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27 січня відбулась зустріч студентів та викладачів Н аУКМ А з
прем’єр-міністром Канади п.Жаном Кретьєном, який перебував у Києві з
|офіційним візитом.
Пан прем’єр-міністр звернувся до студентів Н аУК М А як до
майбутньої політичної еліти українського суспільства і порадив
ставитись небайдуже до політичних лідерів держави, не
залишаючи їм права на помилку. Пан Кретьєн відповів на
запитання студентів щодо перспектив розвитку економічної
співпраці Канади та України, відносин з Н А ТО , проблем
двомовності в обох країнах, співробітництва у галузі освіти.
На завершення зустрічі п.Жану Кретьєну було подаровано
ювілейну срібну монету із зображенням Петра Могили,
випущену НБУ до 400-річчя митрополита.
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22 січня офіційно відкрито Японський центр в Україні при Н аУКМ А,
угоду про заснування якого було підписано 23 березня 1998 року. В
урочистій церемонії взяли участь президент Н аУК М А п.В.Брюховецький,
Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні п.Ю.Курокава,
директор Японського центру п.Т.Сато, Генеральний секретар зі сприяння
п.С.Суедзава та заступник голови Національного Агентства
України з питань розвитку та європейської інтеграції
п.О.Бродський. Відкриття Центру стало логічним
продовженням теми, яка давно цікавить студентів та
науковців Університету. Вже декілька років існує Центр
сходознавчих студій Н аУКМ А, проводяться засідання
буддологічного семінару, симпозіуми з мовознавства
Азійсько-Тихоокеанічного регіону. Відкриття Японського

центру при Н аУ К М А надасть широкі можливості для вивчення економічної моделі розвитку однієї з найуспішніших у
світі країн. Крім того, будуть працювати курси японської мови, комп’ютерний клас та бібліотека. Створено умови для
пошуку інформації в мережах Інтернет та огляду японських передач за допомогою системи супутникової трансляції.

19 січня відбулась
дискусія за круглим столом
“Якою має бути школа
журналістики?” . В
обговоренні запропонованої
для розгляду концепції
створення магістерської
програми з журналістики взяли участь журналісти-практики
та керівники З М К , викладачі провідних вузів, що
займаються підготовкою журналістів, та представники
Н аУКМ А, задіяні у розробці цієї програми. Розглянуті
матеріали були схвалені учасниками дискусії. Водночас ними
було внесено ряд конструктивних пропозицій, які доповнять
пакет документів, що розглядатиме Вчена рада Н аУКМ А у
лютому місяці.
На січневому засіданні Вченої ради Н аУКМ А були

розглянуті питання про діяльність наукових центрів і
лабораторій Університету та про концепцію створення мережі
колегіумів. Були затверджені зміни і доповнення до
положень Н аУ К М А “Про навчання”, “Про контрактний
набір слухачів” та “Про вільних слухачів”. Вчена рада
прийняла рішення про прийом слухачів до докторантури
Н аУК М А , затвердила теми наукових досліджень аспірантів
та докторантів. Також вирішено питання щодо присудження
іменних і персональних стипендій студентам бакалаврату та
магістеріуму.
21 січня відбувся літературний вечір відомого
українського поета-дисидента, перекладача і журналіста, нині
громадянина Ізраїлю, п.Мойсея Фішбейна. На зустрічі,
окрім студентів та викладачів Університету, були присутні
представники дипломатичних та релігійних кіл, письменники,
науковці, актори. Пан Фішбейн читав вірші, які увійшли до
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проекту “Земля обітована” - К М Ц , керівник А.Петров Міжнародний фонд “Відродження”.
• Проведення семінару “Українські бібліотеки напередодні
X X I сторіччя” - Наукова бібліотека, керівник Т.Ярошенко 29 січня пройшло засідання ради наукової бібліотеки
Н аУКМ А, де було заслухано звіт про діяльність бібліотеки за IREX.
• Інновація і супервізія у соціальній сфері - Школа
1998 рік. В середньому за один день минулого року до
соціальної роботи, керівник К .Д .Л укас бібліотеки звернувся 941 користувач.
Британський фонд KN O W H O W
Сформований фонд бібліотеки налічує біля
“Людям, з якими я працюю, я завжди
• Співробітництво факультету
202 тисяч примірників, з них минулого
кажу, що ми постійно повинні бути в русі.
року надійшло 14059. Відкрито Бібліотеку Якщо не можна йти вперед, то вліво, вправо, правничих наук Н аУК М А з College of
England and Wales та Queen M ary and
навіть мижна зробити крок назад, але не
Правничого факультету, на території
стояти! Бо якщо застоїшся, то дуже важко
Westfield College по створенню правничої
Університету розпочала роботу бібліотека
буде переборювати інерцію.”
клініки факультету та розробці
Дому Америки. В перспективі - відкриття
магістерських програм - Факультет
Дослідницької читальної зали в
В.Брюховецький. - Гранд, січень 1999р.
правничих наук, керівник В.Сущенко Староакадемічному корпусі. Впроваджено
Британський фонд K N O W H O W .
систему захисту та створено відкритий
• Розробка та впровадження курсу “Соціальна робота зі
доступ до фондів всіх читальних залів, запроваджено
спеціальними групами клієнтів” - Школа соціальної роботи,
електронний каталог, введені нові пластикові читацькі квитки.
керівник В.Полтавець - Міжнародний фонд “Відродження”.
Організовано біля 80 тематичних книжкових виставок, 5
• Видання монографії “Соціальна робота в Україні: перші
презентацій книг чи книжкових колекцій, 17 наукових заходів,
кроки” - Школа соціальної роботи, керівник В.Полтавець отримано 13 Грантів. Започатковано “Клуб друзів бібліотеки ”.
фонд “Євразія”.
15-28 січня в науковій бібліотеці Н аУ К М А працювала
книжкова виставка Літературний календар , присвячена
345-річчю від дня народження вихованця й покровителя
Минає вже третій місяць діяльності Студентської
Академії гетьмана України Данила Апостола та 185-річчю від
колегії, вибори до якої пройшли у листопаді. З а цей
дня кончини вихованця Академії, відомого вченого-історика
період СК доклала зусиль до звільнення
М .М .Бантиш- Каменського.
малозабезпечених студентів від сплати за додаткові

його збірки “Апокриф ”, а насамкінець, розважив слухачів
сатиричними літературними творами останніх років.

вирі студентського життя

9-16 січня декан факультету правничих наук Сущенко В .М .
у складі делегації представників Міносвіти України та ВАК
при Кабінеті Міністрів України перебував у Школі права
Міннесотського університету та Коледжі права міста СентПол (С Ш А , штат Міннесота) з метою вивчення системи
університетської підготовки фахівців права у СШ А ,
акредитації Шкіл права та атестації професорськовикладацького складу. Відбулися зустрічі з представниками
української діаспори штату Міннесота. Подружжя Дарини та
Анатоля Лисих передали в дарунок бібліотеці факультету
правничих наук колекцію книжок.

V iv a Academia!
Проекти, іцо підтримані міжнародними
\ \
Х іЛ
фондами і будуть реалізуватися в
Н аУКМ А протягом 1999 року
• Розвиток “Студій освітніх проектів” Міжнародний благодійний фонд
відродження К М А , керівник Л.Глєбова - Канадський фонд
співробітництва.
• Ліві сили в Україні: чи можлива їх еволюція до соціалдемократії? - Центр досліджень національної безпеки,
керівник О.Тарань - Міжнародний фонд “Відродження ”.
• Створення департаменту (школи) журналістики
Н аУК М А - Фонд “Євразія”.
• Видання книги “Полководці Війська Запорозького” М Б Ф В К М А та “Видавничий дім “KM Academia”,
керівник Л.Копань - Міжнародний фонд “Відродження”.
• Організація майстер-класу в рамках міжнародного

навчальні послуги та надання їм матеріальної допомоги,
зробила подарунки дітям студентів Н аУКМ А . Будь-які
поточні проблеми факультетів є темами чергових
засідань СК . Існує справді дієва СК - тож звертайтесь,
і вам допоможуть.
Студентська колегія п’ятого скликання працює у
складі:
Рощенко Юрій (Д К Т -2 ) - голова
Скалецька Зоряна (Ф П Н -2 ) - заступник голови
Поліщук Катерина (Ф Г С Н -2 ) - прес-секретар
Іщенко Євген (Ф П рН -1) - відповідальний за навчальний
процес

Казанко Роман (Д Е Н -1) - скарбник
Западнюк В ’ячеслав (Д К Т -3) - відповідальний за зовнішні
зв'язки

Маслій Людмила (Д С Н Г -2 ) - відповідальна за зв'язки зі
студентством

Чергові засідання С К проводяться по середах о 18.00.
Студентське Братство (С Б ) - одна з студентських
організацій на теренах Н аУКМ А, метою створення якої є
плекання і відродження традицій Києво-Могилянської Академії
та захист прав студентів. Так, у 1998-му році були проведені
акції “Чистий Сковорода”, “Вечорниці на Андрія”, видавались
газети “Поки на плацу’ , “Terra Academia" та журнал “Центр
Європи ”, Продовжуючи багаторічну традицію, студентський
вертеп привітав з Різдвяними святами численну академічну
громаду, співробітників друзів Університету, завітав до
дитячого будинку. Частину зароблених коштів (100 гривень)
вертеп пожертвував на відбудову Благовіщенської церкви.
Свою лепту внесли студенти Н аУКМ А Р.Сешнів, Г.Соловій,
О.Шанах, В.Западнюк, Є.Плахута, В.Колесник,

і
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Чи знаєте Ви, що церква Благовіщення Божої Матері,
що при Старому, Мазепиному, корпусі Н аУ К М А , була
першою і довгий час єдиною студентською церквою в
Києві? З а статусом вона була і є Домовою церквою
Києво-Могилянської академії. Історія її, як і історія самої
нашої Alma Mater, довга цікава і повчальна. Саме її
виникнення, а потім і процвітання пов’язане з іменами
таких відомих мужів, як гетьман Запорозького Війська
Петро Конашевич -Сагайдачний, митрополити Петро
Могила та Рафаїл Заборовський, гетьман України Іван
Мазепа та інші достойники - настоятелі храму, ректори
Академії та численні благодійники, що були в свій час
студентами і молишся в його стінах.
В 1615 році при щойно відкритій Київській Братській
школі на землі, дарованій Галшкою Гулевичівною, була
закладена церква Богоявлення Господнього. Будувалась
вона під наглядом і на кошти гетьмана Запорозького
війська Петра Конашевича-Сагайдачного. Традицію
запорожців - поклоніння Пресвятій Божій Матері гетьман переніс до Братської школи (згодом Академії),
заснувавши при Богоявленській церкві приділ в ім’я
Благовіщення Пресвятої Божої Матері, що призначався
для студентського братства, яке відповідно й поіменувало
себе - Маріїнське. А зі смертю Сагайдачного (1622 р.)
поховало його академічне товариство в своїй першій,
збудованій козаками-захисниками, церкві.
У 30-х роках X V II ст.
митрополит Петро Могила,
покровитель і благодійник
Академії, будує новий
храм - Трапезний (відомий
згодом як
Святодухівський). В
просторій залі розміщує
академічні школи (класи) й
бібліотеку, у вільний від
занять час відправляє в ній
академічні зібрання. Щоб
не порушувати традиції,
закладені ще Гулевичівною
та Сагайдачним, поряд з
Трапезною зводить
дерев’яну студентську
церкву знову ж таки в
ім’я Благовіщення. З а
Могили вона почала
називатись ще й
Конгреґаційною (від лат.
congrego - об’єднання:
малося на увазі
студентське Братство).
1703 року преславний
гетьман України Іван
М азепа, покровитель і
благодійник студентів
Академії, яких виховує як

J

майбутніх державців вільної України, закладає новий
навчальний корпус (відомий сьогодні як Старий або Мазепин).
Студентська церква в ім’я Пресвятої Богородиці переходить до
нової споруди.
У 1735 - 1740 рр. протектор Академії митрополит
Київський Рафаїл Заборовський, вклавши великі власні кошти,
реставрує Мазепин корпус, надає йому належного, задуманого
ще за Мазепи, вигляду. Надбудовується другий поверх, з
північно-східного боку будівлі вивершується церква зі своїм
традиційним історичним ім’ям - Благовіщення. Освячена
церква була 7/19 листопада 1740 р. митрополитом
Заборовським, а задоволене академічне товариство помістило
вид відреставрованого Мазепиного корпусу зі студентською
церквою на своїй старій печатці (гербі).
Головна турбота про церкву лежала на студентському
Братстві св. Марії. Навчаючись в Академії, її вихованці
складали обітницю ”...оноє святоє місце блажить і завжди про
нього пам’ятствовать... в якому б чині, милістю Божою, ми б
не перебували“. Т ак, 1706 року 114 могилянців, які в свій час
навчались чи навчали в Академії, передали на церкву
Благовіщення великий дар, в тому числі розкішне Євангеліє.
Отримуючи дари від благодійників, Благовіщенська церква
завжди мала прекрасні церковні оздоби, старовинні ікони тощо.
Т ут співав найкращий в Києві студентський хор, послухати
який приходили численні його шанувальники. Студенти та їх
наставники слухали тут Слово Боже й молилися за здравіє
ректора й професорів Академії, за ближніх своїх та за
товаришів-спудеїв, що рано полишили цей світ, також ставили
свічки за успішне подання рефератів, високу оцінку за участь у
диспуті, чи за щире подаяніє від милосердних киян "за тим,
щоб можна було продовжувати науку“.
8-9.06.1811 р. на Подолі палахкотіла величезна пожежа.
Вигорів весь Поділ, постраждали й академічні споруди, а з
ними й Студентська церква. Київський митрополит Серапіон
Александровський переказує 8000 рублів з коштів Лаврської
типографії на відновлення Мазепиного корпусу та церкви.
Жертвує власні 2000 рублів і проводить збір добровільних
внесків по єпархії. Протягом 1812-1815 рр. за проектом
київського головного архітектора Андрія Меленського церква
Благовіщення була відновлена.
Йшли роки. У 1918 році Благовіїценська церква була
закрита. Коли залунали студентські голоси у відродженій в
наш час Києво-Могилянській академії, відкрилися н двері
Благовіщенського храму. 1996 року він був освячений. Знову в
його стінах можна послухати Слово Боже, помолитися,
поставити свічку. Вже й вінчання відбули кілька студентських
пар, й хрещення приймають, відновився благовіщенський хор.
Церква оживає, незважаючи на її вкрай убогий стан : немає
іконостасу, не вистачає церковного начиння, ікон, замурований
купольний простір, зруйнований сам купол, прогнила під\ога,
зі стін обсипається століттями нашаровані покриття, руйнуючи
поховані під нею фрески. А люди йдуть...
Поцікавтесь і Ви у настоятеля о.Богдана, чи не потрібна
Ваша допомога - хто чим може - копійками, працею, може,
ідеями?
Доц. 3.1 .Хижняк,
Завідуюча Н Д Ц “Спадщина KM А ”

\
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М.Перегінець, М .Левчук, А.Прохопчук, С.Богдан,
Ж.Крекотень, Р.Рудзінськнй, Н.Бандера, Т.Микитин,
К.Поліщук, Д.Король, С.Зоряна.
М.Перегінець, Ф П рН -2
29 січня студенти Н аУКМ А вшанували пам’ять
загиблих під Крутами київських гімназистів і студентів, які
в 1918 році стали на захист незалежної Української держави
під час наступу Червоної армії. На місці їх поховання
настоятель студентської Благовіщенської церкви о.Богдан
відслужив панахиду.

З ФІЛІЙ Т А КОЛЕГІУМІВ
17 січня Миколаївська філія
Києво-Могилянської Академії
'
святкувала свою третю річницю.
З а цей короткий термін вона стала
одним з найпрестижніших вузів міста, трансформувавшись у
навчальний національно-культурний комплекс. Урочисте
відкриття хвальної дошки, на якій викарбовано імена людей,
що зробили вагомий внесок у справу становлення
університету, гала-концерт фестивалю мистецтв “Зірки
Причорномор’я ”, виставка творчих робіт провідних місцевих
художників стали справжнім святом для миколаївців.
-ІЬ" гЖ Щ 'щґ

КУЛЬТ-УРА!
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22 січня у Галереї мистецтв НаУКМА
відкрилась виставка творчих робіт молодого
київського митця Володимира Харченка .
Представлені роботи виконані у техніці
художньої цифрової фотографії.

Нові публікації:
В ийшли друком чергові “Наукові записки Н аУ К М А ” випуск 4 “Ф ілологія” та випуск 5 “Природничі науки”.
Ознайомитись з виданнями можна у бібліотеці.
З приводу придбання звертатись до служби проректора
з наукової роботи за тел.463-6974.

1. Наказ номер один: “Я починаю працювати!” - Гранд,
січень 1999р.
2. О.Ментель. День “Могилянки”. - Радянське
Прибужжя, 19.01.99р.
3. Л.Ганжа. Мойсей Фішбейн: “Громадянства Української
Мови не втрачав ніколи”. - День, 23.01.99р.
4. В.Самойленко. Японский центр - украинским
предпринимателям в помощь. - Зеркало недели,

23.01.99р.
5. Ю.Агеев. В праздник всего города. - Южная правда,

23.01.99р.
6. С .Васильєв. “Київська пектораль”: претендентів
визначено.- День, 23.01.99р.
7. Приклад Японії вартий уваги. - Вечірній Київ,

26.01.99р.
8. О.Левченко. Чекаючи на рутину. - День, 26.01.99р.
9. Л.Рапіна. Новий підручник з історії - нове оригінальне
мислення. - Освіта України, 27.01.99р.
10. Два візити в один день. - Голос України, 27.01.99р.
11. Жан Кретьен - в Киеве. - Независимость, 27.01.99р.
12. С.Чебатков. “Могилянка” сделала дубль. Николаевские новости, 27.01.99р.
13. В.Ковальский. “Марш-броски" канадского премьера. Сегодня, 28.01.99р.
14. О .Олійник. Мости через океан. - Урядовий кур’єр,

26 січня відбулась презентація нової книги видавництва
28.01.99р.
“Смолоскип” - антології молодої драматургії “У чеканні
13. А.Виноградова. Стипендия от Хабарова. - Вечерний
театру”, що є продовженням серії антологій молодих
Николаев, 28.01.99о.
літераторів цього видавництва. Упорядник і один з 12-и
16. Ю.Валуев. “Дуже важливо допомогти вам у розбудові
авторів антології співробітник журналу
ринкової економіки і сильної
“Кіно-Театр” Надія Мірошниченко
"М и намагаємось готувати спеціалістів для
демократичної держави’ . - Час, 29.01(Неда Неждана), а автор передмови і
світу динамічних зм ін . Потрібно
5.02.99р.
голова жюрі конкурсного відбору
насамперед вчити людину вчитися. Щ об
17. Б.Добжанская. Поел суши - и в
драматургів - Ярослав Стельмах.
вона в разі необхідності могла сама
центр спеши. - Независимость,
Цікаво, що третина авторів - студенти
пристосуватися до нової с и туац ії...”
29.01.99р.
В.Брюховецький, - Гранд, січень 1999р.
або випускники Н аУКМ А.
18. О Л ящ . Канадійська надія. Презентація мала дискусійний характер,
Україна молода, 29.01.99р.
у розмові брали участь драматург Я.Верещак, режисери
19. К.Добрянська. Про кіно та кімоно. - Хрещатик,
О.Кутельний, О.Мірошниченко, Ю.Яценко, зав.літ
29.01.99р.
А.Слабожницька, а також ректор Н аУ К М А С.Іванюк, як
20. О.Олійник. Ліквідувати міни і розчистити завали на
літературний критик і ... персонаж Антології.
шляху реформ - домовилися лідери України та Канади. Урядовий кур’єр, 30.01.99р.
Того ж дня у Будинку кіно відбулась презентація книги
21. І.Миколаєнко. Дні науки в академії. - Вечірній Київ,
викладача Н аУКМ А , редактора журналу “Кіно-Театр”
30.01.99р.
Лариси Брюховецької “Леонід Осика”. Це видання
22. Л.Олтаржевська. - Українському Куросаві
започаткувало серію книг “Бібліотека “Кіно-Театру”, яка
присвячується. - Україна молода. 30.01.99р.
буде присвячена видатним діячам українського
23. Сюжети про діяльність Н аУКМ А було трансльовано у
кінематографу.
більш як 20-ти теле- і радіопередачах.
Презентація книги для студентства Університету
відбудеться 16 лютого в Актовій залі.

1999
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Читальна зала наукової бібліотеки, 1 корп., 137 ауд. Довідки
за тел.416-6055.
16 лютого - семінар “Стан банківського сектору в
26 січня - 10 лютого - виставка творчих
Україні”,
який проведе представник Міжнародного
робіт Володимира Харченка “Метаграфія
валютного
фонду в НБУ п.Е.Харен. - Конґреґаційна зала,
обличчя” . - Галерея мистецтв, 9.00. - 18.00.
15.30.
Довідки
за тел.416-6936.
Довідки за тел.416-6098.
16
лютого
презентація книги Л.Брюховецької “Леонід
1-5 лютого - Дні науки Н аУКМ А.
Осика”
.
Актова
зала, 17.30. Довідки за тел. 416-6096.
Програма передбачає проведення філософських диспутів,
18
лютого
засідання
Вченої ради Н аУКМ А. - 1 корп.,
Іпіегпеї-дискусії, круглого столу “Молодь Н аУ К М А та
ЗОЇ
ауд.,
15.00.
Довідки
за
тел.463-6974.
наука”, виставки-презентації наукових праць викладачів
19
лютого
зустріч
з
народним
депутатом України
Університету. В рамках Днів науки пройде 5-а щорічна
п.Є.Марчуком. - Конґреґаційна зала, 14.30. Довідки за тел.
наукова конференція “Україна: людина, суспільство,
416-8461.
природа”. - Відкриття о 10.00, Конґреґаційна зала.
23 та 2 4 лютого - вистава Київського
Довідки за тел.463-6974.
Експериментального
театру “Амфітріон” за п’єсою
4 та 6 лютого - вистава Студентського театру
П.Хакса.
Культурно-мистецький
центр, 2-й поверх, 19.00.
Н аУКМ А “Ы Ю и З ” “А тоге. Коло на Схід (Захід)”
Довідки
за
тел.416-2154
- Культурно-мистецький центр, 2-й
26 лютого - науково-методичний
“Н аУ К М А зберіг живими традиції
поверх, 19.00. Довідки за тел.416-2154.
української
освіти
протягом
багатьох
семінар
кафедри англійської мови.- 2
11 лютого - виступ хорової капели
неспокійних та важких років. Він сьогодні
корп.,
401
ауд., 11.30. Довідки за тел.
“Почайна”. Виконуватимуться твори
став важливим центром для підготовки
463-6930.
М.Дилецького, Л.Дичко. А.Веделя та
майбутніх лідерів України...”
27 та 28 лютого - прем’єрна вистава
українські народні пісні. - Актова зала,
18.00. Довідки за тел.416-2154.
Ж ан Кретиш , прем'єр-міністр Канади. Виступ Київського Експериментального театру
“Голомоза співачка” за п’єсою Е.Іонеско.
в Н аУ К М А , 27.01.99р.
12 лютого - відкриття виставки
- Культурно-мистецький центр, 2-й
творів студентів НаУКМ А до Дня
поверх,
19.00. Довідки за тел. 416-2154
св.Валентина. - Галерея мистецтв, 17.00. Довідки за

N O T A BEN E
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тел.416-6098.
12 та 14 лютого - вистава Київського
Експериментального театру “Чекаючи на Ґодо” за п’єсою
С.Беккета. - Культурно-мистецький центр (вул.іллінська,
9 ), 2-й поверх, 19.00. Довідки за тел.416-2154.
13 лютого - вечірка для студентів, присвячена Дню
св.Валентина за участю львівського гурту “Мертвий
півень” - Культурно-мистецький центр, 2-й поверх, 18.00.
Довідки за тел.416-2154.
15-25 лютого - книжкова виставка "Літературний
календар" (до ювілеїв ВАнтоновича, В.Самійленка) -

ПОСТІЙНО:
• 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:
-----------------------------------------------
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К О М П Л Е К ТУ ВА Н Н Я Ф О Н Д ІВ БІБЛІО ТЕКИ
До уваги викладачів!
В приміщенні наукової бібліотеки (Староакадемічний
корпус) постійно працює виставка книг, отриманих від
Українсько-Американського Благочинного Фонду "СейбрСвітло" (сучасна наукова література з різних галузей знань
англійською мовою, більше 600 назв). Можна переглянути
виставку з метою відбору книг для нашої бібліотеки.
Конт .тел.416-6055.

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.
О.Ігнатуша), вихідний - понеділок;
Студентський театр “Б и С и Б ” Н аУ КМ А (худ. кер.
А.Петров) - КМ Ц , 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.Крутіков)
- К М Ц , понеділок, четвер - 18.00-21.00.

