
Всеукраинские ведомости. - 18 листопада 
1997 р.

16. Поганий той Майор, який не мріє 
стати доктором. - Україна молода. - 19 
листопада 1997 р.

17. С.П'ятериков. У Ю НЕСКО - 
наш доктор. - Хрещатик. 20 листопада 
1997 р.

18. С.Пятериков. Наш человек в Ю НЕСКО. - Зеркало 
недели. - 22 листопада 1997р.

19. M.Kuropas. Miracle of Ostroh: A  Beacon of Hope for 
Ukraine’s Future. - The Ukrainian Weekly - November, 23, 
1997.

20. GMCC Program Launched in Kyiv. - Ukrainian News - 
November, 5-18, 1997

21. A  New Outlook on Economics: EERC Ukraine. - The 
Eurasia Foundation Report 1996-97.

22. У листопаді знято і показано по УТ-2 фільм 
"НаУКМА і сьогодення” з циклу "Шкільний канал".

23. Сюжети про НаУКМ А було трансльовано у більш 
як 20 радіо- і телепередачах.

“Національний університет 
Києво-Могилянська Академія 

насамперед показав шлях. Завдяки 
цьому явищу діють у нашій 

державі тепер більше двох сотень 
новітніх вузів...” - О.Коноваленко. 

- Освіта, 15-22 жовтня 1997 р.
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