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Букет Є. Об'єднані створенням вільних знань / Євген Букет // Культура і
життя. – 2016. – 9 верес. (№ 37). – С. 16.
3-4 вересня 2016 року в приміщенні музею НаУКМА пройшла шоста
українська Вікіконференція.
Василенко Г. Матерії пам'яті і гра в повернення / Галя Василенко // День. –
2016. – 9-10 верес. (№ 161-162). – С. 31.
Видавництво "Дух і Літера" видало книжку сучасної французької
дослідниці Флоранс Хейман "Повернення пам’яті. Сторінки єврейської історії
Чернівців".
Дивувати наукою // Освіта України. – 2016. – 10 жовт. (№ 40). – С. 13.
Національний університет "Києво-Могилянська академія" взяв участь у
п’ятому столичному пікніку "Людина та здоров’я", який відбувся в парку
Шевченка м. Києва.
Дороговкази у майбутнє // Культура і життя. – 2016. – 31 жовт. (№ 43). –
С. 13.
Відгуки економіста, старшого викладача Києво-Могилянської бізнесшколи Олексія Геращенка та волонтера Центру Дослідження Суспільства,
студента кафедри політології НаУКМА Сергія Баглая про економіста,
громадського діяча, Почесного професора НаУКМА (2008 р.) Богдана
Гаврилишина.

Модернізація правничої освіти. Перші кроки / шпальти підготував Дмитро
Шулікін // Освіта України. – 2016. – 26 верес. (№ 38). – С. 6-7.
Декан факультету правничих наук НаУКМА Денис Азаров взяв участь у
круглому столі (організатори Міністерство освіти і науки, Міністерство
юстиції за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні і проекту
USAID "Справедливе правосуддя") та висловив думку щодо впровадження ЗНО.
Нагороди педагогам з нагоди Дня працівника освіти // Освіта. – 2016. – 28
верес. - 5 жовт. (№ 41-42). – С. 1.
Віце-президентові Національного університету "Києво-Могилянська
академія", доктору філологічних наук, професору Ожогану Василю
Михайловичу за Указом Президента України №427/2016 "Про відзначення
державними нагородами України з нагоди Дня працівників освіти" присвоїли
почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України".
Нове у премії ВВС // Культура і життя. – 2016. – 30 верес. (№ 40). – С. 5.
Доктор філологічних наук, професор НаУКМА Віра Агеєва увійшла до
складу журі конкурсу "Книга року ВВС".
Повідомлення про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства
щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 12
травня 2016 року // Освіта України. – 2016. – № 9. – С. 2, 5, 16.
Доценту кафедри політології НаУКМА Гнатюку Миколі Миколайовичу
присуджено науковий ступінь доктора політичних наук.
Повідомлення про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства
щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 12
травня 2016 року // Освіта України. – 2016. – № 9. – С. 2, 17, 19.
Старшому викладачу кафедри хіміії НаУКМА Колесник Ірині Сергіївні
присуджено науковий ступінь кандидата хімічних наук.
Повідомлення про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства
щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 12
травня 2016 року // Освіта України. – 2016. – № 9. – С. 2, 17, 20.
Старшому викладачу кафедри екології НаУКМА Козак Олені Міланівні
присуджено науковий ступінь кандидата біологічних наук.
Прозорість університетів / Інф. "ОУ" // Освіта України. – 2016. – 12 верес.
(№ 36). – С. 7.
За результатами моніторингу сайтів 186 вишів України, яку провів
аналітичний центр СЕDOS, Національний університет "Києво-Могилянська
академія" посів перше місце у рейтингу прозорості університетів (72,2 бала),
які найбільше дбають про інформованість своїх вступників, студентів та
викладачів. Фахівці СЕDOS зазначили, що Києво-Могилянська академія має на
сайті розвинутий каталог дисциплін і програм, а також детальну інформацію
про можливості міжнародного обміну та працевлаштування.

Семенчук А. "Ракета" на космодромі : Із нового року повноцінно має
запрацювати Український інститут книги / Анастасія Семенчук // Україна
молода. – 2016. – 6 жовт. (№ 126). – С. 12.
"... міністр культури Євген Нищук під час брифінгу повідомив про
початок функціонування новоствореного Інституту книги та представив
виконувача обов’язків директора закладу. Ним став літературознавець,
доцент Національгого університету "Києво-Могилянська академія", директор
видавництва "Смолоскип" Ростислав Семків. ... За словами Ростислава
Семківа, одне з найперших завдань – розбудова інформаційних ресурсів
інституту та налагодження партнерства з іншими інформаційними
каналами, бо передусім новостворена установа має пропагувати читання.
Друге – намічення конкретного плану співпраці з бібліотеками... ".
Студенти НаУКМА перемогли у міжнародному конкурсі на найкращий
мобільний додаток // День. – 2016. – 9-10 верес. (№ 161-162). – С. 11.
Українська команда Turbo Rocket Games Dragon, студенти та
випускники НаУКМА факультету інформатики Володимир Дученчук, Ярослава
Гірілішена, Ілля Бакур та Сергій Доценко за розроблену ними гру Dragon Sim
Online стали переможцями міжнародного конкурсу Google AdMod Student
Chellenge 2016 та отримали головний приз – поїздку до Санфранциско з
відвідуванням Googleplex. В конкурсі брали участь понад 100 студентських
команд з усього світу. Розроблену ними гру скачали понад 500 000 разів у
всьому світі і отримали середю оцінку – 4,5 бала.
Сніжинська М. Між ходулями і трагедією / Марина Сніжинська // День. –
2016. – 28 верес. (№ 174). – С. 6.
Актриса, ведуча, керівниця Студентського театру НаУКМА Тетяна
Шуран розповіла про історію та діяльність театру.
Український інститут книги очолив Ростислав Семків / LITAKCENT.COM
// Українська літературна газета. – 2016. – 16 верес. (№ 18). – С. 17.
Міністр культури Євген Нищук під час брифінгу на тему "Новий підхід
до літератури і читання в Україні" представив в. о. директора Українського
інституту книги. Ним став Ростислав Семків, літературознавець,
літературний критик, перекладач, видавець, доцент Національного
університету "Києво-Могилянська академія".
Чорна С. Древні артефакти розповідають про багату історію наших земель
/ Світлана Чорна // Голос України. – 2016. – 29 верес. (№ 185). – С. 11.
Співробітники кафедри археології та музеєзнавства Київського
національного університету імені Тараса Шевченка та кафедри археології
Києво-Могилянської академії представили древні артефакти у Національний
музей історії України, де відбулась виставка "На світанку історії".
Шпак О. Що скажуть видавництва? / Олена Шпак // Літературна Україна.
– 2016. – 15 верес. (№ 35). – С. 3.

16 вересня о 12 год. в Голубій залі Палацу Потоцьких (вул. Коперника,15)
відбудеться зустріч "Поза межами канону", присвячена новій книжці
"Антології української літературно-критичної думки першої половини XX
століття", упорядником якої є доктор філологічних наук, професор НаУКМА
Віра Агеєва.
Журнали
Гнатюк М. Не забути подякувати... / Мирослава Гнатюк // Слово і час. –
2016. – № 9. – С. 125-126.
29 березня 2016 року в культурно-мистецькому центрі НаУКМА
відбулась прем’єра показу четвертого документального фільму Ігоря Козлика
"Академік Дмитро Наливайко". На прем’єрі був присутній Дмитро Сергійович
Наливайко – доктор філологічних наук, професор, академік НАН України,
завідувач відділу компаративістики Інституту літературиім. Т. Г. Шевченка
НАН України, лауреат Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка 1999 року,
почесний професор Києво-Могилянської академії з 2013 року. Лекції видатного
вченого пощастило слухати студентам НаУКМА з 1994-2005 рр. Привітати
героя фільму та його автора прийшли викладачі, науковці, студенти,
письменники, серед яких була Лариса Брюховецька та Володимир Моренець.
10-16 жовтня чекаємо Вас на таких заходах у Книгарнях "Є" :
[оголошення] // Український Тиждень. – 2016. – 7-13 жовт. (№ 40). – С. 9.
11 жовтня о 17.00 (м. Вінниця, вул. Соборна 89) відбудеться презентація
книжки "Дороги й середохрестя" доктора філологічних наук, професора
НаУКМА Віри Агеєвої.
Книжки, подаровані редакції // Дивослово. – 2016. – № 9. – С. 19.
Редакції журналу "Дивослово" подарували книжку Почепцова Георгія
"Сучасні інформаційні війни" (2016), яку видав Видавничий дім "КиєвоМогилянська академія".
Сінченко О. Цей світ – ХХ століття / Олексій Сінченко // Всесвіт. - 2016. № 3-4. - С. 267-272.
Автор статті аналізує особливість серійного проекту "БІБЛІОТЕКА
СПРОТИВУ, БІБЛІОТЕКА НАДІЇ"(2009р.), яку запустило видавництво "Дух і
Літера", одне з перших видавництв, що почало публікувати сучасну
інтелектуальну літературу і вже впродовж кількох десятиліть насичує
вітчизняний ринок новинками західноєвропейської гуманітаристики.
Додаток
Дзюба О. М. Вихованці Києво-Могилянської академії : українські
мемуаристи Я. Маркович та М. Ханенко (перша половина XVIII ст.) / О.
М. Дзюба // Український історичний журнал. – 2016. – № 3. – С. 64-87.
Автор статті аналізує інтелектуальні інтереси та духовні запити
відомих вихованців Києво-Могилянської академії Якова Марковича та Миколи
Ханенка за часів Феофана Прокоповича.

Лисенко О. Є. Гнатюк О. Відвага і страх. – К.: Дух і Літера, 2015. – 496 с. :
[рецензія] / О. Є. Лисенко // Український історичний журнал. – 2016. – № 3.
– С. 213-221.
Рец. на кн.: Гнатюк О. Відвага і страх. – К.: Дух і Літера, 2015. – 496 с.
Содомора А. Мури, які мають упасти / Андрій Содомора // Дзвін. – 2016. –
№ 7.
Роздуми автора про книжку Жана Ваньє "Дорога додому", яку видало
видавництво "Дух і Літера".
Чамата Н. Дослідження з поетики: вірш, жанр, композиція. – К.:
Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2016. – 500 с. // Слово і
час. – 2016. – № 8. – С. 29.
Огляд книжки Чамати Ніни "Дослідження з поетики: вірш, жанр,
композиція", яка вийшла друком у Видавничому домі "Києво-Могилянська
академія".
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