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Н а у к а . ЙЙввйва...
1 листопада розпочався новий навчальний рік для слухачів
Департаменту доуніверситетської підготовки. Його відкрили
урочисті збори, де наймолодшим спудеям Академії декан
департаменту п.В.Маньківський представив викладачів і розповів
про особливості навчального процесу та умови роботи. Слухачами
денного відділення ДДП стали 88 юнаків і дівчат, з яких 24
приїхали до Києва з сільської місцевості, 43 - з різних міст
України і 21 киянин. Цього року 22 майбутні студенти Університету
зможуть навчатись за рахунок грантів, наданих благодійниками
Академії - доктором П.Демусом, родиною Максим’юків, доктором
Я.Мігайчуком, Фундацією Фещенків-Чопівських, родиною
Міщенків, професором В.Глісоном.
2 листопада відбулося засідання круглого столу “Проблеми
організації та проведення вступного тестування в НаУКМА” . В
засіданні брали участь задіяні у розробці і проведенні вступних
іспитів представники НаУКМА, Миколаївської філії та Острозької
Академії, адже тестування є єдиним для всієї мережі КМА. Мова йшла
про концептуальні засади тестування, останні зміни у наповненні тесту,
структуру (кількісний і якісний склад модулів), статистичний аналіз
відбору студентів за результатами вступного тестування 1999 р.,
вдосконалення системи підрахунку балів, проблему фахової орієнтації
тестів, тривалість і термін проведення, про взаємозв’язок вступного і
випускного тестів ДДП тощо. Наступне засідання заплановане на
січень 2000 року. З пропозиціями та зауваженнями звертатися до
проректора з наукової роботи п.М.Брика, тел.463-69-74.
26-27 листопада проходила науково-практична конференція “Інновації у соціальній
роботі: теорія, практика, навчання” , присвячена п’ятій річниці Школи соціальної роботи
НаУКМА. Детально обговорювались проблеми навчання соціальних працівників: практична
підготовка студентів, яка передбачає ознайомчу, навчальну та дослідницьку практику і
спрямована на формування відповідних навичок, розвиток дистанційного навчання,
необхідність законодавчого забезпечення соціальної роботи, проблеми, які виникають під час
досліджень в соціальній роботі. Учасники дійшли згоди про необхідність створення при ШСР
центру, який займався б збором та розповсюдженням інформації про ті дослідження, які
плануються та про результати вже проведених.
Пропозицію В.С.Брюховецького про надання ШСР імені її засновника - доктора медичних
наук, професора В.І.Полтавця - винесено на обговорення Вченої Ради в грудні 1999 р.
віїнаеліо з п ини(ііччллі нфиа/ в Ук/гаїні Школі/ соціальної [іобогііи!
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Надані гранти
Завдяки участі у проекті "Підготовка кадрів
для видавничої галузі в Україні” на Департаменті
комп’ютерних технологій НаУКМА передбачається
“Електронні
подальший розвиток напрямку
видання та мультимедійні технології”, створення
нової
кафедри
та
обладнання
нового
мультимедійного навчального класу.
Проект буде виконуватися протягом трьох
років
спільно з
Університетом Оксфорд Брукс
(Великобританія),
Технічним університетом
Лейпцигу
(Німеччина),
Українською
Академією
друкарства (м.Львів) за
|й ||
фінансової
підтримки
програми TACIS, участі
Британської
Ради таі|
сприяння

У к р аїн ськ о і

асоціації видавництв та
кн игорозповсюджувачів.
Партнером Університету, в його частині, виступить
СП “Інфоком”. В зв’язку з цим вітаємо наших
колег М.Глибовця та В.Хоміка.

Школа бізнесу НаУКМА:
В рамках програми Консорціуму з вдосконалення
бізнес-освіти в Україні:
•
тренерами-викладачами П.Шереметою та
О.Мальцевою проведено ряд семінарів для
викладачів вищих навчальних закладів:
“А ктуальні
проблеми
ви кладання
маркетингу”.
•
протягом місяця, по четвергах, в НаУКМА
працював
тренінг-семінар
“Навички
успішного виступу”.

Участь у конференціях:
1-3 жовтня - ректор С.Іванюк - нарада
засновників Асоціації “Arties Liberalis” (Таллінн,
Естонія)
29 жовтня - студенти та викладачі ФПвН Асамблея молодих юристів України, Київ.
В рамках “Освітніх студій“ 19 листопада
пройшов черговий інформаційноконсультативний семінар “Фондотека 1999” з
питань підтримки освітніх проектів фондами та
громадськими організаціями. Головний спеціаліст
МБФВ КМА п.Л.Глєбова проконсультувала
учасників семінару з питань програм та грантів
Фонду “Євразія”, Freedom House, “Відродження”,
програми ім.Фулбрайта, Віртуального ресурсного
центру тощо. В засіданні взяли участь і
виступили з інформацією: менеджер IREX
п.О.Майдан - про діяльність IREX, нові програми
та створення Консорціуму з гуманітарних та
суспільних дисциплін: голова Київського клубу
“СУОМІ” гі. Н.Єфіміщ - про розвиток жіночих
організацій в Україні.
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-З філій та колегіумів

24—26 листопада у Пущі-Водиці відбувся
науково-практичний семінар для колегіумів
НаУКМА, де був представлений інноваційний
проект “Новій Україні — нових
вчителів” (пілотна програма підвищення
кваліфікації вчителів з 8-ми регіонів України),
підтриманий Міжнародним фондом
“Відродження”. Міждисциплінарний характер
проекту передбачає створення
комплексної системи
післявузівської
(пере-) підготовки для
вчителів навчальних закладів.
Цей проект підготовлений
“Києво-Могилянським
колегіумом”, Кафедрою
ЮНЕСКО в НаУКМА та
Асоціацією колегіумів при
НаУКМА і передбачає
розробку принципово нових
навчальних курсів і програм з
п’яти базових дисциплін єдиного навчального
модулю: смислової організації навчального
тексту, педагогічної риторики, ейдетики,
практикуму з конфліктології, громадянської
освіти та шкільного самоврядування. Буде
підготовлено й видано комплексний пакет
навчальних матеріалів, здійснено конкурсний
відбір до груп підготовки тренерів для
поширення результатів проекту в колегіумах
НаУКМА.
Ректор НаУКМА п.С.Іванюк висвітлив
засадничі моменти “liberal arts education”;
перший секретар Секретаріату Національної
-комісії України—у справах- ЮНЕСКО п.Т.
Саєнко повідомила про асоційовані школи та
клуби ЮНЕСКО; асистент аташе посольства
США в Україні з питань науки, освіти та
культури п.М.Перейма розповіла про програми
обміну учнями та вчителями, що діють за
підримки уряду США; координатор проектів
Британської Ради п.Н.Супрун накреслила
можливі
напрямки співпраці колегіумів
НаУКМА з Британською Радою; головний
спеціаліст Головного управління середньої
освіти Міністерства освіти України п.М.Глоба
запропонувала зробити на базі колегіумів
НаУКМА експериментальний майданчик,
проректор з наукової роботи НаУКМА М.Брик
розповів про можливості і перспективи
залучення до наукової роботи в НаУКМА
учнів і вчителів колегіумів.
В рамках семінару відбулося засідання
Ради директорів колегіумів НаУКМА, де
розглядалися питання про створення
нормативної бази, про роботу та склад
експертної ради, про підвищення кваліфікації
викладачів колегіумів, про створення наукового
товариства колеґіантів та умови вступу до
Університету тощо.
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На семінарі були представлені колегіуми “Києво-Могилянський", “Січовий” (Запоріжжя),
Донецький гуманітарний, “Берегиня”(Черкаси),
“Аріадна”(Феодосія), “Галицький” (Тернопіль),
Сіверськодонецький,
“Гуцульщина” (с.Рожнів,
Ів ан о -Ф р ан к ів сь к а
обл.)
К рем енецький
педагогічний, Херсонський, Алуштинський, а також
Організаційний
комітет
Севастопольського
колегіуму, Асоціація колегіумів при НаУКМА,
Міжнародна кафедра ЮНЕСКО в НаУКМА
“Права людини, мир, демократія, толерантність
і взаєморозуміння між народами”.
Проведення
цього
заходу допомогло
усвідомленню нових перспектив становлення
своєрідної
освітньої системи
майбутнього,
грунтованої на щільному зв’язку вищої та
середньої школи.

Welcome to Mob fla
2-5 листопада в НаУКМА з робочим візитом
перебувала делегація Коледжу права Англії та
Уельсу. Обговорено і затверджено план
співробітництва на 2000 рік у створенні Програми
спеціаліста та магістра права, включаючи розробку
спільних курсів і нових навчальних програм, обмін
викладачами.
12 листопада відбулась зустріч студентів із
відомим чеським музикантом, політичним діячем і
підприємцем Міхаелем Коцабом, організована
Посольством Чехії в Україні та кафедрою філології
НаУКМА і присвячена 10-ій річниці Оксамитової
революції в Чехії. Пан Коцаб пояснив її історичне
значення, поділився своїмим думками щодо процесу
переходу країни до ринкової економіки та
демократії, культурних аспектів життя двох
слов’янських держав - України та Чехії. Пізніше
він відповів на запитання студентів щодо
перспектив подальшого розвитку Чехії, політичної
та економічної ситуації в Україні, активної позиції
молоді, розвитку молодіжної культури і шоу-бізнесу
тощо.

вирі студентського життя
1 листопада Співдружність Студентів Християн
НаУКМА провела незвичну акцію під назвою “Війна
і мир”. Сприяли в організації заходу Студентська
колегія, деканат студентів та адміністрація Академії.
Це було захоплююче дійство, скомпоноване з
різноманітних елементів: демонстрації відеороликів,
театральних сценок, відвертих роздумів над
проблемою, залучення залу до активної участі
за допомогою гри та діалогу. У заході взяв участь
відомий британський письменник, соціолог, ведучий
радіопередачі для молоді Рой МакЛафрі, який
виклав своє розуміння проблеми війни і миру
в сучасному світі молодих людей.
Міжнародний день студента 19 листопада
наше студентство традиційно відзначило
молодіжною вечіркою, в якій взяв участь гурт
“Мандри”. А напередодні в Національному палаці
культури “Україна” з нагоди цього свята відбулись
урочистості і концерт. Право відкрити вечір було
надано нашій академічній хоровій капелі “Почайна”.
В листопаді відбулися вибори до Студентської
колегії, у яких взяли участь 43% студентства
Університету. Згідно з результатами - Головою
колегії шостого скликання став Роман Казанко
(ДЕН-2), а представляти факультети і департаменти
будуть:
Факультет правничих наук

Замніус Віталій (2 курс)

Факультет гуманітарних та
суспільних наук

Віденко Артем (2 курс)

Факультет природничих наук

Бабошин Іван (2 курс)

Департамент економічних наук Оксенюк Андрій (2 курс)
Департамент соціальних наук
і технологій

Пшенична Валерія (1 курс)

Департамент комп’ютерних
технологій

Голда Святослав (2 курс)
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24 листопада в НаУКМА відбулась чергова
15
листопада в Києво-Могилянській Академії
літературна дискусія, започаткована Асоціацією
відбулась зустріч студентів із суддею Верховного
українських письменників та кафедрою філології.
суду США п.Б.Футеєм, який прочитав лекцію на
Тема цієї творчої зустрічі - “Світ як цивілізація”.
тему: “Перспективи розвитку судової системи
Головним предметом дискусії стала проза знаних
України як рівноправної гілки державної влади”.
сучасних авторів Є.Кононенко та В.Медвідя. Серед
Пан Футей, який вже давно співпрацює із
активних учасників обговорення були і відомі
НаУКМА і передав до бібліотеки правничого
письменники та критики - М.Рябчук, О.Ірванець,
факультету добірку книг, зупинився на питаннях
В.Цибулько, О.Хоменко, студенти НаУКМА та
виборчої системи та судоустрою США, ілюструючи Держуніверситету ім.Т.Шевченка. Це вже друга
їх прикладами та проводячи паралелі з Україною.
зустріч цього циклу - перша літературна дискусія
17 листопада в рамках проекту магістерської
програми з економіки “Speaker’s Series” до
НаУКМА було запрошено Надзвичайного та
Повноважного Посла Канади Дерека Фрайзера.
У своїй доповіді пан Фрайзер розглянув проблему
інтеграції України до світової економічної системи,
співставив успіхи економічних реформ в Україні та
інших колишніх радянських республіках,
проаналізував основні перешкоди на шляху
економічного прогресу нашої держави.

проходила 24 жовтня, на якій було презентовано
роман В.Яворського “Напівсонні листи” (Сучасність,
1998, № 1, 2 та 1999, № 7-8), останні числа
журналів “Критика”, “ПіК”, “Сучасність”, газета
“Література
плюс”. Полеміка повинна була
розгорнутися довкола понять “постмодерна проза”,
“популярна література”, “бестселер” - всього того,
про що зараз найбільше розмов в українському
середовищі, - але учасникам було важко знайти
спільну мову стосовно цілого ряду вихідних понять.

- 26 листопада - 6 грудня в рамках серії
нові
ім ена” виставка
“Відкриваємо
- відомого художника та бізнесмена, мецената
фотохудожника Дмитра Саніна “Враження
Києво-М огилянської Академії
про... . Це перша персональна
Юрія Нагулка. Це вже не перший
ви ставк а м олодого м итця. До
творчий звіт митця - його роботи
експозиції увійшли різноманітні за
ви ставл ял и сь у О деському
жанром чорно-білі та кольорові роботи,
художньому музеї, музеї “Косий
зроблені протягом 1998-1999 років.
капонір”, у Спілці художників
Високий професіоналізм, незвичний
України. Картини Нагулка багаті
ракурс, творчий пошук, вишуканість,
на яскраві, життєдайні кольори
смак, колорит - все це присутнє у
привертають до себе увагу
роботах, і вже можна сказати, що у
Д.Санін і О.Замостян
глибиною та повнотою зображення
когорту відомих фотомайстрів влився
внутрішнього світу людини, її переживань
молодий профі Дмитро Санін.
та прагнень.

В Галереї мистецтв відбулися виставки:

тшх виші
1 грудня - В рамках семінару Speaker’s Sériés
зустріч із заступником Міністра економіки п.Ігорем
Шумилом. Організатор - Магістерська програма з
економіки. - 3 корп., 219 ауд., 15.30.
Довідки за тел. 416-69-36.
9 грудня - В рамках проекту “Німецькі дати”
відкриття фотовиставок “Німеччина з 1945 року:
фотографії трьох поколінь однієї родини” та
“Падіння муру! Віктор Марущенко в Берліні 1989
року”. Організатори - Ґете-інститут. - Галерея
мистецтв, 1 корп., 310 ауд., 17.00. Довідки за тел.
416-21-54.
9 грудня - Методичний семінар “Liberal arts в
НаУКМА". Організатор - служба проректора з
навчальної роботи. - 1 корп., ЗОЇ ауд., 15:00.
Довідки за тел. 238-25-72.

затвердження програми Днів науки. - 1 корп.,
ЗОЇ ауд., 10.00. Довідки за тел. 463-69-74.
24 грудня - “Да святиться ім’я твоє” - виставка
вишиваної ікони Ірини Івасенко (м.Львів),
присвячена Різдву. - Галерея мистецтв, корп.1, 310
ауд., 17.00. Довідки за тел. 416-21-54.
з 25 грудня - Дитячі ранки. Новорічна вистава для
дітей “А віруси проти! Або Дід Мороз і
Снігуронька у віртуальному новорічному вирі”.
Організатори - КМЦ та Київський
експериментальний театр, КМЦ. Початок об 11.00,
13.00, 15.00. Довідки за тел. 416-21-54.

_______ НОВІ ПУБЛІКАЦІЇ_______

17 грудня - Науково-методичний семінар “Ways of
teaching vocabulary”. Організатори - Debra Fried
man, Ann MacAllen, кафедра англійської мови. 2 корп., 401 ауд., 13.00. Довідки за тел. 463-6930.

1. Доценко Л, Київські студенти не пам’ятають сімох чудес
світу, проте стовідсотково відрізняють брокера від ділера. Україна Молода, 4.11.99р.
2. Нова видавнича ініціатива,- Україна молода, листопад, 1999р.
3. Матвієнко О. Сучасні технології інформаційної підтримки
—•-бібліотечної діяльності. - Освіта-України, 10.11.99р.
4. Агєева О. Кінець вегетативного існування.Критика, 11.11.99р.
5. Пацера М. Півтонни торта виявилося замало для тих, хто
полюбляє солодощі. - Київські відомості, 12.11.99р.
6. Брюховецька О. Під знаком кінематографа. - Урядовий
кур’єр, 13.11.99р.
7. Марусик Я. Є чого повчитися. - Молодь України, 16.11.99р.
8. Корж Г. Доктор Уильям Глисон: “Программы имени
Фулбрайта уникальны’’. - Независимость, 17.11.99р.
9. Бережний С. Особистість формує гімназія. Освіта, 17.11.99 р.
10. Треба С. Настроение недели. - Сегодня, 19.11.99 р.
11. Презентація в Острозькій академії. - Урядовий кур’єр,
20.11.99р.
12. Брюховецька Л. Хлестаков, Сосновский. Кто следующий ? Зеркало недели, 20.11.99 р.
13. Влащенко Н. Смертей и жертв могло бы и не быть. Сегодня, 26.11.99 р.
14. Казакова Н. Фея мрій. - Культура і життя, 27.11.99 р.
15. Cultural Aura of Nation or Defect in the Main Mirror. Welcome to Ukraine, #4, 1999.

24 грудня - Чергове засідання Вченої ради
НаУКМА. Розглядатимуться питання: про зміни і
доповнення до Статуту НаУКМА; стан виховної
роботи ; зміни і доповнення до положення про
навчання; результати прийому в аспірантуру і
зарахування здобувачів у 1999 р.;

У листопаді Видавничий Дім “KM “Academia”
випустив в світ книжки:
- Юркевич П. З рукописної спадщини.
- Марсель Г. Homo viator.
- Костенко Л. Гуманітарна аура нації або дефект
головного дзеркала.

12 грудня - Вечорниці. Організатор - Спудейське
Братство НаУКМА. - Гуртожиток НаУКМА, вул.
М.Цвєтаєвої, 14-6, 18.00. Довідки за тел.416-45-49.
15 грудня - Круглий стіл “Питна вода в місті
Києві”. Організатори - Київрада, Центр
екологічних досліджень НаУКМА. - Бурса, 9 корп.,
22 ауд. (вул.Набережно-Хрещатицька, 27), 10.00.
Довідки за тел. 463-69-74.
16 грудня - “Десять років потому”. Концерт
бардів - переможців 1-го фестивалю “Червона
рута”: Андрій Панчишин, Марія Бурмака, Едуард
Драч, Андрій Чернюк. - КМЦ, 18.00.
Довідки за тел.416-21-54.
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