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Встановлення хреста на відреставрованій бані
Благовіщенської церкви
6 квітня відбулася урочиста церемонія
освячення та
встановлення хреста на
відреставрованій бані
Благовіщенської церкви.
Ця церква - перлина
українського барокко була збудована у 1730-х
роках коштом гетьмана
Івана Мазепи та освячена
митрополитом Рафаїлом
Заборовським.
Зображення
Староакадемічного
Мазепиного корпусу з
Благовіщенською
церквою академічне
товариство помістило на
своїй печатці - гербі
Академії. Спудеї
складали обітницю
“...оноє святоє місце
блажить і завжди про нього
пам'ятствовать... в якому б чині, милістю
Божою, ми б не перебували”.
У 1918 році церкву було закрито і
відроджено лише 1996 року як єдину в
Україні студентську. Але за роки
запустіння, без ремонту будівля дійшла
аварійного стану. Був замурований
купольний простір, зруйновано настінний

14-15 квітня Консорціум економічних досліджень та
освіти проводив третю міжнародну наукову конференцію
“Втрати суспільства від запровадження тарифів, квот,
субсидій та лізензій”. Працювало п’ять секцій:
- втрати від державного втручання на прикладі України;
- протекціонізм та дерегулювання - втрати та переваги;
- інституції та податкова система;
- ліцензування;
- вироблення оптимальної економічної політики в цій
сфері.
Доповіді та коментарі представили переможці
всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт,
українські та міжнародні експерти.

розпис, прогнили комунікації. НаУКМА
самостійно розпочав
реставрацію, хоч необхідна
сума складала близько 900
тис .доларів СШ А, а на
допомогу держави, на жаль,
не доводилося
розраховувати. Спонсорами
реставрації (по суті,
врятування) церкви стали
численні донатори з України
та закордону, серед яких
Київська міська та
Подільська районна
держадміністрації,
Київський патріархат,
церковні громади СШ А та
Канади, десятки віруючих.
У квітні були закінчені
першочергові протиаварійні
роботи по реставрації бані і,
нарешті, встановлено хрест.
На церемонії були присутні мер Києва
О.Омельченко, Патріарх Всієї України-Руси
Філарет, голова Подільської
райдержадміністрації М .Романюк, голова
Управління охорони пам’яток історії, культури
та історичного середовища Р. Кухаренко,
представники корпорації “Укрреставрація”, яка
проводила реставраційні роботи.

В ІТ А Є М О !
Студентка Н аУ К М А Ольга Кирилова стіьха
лауреаткою цьогорічної прем ії імені Олеся
Гончара за цикл оповідань “Листи без адреси ”.
У Видавничому Домі “K M Academia” вийшли
друком “Наукові записки Н аУ К М А ” випуск № 6
( “Економіка” ) та другий випуск збірника наукових
праць “Культурологічні студії” .
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На квітневому засіданні Вчена Рада НаУКМА
прийняла рішення про присвоєння звання Почесного
професора НаУКМА відомій українській поетесі Ліні
Костенко. Було заслухано і схвалено доповіді В.Якушика
“Про діяльність Центру суспільно-політичних наук” і
Б.Сігова “Про діяльність Центру європейських
гуманітарних досліджень”. Також на засіданні затверджено
“Положення про творчі відпустки НаУКМА” та
“Положення про конкурс на написання україномовних
підручників (посібників)”.
*

*
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26-27 квітня працювала українсько-шведська
конференція з питань вищої освіти, організаторами якої
стали Шведський інститут та міжнародний відділ
НаУКМА. У конференції взяли участь представники
НаУКМА, університетів Лінчопінґ, Уппсали, Стокгольму,
Мальме, Львівського держуніверситету, НУ ім.
Т.Шевченка,
Стокгольмського та
Білоцерківського
аграрних університетів,
Слов’янського
університету,
Херсонського
педагогічного
університету,
Королівського та
Т ернопільського
технічних
університетів,
Донбаської академії
будівництва та архітектури, Університету на Готланді,
Керченського морського технологічного університету, тощо.
В ході семінару його учасники обговорювали можливості
співпраці між університетами України та Швеції.
к

к

Участь у конференціях

*

22 квітня з ініціативи Центру європейських
гуманітарних досліджень пройшов семінар “Можливі
геополітичні наслідки югославського конфлікту”. Свої
доповіді представили Леонід Фінберг, Вадим
Скуратівський, Євген Рожковський, Юрій Табак, Олексій
Толочко, Костянтин Сігов. Семінар викликав інтерес і
зацікавленість викладачів і студентів НаУКМА та інших
вузів.
-к

директор Японського центру в Україні Т.Сато, Амбасадор
Республіки Індія в Україні Відья Бгушан Соні, урядовці,
викладачі та студенти НаУКМА, НУ ім.Т.Шевченка,
Краматорського економіко-гуманітарного інституту,
Дніпропетровського та Одеського держуніверситетів,
державного університету “Львівська політехніка”.
Працювали чотири секції: Індія, Китай, Японія, економіка.

15-22 квітня - головний редактор журналу “Кіно
Театр” Л.Брюховецька як член жюрі взяла участь у
Всеукраїнському театральному фестивалі “Класика
сьогодні”, що проходив у м.Дніпродзержинську.
* * *
19-26 квітня - заступник директора наукової бібліотеки
О. Архипська взяла участь у Міжнародному семінарі
Європейської групи автоматизаторів “Менеджмент
мультимедіа-колекцій” (м.Блед, Словенія).
*

*

*

21 січня - 1 квітня - студент ФПрН-3 М .Орлов
перебував на стажуванні в Школі права Балтиморського
університету в рамках співробітництва між факу.чьтетом
правничих наук НаУКМА і Школою права Балтиморського
університету.

20 квітня в Галереї мистецтв пройшло
ювілейне засідання з нагоди 275-ліття від
дня народження Імануїла Канта. Сесію
організувала кафедра філософії НаУКМА
спільно з НУ ім.Т.Шевченка і Кантівським
товариством в Україні.
У сесії взяли участь представники
Посольства Німеччини в Україні та ГетеІнституту. Виступили академік НАНУ
В.Шинкарук, член-кореспондент НАНУ
М.Попович, докт.філ..наук В.Горський,
докт.філ.наук В.Малахов, декан ФГСН канд.філ. наук
В.Гусєв, докторант кафедри М.Ткачук, аспіранти і магістри
кафедри філософії. Завершив засідання концерт ансамблю
старовиних інструментів НаУКМА.
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27-28 квітня у
НаУКМА проходила
організована Центром
сходознавства третя
.міжнародна конференція
“Україна у сфері
інтересів країн
АзійськоТ ихоокеанського
регіону”. У роботі
конференції взяли участь

З травня при Школі соціальної
роботи НаУКМА у рамках проекту
“Поширення освіти у сфері соціальної
роботи та соціальної політики в
Україні” програми “Tempus-Tacis
Compact Project” розпочинає роботу
Інформаційно-сервісний центр з
проблем викладання та досліджень у
соціальній роботі.
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В ІТ А Є М О
збірну команду Університету з гирьового спорту
зі здобуттям другого місця на IV Універсиаді
вузів м.Києва.

КУЛЬТ-УРА!
Виступ “Почайни”
26 квітня академічна хорова капела
НаУКМА “Почайна" відвідала Чернігів
для відзначення 13-ї річниці
Чорнобильської трагедії. Студентів тепло і
щиро зустріли заслужений артист України
Аюбомир Боднарук та директор Чернігівського музичного
училища Владислав Бойко. Перед концертом хорова
капела відвідала найбільшу за часів Київської Русі
підземну Єллінську церкву та Антонієві печери, які є
пам’ятками архітектури XI - XVIII ст.ст. Не забула
“Почайна” і тут вшанувати Господа, співаючи “Святий
Боже” А.Веделя. Хористи відвідали також Єлецький
жіночий монастир. А в Борисоглібському соборі
могилянці дали концерт, виконуючи твори як українських
композиторів XVII ст. А.Веделя, М.Ділецького,
Д.Бортнянського, так і сучасних - твори Лесі Дичко та
польського композитора Р.Твардовського. Також звучали
твори італійського композитора Адольфа Танці та
українські народні пісні в обробці ОЛисоконя.
Слухачами “Почайни" були вихованці Чернігівського
музичного училища. У цьому ж Борисоглібському соборі
у 1693р. був похований Лазар Баранович - з 1650 року
ректор Києво-Братської колегії.
О.Захарченко, Ф ГСН - 2.

7 квітня в Галереї мистецтв відкрилась фотовиставка
“Власне життя. Подорожі у невідоме суспільство”. У
церемонії відкритя взяли участь Надзвичайний і
Повноважний Посол Німеччини в Україні Еберхарт
Гайкен, директор Гете-Інституту Иоханес Еберт,
професор Л.Фінберг та проректор з наукової роботи
НаУКМА проф. М.Брик.

До уваги викладачів! В приміщенні наукової бібліотеки
(Староакадемічний корпус) постійно працює виставка книг,
отриманих від Українсько-Американського Благочинного
Фонду “Сейбр-Світло” (сучасна наукова література з
різних галузей знання англійською мовою, більше 600
назв). Можна (бажано!) переглянути виставку з метою
відбору книг для нашої бібліотеки. Конт. тел.416-6055.

:

Н ові п у б л ік а ц ії:

1. Quinze Ukrainiens en stage a I’ESC. - Ouest-France,
19.03.99 p.
2. Я.Марусик. Свобода в духовності. - Українське слово,
I. 04.99р.
3. З.Хижняк. - Благовіщення. Блага вість... - Вечірній Київ,
7.04.99р.
4. Р.Пісоцька. Архітектурну пам’ятку не кидають
напризволяще. - День, 7.04.99р.
5. В.Рябошапка. Студенты “Могилянки” будут венчаться в
своей церкви. - Сегодня, 7.04.99р.
6. С.Цьома. Собор Подільської Богоматері. - Україна молода,
7.04.99р.
7. Премії імені Олеся Гончара. - Урядовий кур’єр, 7.04.99р.
8. Створюється Енциклопедія історії Української Церкви. Урядовий кур’єр, 7.04.99р.
9. Д.Наливайко. Про вивчення зарубіжної літератури в школі.
- Літературна Україна, 8.04.99р.
10. І.Пасічник, М.Ковальський. З позиції упередженості.
Відкритий лист головному редакторові видавництва
“Каменярі”. - Літературна Україна, 8.04.99р.
11. О.Голубєва. Встановлено новий купол Благовіщенської
церкви. - Хрещатик, 9.04.99р.
12. Мова наша солов’їна тільки з кабінетів лине. - Україна
молода, 9.04.99р.
13. С.Пятерников. Минувшая неделя в Киеве ознаменовалась
еще одним богоугодным событием... - Зеркало недели,
10.04.99р.
14. Д.Клочко. Мирослав Попович: “Біда не тоді, коли зло зверху. Біда - коли немає різниці між добром і злом”. День, 10.04.99р.
15. Презентація книг Юрія Паславського. - Українські вісті,
II. 04.99р.
16. І.Миколаенко. Будни и праздники святынь. Независимость, 14.04.99р.
17. Америка на Подоле. - Независимость, 14.04.99р.
18. Оголошення про конкурс на заміщення посади президента
НаУКМА. - Освіта, 14-21.04.99р.
19. НАТО розбомбило міф про “гуманітарний характер”
авіаударів. - День, 16.04.99р.
20. Є.Голібардов. Чого не врахував пан професор. - Вечірній
Київ, 20.04.99р.
21. Д.І онгальский. Иностранцы защищали своих. Інвестиційна газета, 20.04.99р.
22. ГЛрмак. Студенти пропонують... - Урядовий кур'єр,
24.04.99р.
23. Р.Семків. Комп’ютерний Самвидав (нова хвиля-1). Смолоскип України, квітень 1999 р.
24. ІАндрусяк. З поїздок творчої молоді по Україні... , ч Смолоскип України, квітень 1999 р.
~
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NOTA BENE
2-17 травня - участь Київського
Експериментального театру у міжнародному
проекті “Земля обітована” - м.Лодзь, Польща.

§

3-10 травня - книжкова виставка “До Дня
Перемоги” - 1 корп., 137 ауд. Довідки за тел. 416-6033.
6 травня - зустріч з народним депутатом України, чле
ном фракції НРУ Генадієм Удовенком. Ініціатор прове
дення зустрічі - Київська Асоціація Студентських Клубів. КонГреґаційна зала, 14.00. Довідки за тел. 416-4549.
6 травня - відкриття “Великодньої мозаїки” - виставки
художніх творів учнів колегіумів, що є під патронажем
НаУКМА. - Галерея мистецтв НаУКМА, 1 корп., 310 ауд.,
17.00. Довідки за тел. 416-6098.
10-15 травня - книжкова виставка “До Дня Матері”. - 1
корп., 137 ауд. Довідки за тел. 416-6055.
11 травня - у рамках циклу концертів творчої молоді
“Музичний травень у НаУКМА” виступ учнів КиєвоМогилянського колегіуму, присвячений Дню Матері Культурно-мистецький центр (вул.Іллінська, 9), 15.00.
Довідки за тел. 416-2195.
14-16 травня - загальноукраїнська студентська науковопрактична конференція “Українська мова у студентському
середовищі". - Довідки за тел. 416-4549.
14 травня - у рамках циклу концертів творчої молоді
“Музичний травень у НаУКМА” скрипковий концерт у
виконанні Марії Нестеровської. - Конґреґаційна зала, 17.00.
Довідки за тел. 417-2195.
14 травня - виставка творчих робіт Любові Міненко
“Мені тринадцятий минало”. - Галерея мистецтв НаУКМА,

ПОСТІЙНІЙ

• 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 - 17.00;
=> комп'ютерне тестування - понеділок, середа
(12.00-17.00);
=> індивідуальні психологічні консультації - щоденно
(10.00-17.00);
=> тренінги в психокорекційних групах;
особистісноцентрована - вівторок, п’ятниця 17.00-19.00, психоаналітично спрямована понеділок, четвер - 18.00;

1 корп., 310 ауд., 16.00. Довідки за тел. 416-2195.
16-31 травня - книжкова виставка “Літературний календар”
(До днів народження С.Петлюри, І.Сікорського). - 1 корп.,
137 ауд. Довідки за тел. 416-6055.
18 травня - у рамках циклу “Музичний травень у НаУКМА”
концерт класичної музики. Виконавець-Павло Хмара(скрипка)
- КонґреГаційна зала, 18.00. Довідки за тел.416-2195.
20 травня - засідання Вченої Ради Н аУКМ А. - 1 корп., ЗОЇ
ауд., 15.00. Довідки за тел. 463-6974.
20-21 травня - щорічна регіональна конференція
"Регіональне академічне співробітництво” . Організатори НаУКМА, Британська Рада в Україні, Фонд KNOW-HOW.
- Довідки за тел. 416-5016.
21 травня - восьма сесія Академічної конференції. Основні
питання: звіт президента НаУКМА В.Брюховецького за 1994
1999 роки та вибори президента Університету. - Конреаційна
зала, 14.00.
21 травня - День факультету правничих наук. - Довідки за
тел.416-6073.
23- 30 травня - організація і участь у Першому міжнародному
фестивалі вуличних театрів “Відкрите небо”. - Довідки за
тел. 416-2195.
2 4 - 26 травня - семінар “Університетські бібліотеки
напередодні X X I століття” (проблеми автоматизації бібліотек,
використання міжнародних форматів) за участю директора
бібліотеки Університету Сока (Каліфорнія, СШ А) п.Джона
Шерідана. - Довідки за тел.416-6055.
27 травня - круглий стіл “Вода, природа, життя” ,
приурочений до 1-ої річниці створення Центру екологічних
досліджень НаУКМА. - 1 корп., ЗОЇ ауд. Довідки за тел.
463-6974.

Планетарій - навчальні екскурсії для школярів та
студентів щовівторка - 16.30, ауд. 1-317.
Керівник - В.М.Ткаченко, тел. 416-6011, 265-3642.
Культурно-мистецький центр, вул.Іллінська,9
(тел.416-2154).
Працюють:
Експериментальний театр-студія (худ.кер.
А.Петров), вихідний - понеділок;
Студентський театр “LUDUS” НаУКМА(худ. кер.
А.Петров) - КіМЦ, вівторок, четвер з 19.00;
Художня майстерня кераміки та емальєрного
мистецтва (керівники В.Онищенко, О.Бородай) вівторок, п'ятниця - з 16.00 - 1 корпус;
Хорова капела “Почайна” (кер.О.Жигун) - середа
18.00-21.00, неділя 10.00-14.00, - 1-229;
Творча лабораторія старовинної музики та
старовинних музичних інструментів (кер. С.Крут(каіз
- КМЦ, понеді/"” .......... 1 Qпп -м пп Ь
_______________________
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