У цьому номері;

- конкурс ‘‘Студент
Києва’99”
- презентація
“Форум’99”
- конференція,
семінари,
круглі столи
- засідання Вченої
Ради
- візит до Запорізького
колегіуму
- зустріч випускників
- виставки, концерти

Номер підготовлено
Відділом зв’язків
із громадськістю
НаУІСМА:
04070, Київ,
вул.Сковороди. 2,
4 корпус, к.401.
Тел./факс 417-82-15.
e-mail: pr@ukma.kiev.ua

НаУКМА - кращий вуз Києва за результатами 1998 та 1999 років,
визначив Громадський фонд Святого Андрія Первозванного,
який 13 грудня вшановував переможців другого міжвузівського конкурсу
“Студент Києва-99”.
І це не дивно. Адже з двадцяти фіналістів конкурсу 1999 року дев’ять могилянці.
Отже, вітаємо переможців в номінаціях:
“Суспільні науки”
1 місце - Віталій Мороз, ФГСН-2;
3 місце - Артем Віденко. ФГСН-2;
4 місце - Дмитро Горшков, ФГСН-2;
5 місце - Дмитро Джеджула, ДЕН-1.
“Культура і мистецтво”
1 місце - Олександр Корж, ФГСН-2;
3 місце - Денис Король, М-2,
культурологія;
4 місце - Віра Перцова, ФГСН-4.
“Природничі науки”
4 місце - Дмитро Симонов, ФПрН.
Університет також нагороджено
музичним центром Бопу, який передано
до Культурно-мистецького центру КМА.
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Д.Горшков, В.Мороз,О.Корж

Вітаємо могилянців, учасників і переможців конкурсу та їхніх викладачів!
Зичимо всім творчих всім успіхів.

______ /\______

Рлтаю всі*

Фіналісти конкурсу - А.Біденко, Д.Король,

Н А У К А . О С В ІТ А ...
Початок грудня був
позначений подією, що
привернула увагу представників університетів та
бізнес-шкіл країни: 2-4 грудня в Одесі відбулась
конференція 'Розбудова менеджмент-освіти в
Україні" яку проводив Консорціум із вдосконалення
менеджмент-освіти в Україні (СЕЙМЕ) за підтримки
Фонду "Євразія".
Окрім участі в програмі конференції, Школа бізнесу “КиєвоМогилянської академії” (команда якої була на конференції у
повному складі) святкувала подвійну перемогу, бо здобула у
всеукраїнському конкурсі ситуаційних вправ найвищі
винагороди у двох з п’яти номінацій: з маркетингу О.Мальцева, та управління людськими ресурсами О.Бакланова, Н.Чічкова.
Всього на конкурс, що проводив Центр з інновацій та
розвитку і СЕЙМЕ, було подано 46 робіт, які розглядалися у
категоріях: стратегічній менеджмент; операційний менеджмент;
маркетинг; управління інформаційними системами та
управління людськими ресурсами. Ситуаційні вправипереможщ видані окремою збіркою і розповсюджуються серед
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бізнес-шкіл та університетів для використання у \
навчанні майбутніх менеджерів, їх короткий зміст
та інформацію про авторів можна знайти на webсторінці Школи бізнесу НаУКМА www.kmbs.kiev.ua.
Business Presentations Forum '99
On November 30, 1999 and December 2, 1999 An
nual Business Presentations Forum was held for the
third year students of Business English. The topics dis
cussed varied from "The Art of Presentations" (A.
Gubachev) to "Basics of the Internet" (V. Artemiak)
and from "How to Make a Green Living" (J. Kalashnyk) to "Staff Promotion" (T. Daradan). Commitment
and imagination of the Organizing Committee, of the
Hosts (A. Panova and P. Chernyshenko) were of great
value in the development of the Project. All the par
ticipants contributed their ideas, time and energy.
The aim of the Forum was to reinforce such lan
guage skills as structuring the information, speaking
fluently, using visual aids, reading charts and graphs,
handling questions from audience, i.e. to help students
make and understand business presentations and to en
able them to perform effectively in front of an English
speaking audience.
Business Presentations Forum was attended by N.
Suprun, British Council Representative, D. Friedman,
American guest lecturer, O. Kurovska, Head of the
English Language department, L. Omelyanenko, Direc
tor of Ukrainian-Canadian Language School, O. Tre
tyakova, Coordinator for NaUKMA Collegiums, L.
Buinitska, Senior Lecturer in English, L. Fedoryachenko, Senior Lecturer in English for Journalism,
third year students who specialize in English for Mass
Media.
N. Tymoshchuk,
0. Artamonov

У листопаді на науково-практичному семінарі
з проблем вивчення творчості Р.М.Рільке було
підбито підсумки конкурсу на кращу студентську
роботу, присвячену творчій діяльності письменника.
За результатами конкурсу перше і друге місце
посіли студенти нашого Університету
Матвієнко Світлана (ФГСН - 4 курс) та
Матіяш Дзвеніслава (Магістерська програма з теорії
історії літератури та компаративістики - 1 курс)
за дослідження на теми “Євангеліє від Орфея” та
“Проблеми людини в “Дуїнянських елегіях”.
Заохочувальні премії отримали:
Рахимчук Оксана (ФГСН - 3 курс),
Ковальчук Вікторія (Магістерська програма з теорії
історії літератури та компаративістики - 1курс),
Желіховська Ольга (ФГСН - 3 курс),
Нітанчук Ольга (ФГСН - 3 курс)
Дардан Тетяна (ФГСН - 3 курс).
Щиро вітаємо з перемогою.
Бажаємо творчого пошуку, ідей, втілених образів,
реалізованих планів.
Хай вам завжди натхненно працюється.
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Згідно з ухвалою Академічної конференції
розпочав роботу методологічний семінар "Liberal
arts в НаУКМА". Перше засідання відбулося 9
грудня. Доповідь на тему "Liberal arts education в
університетах США" зробив ректор Університету
С.С.Іванюк. В роботі семінару взяли участь
завідувачі кафедрами, декани, керівники
департаментів. Відбулося обговорення
особливостей системи вищої освіти, побудованої
на засадах liberal arts, та можливостей її
запровадження в Україні.
Liberal arts education розглядалася як форма
організації навчання та альтернатива традиційній
*в нашій країні системі освіти,'головне завдання
якої не у підготовці спеціаліста вузького профілю,
а у творчому розвитку особистості.
Наступне засідання відбудеться 20 січня 2000
року. Тема семінару: "Досвід впровадження
liberal arts education на факультеті гуманітарних і
суспільних наук". Доповідач - проректор з
навчальної роботи В.І. Гусєв.
***
15
грудня Центром екологічних досліджень
НаУКМА було проведено круглий стіл "Питна
вода Києва" за участю представників
законодавчої та міської виконавчої влади,
наукових установ, які опікуються
водозабезпеченням.
Заслухано
доповіді про
стан питної
води та методи
її очистки, що
застосовуються
у київському
регіоні
сьогодні,
проблеми
постачання.
Обговорювались можливості впровадження
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новітніх технологій. Внесено пропозиції щодо
Etudiants en Sciences Economique et Commercia
створення незалежної
les) - це найбільша
міжвідомчої лабораторії з
керована студентами,
екологічного контролю
неприбуткова, освітня
за якістю питної води у
організація, заснована у
м.Києві та роботи
1948 році студентами семи
програми "Екофорум",
європейських країн. Її
яка займалася б
основною метою є
просвітницькою та
сприяння культурному
виховною роботою у цій
взаєморозумінню та
галузі. Науковорозвитку суспільства,
Ректору Hauioвільного університету
о б /? І З
Hi V . S / J / - / J J D
дослідний інститут
“ Кисао-Могилянсыса Академія"
допомога
молодим людям
Д-ру В.С.Ермюмшсому
міського господарства
усього
світу
отримувати та
має підготувати
розвивати
навички
через
пропозиції до Закону
унікальні
міжнародні
Велк м н пі»нінш ий В яч еслав е С тепан овичу!
України про питну воду
програми стажувань та
М іністерства закордонних спрал України звертається до Вас з проханням
у Комітет з питань
про допомогу в лошуху кандидатів на заміщ ення дипломатичної посади у
пов'язані з ними проекти.
секторі
офіційних
переклади
відділу
міжнародних
договорів
Державно
екологічної політики
правового управління М ІС України. Нам добре відомий високий професійний
Програми функціонують
рівень випускників Н*У КМА, їх гарне володіння англійською мовою та
Верховної Ради.
через підбір кваліфікованих
патріотизм, глибоко закладений в траднш дх Вашого навчалмнаго закладу.
О сновною вимогою до можливих кандидатів с спроможність здійснювати
молодих людей, які
якісний усний перехлад англійською мовою переговорів, консультацій та пресконференшй на високому політичному рівні Професійні знання в таких галузях,
мають
рівень бакалавра чи
як політологія, економіка та фінанси стануть на пригоді й сприятимуть
У рамках “Speaker’s
кар'єрному росту.
магістра, для стажування за
Series” магістерської
Ми сподіваємось на вашу допомогу й можливість подальш ої співпраці на
кордоном у країнах-членах
благо України.
програми з економіки 1
AIESEC. '
грудня відбулася зустріч
П ерш ий зя ступи и к м ін істр і
л
із заступником Міністра
и к с р донн н і с и р ів У крвінн
{у
Щирі вітання майбутнім
економіки п.Ігорем
стажерам!
Сподіваємося,
Шумилом. Тема зустрічі:
В х ід . ш'О-ї
що
набутий
досвід
■И'І -J.
“Стратегія економічного
обов’
язково
сприятиме
розвитку України в
розбудові України!!!
наступному році”.
Протягом січня-лютого 2000 року гостями
“Speaker’s Series” будуть:
Катерина Чумаченко - Barent’s Group,
Наталка Яресько - NIS Enterprise Fund,
Грегорі Єджейчик - Світовий Банк.
Тел. для довідок 416-69-36.

працюючих 'Im titL вах кеРУючих,

3Ношмр
^0Т^РаЧЬОвуючііх
■Уімініапраф 'т 0œmmo:

У вирі студентського життя

'фацьотіпіах,

22 та 23 грудня у приміщенні бізнесшколи НаУКМА відбувся останній
етап відбору аплікантів до міжнародної
програми обміну стажувань ITEP.
Інтерв’ю проводилося Ревізійними
комісіями, до складу яких увійшли
представники Школи бізнесу
НаУКМА, Локального (Київ) та
. _ . Національного (Україна)
Комітетів AIESEC; компаній Ргосter&Gamble та Arthur Andersen. З 60
аплікантів було відібрано 32. Серед 11
-------- фіналістів семеро вихованці НаУКМА
(О.Паньків, А.Калина, В.Милошик, Ю.
Мирошниченко, В.Репей, О.Шндюк, ІО.
Гордієнко).
AIESEC (Association Internationale des

#

/
»еноровливіа 'к е р ів н і? 0™"
добрих грошей т т іш в'

s s s s t z ^

' Ое
Т ч и х ^ Г ЬПратвшп^

Собі _ ..Л _ аонийь°го1взагалі,

УСІМ іншим
п
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Біль прощання
Великий сум панував у Конгрегаційній залі Академії 4-го
січня: на жалобну церемонію прощання з Соломією Павличко
йшли і йшли письменники, дипломати, політики, професори,
студенти. На 41-му році нагло обірвалося життя талановитої
дослідниці, перекладачки, доктора філологічних наук, професора
Києво - Могилянської академії. Це сталося увечері 31-го
грудня, перед самим Новоріччям. За свій короткий вік Соломія
Павличко залишила яскраву творчу спадщину: наукові
монографії, літературознавчі статті, численні переклади з
англійської. Кожна з її праць ставала значною подією
культурного життя України, будила думку, торувала нові
шляхи.
Соломія Павличко народилася у Львові, в родині видатного
українського поета Дмитра Павличка, закінчила Київський університет, 1984 р. захистила кандидатську
дисертацію з американської літератури, а 1995 р. - докторську з теорії літератури. Працювала в
Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, читала курси лекцій у Київському університеті,
Гарвардському університеті (США), університеті Альберти (Канада). У Києво-Могилянській академії
стала одним із авторів концепції маґістеріуму, читала на ньому два фундаментальні авторські курси “Український модернізм” і “Школи й напрями сучасного літературознавства”, керувала роботою
багатьох аспірантів. Активна й мобільна, вона мала широкі зарубіжні зв’язки, ініціювала й підтримувала
багато міжнародних проектів, використовувала свій авторитет для розширення рамок співробітництва
Києво-Могилянської академії з рядом провідних університетів світу.
Видавництво “Основи”, одним із засновників і головою видавничої ради якого була Соломія
Павличко, здійснило видання понад двохсот книжок класики світової наукової думки. Соломія
Павличко очолювала Всеукраїнський благодійний фонд “Основи”.
Перу Соломії Павличко належать наукові монографії: “Філософська поезія американського
романтизму” (К., 1988), “Байрон. Нарис життя і творчості” (К., 1989), “Letters from Kiev” (New York,
1992), “Лабіринти мислення. Інтелектуальний роман сучасної Великобританії” (К., 1993), “Дискурс
модернізму в українській літературі” (К., 1997, 1999), ряд досліджень із питань української, англійської,
американської літератур, теорії літератури та проблем фемінізму. Її праці друкувалися не лише в
Україні, а й у багатьох зарубіжних виданнях.
Блискучий перекладач з англійської, Соломія Павличко переклала багато художніх творів, серед
яких найвідомішими стали романи В.Голдінга “Володар мух” та Д.Г.Лоуренса “Коханець леді
Чаттерлей”.
Фатально обірвалось яскраве життя Соломії Павличко, лишивши біль непоправної втрати. Сум,
великий сум панував на Байковому кладовищі, де ховали цю надзвичайну людину.
Друзі, колеги.
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Ректору
Києво-Могнлянської академії
п.Сергію Івашоку

ВЧЕНА РАДА ПОВІДОМЛЯЄ
На засіданні Вченої ради 24 грудня було
одностайно обрано головою Вченої ради доктора
філологічних наук, професора Моренця Володимира
Пилиповича.
• Заслухано інформацію президента НаУКМА
В.С.Брюховепького про необхідність змін і
доповнень до діючого Статуту НаУКМА та
створено робочу групу, якій доручено до початку
2000/2001 навчального року розробити проект
нового Статуту НаУКМА.
• Обговорювалось питання про стан виховної
роботи в Університеті та його філіях. Вирішено
провести в березні 2000 року семінар, присвячений
проблемі студентського самоврядування. Декану
студентів С.Горіну доручено створити студентський
деканат і розробити положення про органи
студентського самоврядування в НаУКМА.
• Розглянуто питання про стан впровадження
української мови в Таврійському інституті
підприємництва і права. Вчена рада визнала стан
упровадження української мови незадовільним.
Керівництву ТІПП рекомендовано розробити
комплексну програму впровадження української
мови та подати її на розгляд Вченої ради.
• На засіданні також було розглянуто: звіт
проректора з наукової роботи про роботу відділу
аспірантури і докторантури та інформацію щодо
результатів прийому в аспірантуру
в 1999 році; навчальний план
підготовки бакалаврів за новою
спеціалізацією “Хімія"; програму
Днів науки НаУКМА та 6-ої
Щорічної наукової конференції;
звіт конкурсної комісії з
проведення конкурсу на
написання україномовних
підручників (навчальних
посібників).
Вчена рада рекомендувала до друку серію “Вчені
НаУКМА” та праці викладачів НаУКМА
(Бібліографічний показник); нові тематичні серії
журналу “Наукові записки НаУКМА” та “Альманах
Маґістеріум” (вип.З). З ухвалами Вченої ради
можна ознайомитись на \УеЬ-сторінці:
www.Senate.ukma.kiev.ua
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Ми, вчителі і учні Ворохтянської загальноосвітньої
школи 1-111 ступенів, щиро вдячні вашим студентам, які
цікаво і змістовно розповіли нам про Ваш навчальний
заклад, про правила прийому до нього.
Ця зустріч, яка відбулася 24.12.1999 р., надовго
залишиться в пам’яті наших учнів і буде стимулом для
кращого навчання у школі.
Ваші студенти В.Гацик, В.Гітерман, О.Крусь, Д.Луцюк,
О.Бешко, О.Лещенко, І.Гребінська, В.Кандпнська,
ІО.Борженська, О.Матвеева, О.Пухтецька, О.Галака,
О.Михайлюк спільно з керівником групи, доцентом
В. Макареня своїми переконливими розповідями вселили
надію нашим випускникам, що в Києво-Могилянській
Академії високо цінуються знання, прагнення до навчання,
до науки, а ці риси характеру притаманні нашим
старшокласникам. Приємно було почути, що в Академії
панує атмосфера вільного творчого навчання, незалежність
мислення в ім’я добра і справедливості. Будемо вірити, що
в 2000 році студентами Києво-Могилянської академії
будуть і наші випускники.
З повагою,
педагоги та учнівський колектив
Ворохтянської ЗОШ І-111
ступенів

З філій та колегіумів
21-24 грудня відбувся візит
адміністрації НаУКМА до
Запорізького “Січового
колегіуму” у складі ректора
С.Іванюк, декана ФГСН
і В.Щербака та координатора
роботи з колегіумами
О.Третякової.
Програма візиту була
напруженою і різноманітною.
Викладачам і старшокласникам
шкіл Запоріжжя
(були представники 14 навчальних закладів) ректор
НаУКМА розповів про засадничі моменти “liberal
arts education”, принципи вступного тестування,
особливості навчання у НаУКМА. Декан ФГСН В.
Щербак розповів про найбільший факультет
НаУКМА і наприкінці зустрічі як дослідник історії
козацтва прочитав лекцію “Актуальні проблеми
вивчення історії українського козацтва”.
На зустрічі з представниками Держадміністрації
міста було вирішено питання щодо будівництва
спортивної зали для колегіантів. Виступи ректора
НаУКМА на місцевому телебаченні дали змогу
жителям Запоріжжя і Запорізької області отримати
ширшу інформацію про Академію та співпрацю з
нею “Січового колегіуму”. Крім того, було два
записи на
місцевому
радіо, де і
С.Іванюк і
В.Щербак
торкнулися
широкого кола
питань щодо
проблем
сучасної освіти.
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Гості були присутні на засіданнях різних
секцій наукового товариства, відвідали відкритий
урок вчительки Л.Чеховської - викладача
української літератури, кандидатуру якої колегіум
висуває на конкурс “Учитель року", побували на
засіданні Молодіжної моделі ООН. Крім того,
для старшокурсників С.Іванюк провів урок з
української літератури - “Молоді українські
поети 80-х”, а В.Щербак - урок з історії “Становлення державності в Україні”.
Неформальні зустрічі з викладачами, завучами,
старшокласниками дали змогу відчути різнобічне
і напружене життя “Січового колегіуму”,
зрозуміти потреби і проблеми цього іноваційного
закладу, узгодити напрямки співпраці Академії та
колегіуму.
На прощання викладачі і учні
колегіуму висловили сподівання,
що перший візит ректора до
“Січового колегіуму” покладе
початок регулярним зустрічам
представників НаУКМА з
громадськістю Запоріжжя на базі
“Січового колегіуму”.
О.Третякова
Координатор по роботі з колегіумами
22 грудня відбулася традиційна зустріч
випускників НаУКМА, зініційована самими
випускниками, як бакалаврських так і
магістерських програм різних спеціалізацій.
Майже всі вони працюють у великих
українських та міжнародних компаніях, але
знайшли час для рідного Університету.
Випускників привітав президент НаУКМА
В.Брюховецький. Відділ зв'язків із громадськістю
запропонував усім випускникам зустрітися у
квітні. Багато з них підтримали цю ідею. Якщо у
Вас є якісь пропозиції - звертайтеся до нас.
Наша адреса: Київ 04070, вул.Сковороди, 2
НаУКМА, (е-шаі1:рг@икта.kiev.ua).
Керівнику відділу зв'язків із громадськістю
Бєлашко Ірині.
Найкращий подарунок до Різдвяних та
Новорічних свят - єдине в Україні видання творів
Сергія Аверинцева!
С.С. Аверинцев.
Софія-Логос, Словник - К.: Дух і Літера, 1999. - 464 с.
Основи християнської культури у вигляді
енциклопедичного словника - вагома альтернатива
"брехні в алфавітному порядку", що донедавна
виповнювала радянські енциклопедії. Словник
С.С.Аверинцеза дарує читачеві універсальний звід
знань від А до Я і водночас осмислений, особистий
вибір між вузьким шляхом "отця віри" Авраама та
битим шляхом постатеїстичного "язичництва”.
З питань придбання звертатися до видавництва
“Дух і Літера” (НаУКМА, 4 корпус, 210-212 к.)

К ул ьт-У р а т
9 грудня в рамках проекту
“Німецькі дати” було відкрито
німецько-українську фотовиставку
“Німеччина з 1945 року:
фотографії трьох поколінь однієї
родини” та “Падіння муру! Віктор Марущенко
в Берліні 1989 року”, організовану ГетеІнститутом. Зі словами привітання виступили
ректор НаУКМА С. Іванюк, НІШ Німеччини Е.
Гайкен та директор Гете-Інституту Й.Еберт. На
виставці було представлено роботи трьох
поколінь німецької родини та українського
фотографа - Віктора Марущенка, який десять
років тому став свідком
падіння Берлінської стіни.
Фотографії висвітлюють
складну історію
становлення Німеччини з
1945 року та залишають
гостям надію на розбудову
власної країни.
16
грудня в Культурномистецькому центрі
НаУКМА відбувся
концерт ’’Десять років
потому” - переможців 1-го фестивалю “Червона
рута”. Андрій Панчишин, Марійка Бурмака,
Едуард Драч, Андрій Чернюк виконували свої
старі та нові пісні. Серед глядачів були присутні
організатори першого та другого фестивалів
“Червона рута”. Співакам вдалося відтворити
теплу, дружню атмосферу фестивалю 10-річної
давності.
Напередодні Новорічних свят та Різдва
Хрестового відбулося відкриття виставки
вишиваної ікони Ірини Івасенко “Хай святиться
ім’я твоє”. Львів’янка Ірина Івасенко (за фахом
лікар) працює в техніці живописної голки,
аматорка. Виставка діятиме до 19 січня.
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Зі сторінок історії

У кінці грудня в КМА традиційно відбувалося поминовення
видатних вихованців й покровителів Києво-Могилянської
академії. Пом’янемо ж і ми...

У 1999 році виповнилося:
360 років від дня народження і 290 років
від дня кончини вихованця КМА.
видатного політичного й державного діяча
України, покровителя й розбудовника
Академії - гетьмана Івана Мазепи
(20.03.1639 - 2.10.1709).

V

А'

345 років від дня народженя
вихованця і покровителя КМА
гетьмана України - Данила Апостола
(4.12.1654 - 15.01.1713).
340 років від дня виходу в світ першого
підручника з риторики українською
мовою, автором якого був професор і
ректор КМА Йоаникій Галятовський
(1620 - 1688) - “Наука, албо спосіб
зложення казання” (1654)
300 років від дня народження вихованця КМА,
її професора і префекта, знаного філософа і
драматурга, засновника національних шкіл
“у Сербії і Хорватії” (1733 - 1738)
Мануйла (Михаїла) Козачинського
(1699 - 4.08.1755).
335 років від дня загибелі вихованця
КМА, державного діяча, гетьмана Івана
Виговського (невід. - 9.03.1664)
з чиїм ім’ям пов’язано отримання
офіційного статусу вищої школи для КМА
(за Гадяцьким трактатом).
275 років від дня загибелі у царських
казематах вихованця КМА, борця за
національні інтереси України,
наказного гетьмана Павла Полуботка
(1660 - 18.12.1724)
235 років від дня народження
вихованця КМА, відомого історика і
археолога Києва, автора “Краткого
описання города Києва”(1820) Максима
Берлинського (6.08.1764 - 6.01.1848).
200 років від дня кончини вихованця
КМА, державного діяча України і Росії
князя Олександра Безбородька
(14.03.1747 - 6.04.1799), засновника
Ніжинського ліцею (тепер педагогічний
Інститут ім.М.В.Гоголя)
Підготовлено до друку Енциклопедію “Києва-Могилянська академія в
іменах" (понад 1400 статей, 280 ілюстрацій). Науково-дослідити центром
вивчення спадщини КМА досліджені біографії, суспільна, наукова та культурна
діяльність засновників, благодійників, професорів та вихованців Академії. Вихід в
світ шанується у другому півріччі 2000 року. Телефон для довідок 463-7110.

З.І.Хижняк,
Керівник Центру “Вивчення Спадщини КМА”
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проолеми теорії та практики , виставкапрезентація наукових праць викладачів та
Інтернет-дискусія. У рамках Днів науки пройде
Шоста щорічна наукова конференція “Україна:
людина, суспільство, природа”, на якій буде
представлено 315 доповідей науковців КМА та
інших вузів України. Працюватимуть секції:
- гуманітарних та суспільних наук (підсекції
філософії та релігієзнавства, культурології,
літературознавства, української мови, іноземних
мов, політології, історії, бібліотечноінформаційної діяльності, фізичного виховання)
- правничих наук
- соціології та соціальної роботи
- економічної теорії (підсекції інформатики
та комп’ютерних технологій, математики)
- природничих наук (підсекції екології,
біології, хімії та фізики).

NOTA BENE
24 грудня - 19 січня - виставка
вишиваної ікони Ірини Івасенко "Да
святиться ім'я твоє". Галерея мистецтв
НаУКМА, 1 корпус, 310 ауд. Довідки за
тел.416-21-54.
21 січня - Презентація НаУКМА в
місті Дніпропетровськ. - Організатор НаУКМА. Педагогічне училище. Довідки за
тел.416-60-22
24 січня - Перша Всеукраїнська науковопрактична конференція індологів (до 50-річчя
Республіки Індія). - Організатори: НаУКМА,
Інститут сходознавства ім.Кримського НАНУ,
Інститут світової економіки і міжнародних
відносин НАНУ. - Секція суспільних наук
НАНУ, вул.Грушевського, 4. Великий
конференцзал, 2-й поверх. Довідки за
тел. 221-67-49, 555-63-64

25 січня - Презентація книги
В.Луговського Невідомий маестро". Організатори: журнал "Кіно-Театр", КМЦ.
Довідки за тел.416-60-96.

24 - 28 січня - Дні науки НаУКМА.
Конґреґаційна зала. Відкриття о 14.00.
Довідки за тел.463-69-74.
У програмі філософський диспут “Філософія:
дивлячись у III тисячоліття”, круглий стіл
“Університетська філософія в Києві: минуле,
сучасне, майбутнє” та “Вибори в Україні:
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Аверинцев С.С. Софія-Логос, Словник - К.:
Дух і Літера, 1999. - 464 с.
Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або
дефект головного дзеркала. - К.: Видавничий
дім “KM Academia”. 1999. - 32 с.
Чухлуб В. Чи багато потрібно студентові для
повного щастя? - Вечірній Київ,
З грудня 1999 р
Хрущак В. Найгучніше посвячували Богдана
Хмельницького. - Експрес, 4-12 грудня 1999 р.
Часто П. Цікаво про "Могилянку". - Свобода,
10 грудня 1999 р.
Грановський В. Дацюк С. Де взяти “нове
покоління”? - День, 11 грудня 1999 р.
Доценко Л. На день Андрія Первозванного
іменинниками стали чотири київських
студенти, а кращим вузом названо КиєвоМогилянську академію. - Україна Молода,
15 грудня 1999 р.
Полєтлєв В. ...А обрали 20 кращих. Столиця, 16 грудня 1999 р.
Гапжа Л. Без парканів: як народжуються,
ж и в у т ь і помирають стіни. - День, 22 грудня
1999 р.
Удовиченко А. Чиновники с фильтрами. Киевские ведомости, 24 декабря 1999 г.
Lina Kostenko. Cultural Aura ot a Nation, Wei
come to Ukraine, # 4'99.
Грицук В. Бойс та святість тварин. Міжнародний туризм, N° 4'99.
Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або

26 січня - відкриття виставки живопису "Гра":
Б.Задорожній. Г.Максименко, О.Лисенко,
О.Ратушний, В.Медведев, В.Іванів, Ю.Баранов.
Галерея мистецтв НаУКМА, 1 корпус, 310 ауд.,
17.00. Довідки за тел.416-21-54.

13
14
15

16

17

Дефект головного дзеркала. - Світло, Ха4/99
Брюховецький В. Працюємо на результат. Світло, Х°4(14)/99.
Галів М. Декілька думок на закінчення
двадцятого сторіччя. - Патріяохат, грудень
1999 р.
Президент Альбертського університету
відвідує Україну. - Канадський інститут
українських студій. Річний огляд. Торонто,
1999 р.
Англійський переклад “Історії УкраїниРуси” Грушевського в Україні. Канадський інститут українських студій.
Річний огляд. Торонто, 1999 р.
Сучасний Економіст. - Консорціум
економічних досліджень та освіти, Х°1,
осінь 1999 р.
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