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М огилянський рік  
очима самих могилянців

Промайнув іще один рік, і ми 
знову маємо збирати вролсай попередніх 
12 місяців. Це був непростий рік, але саме 
труднощі, що трапилися на нашому 
шляху, були тією рушійною силою, що 
дала нам можливість виробити нові 
стратегії, сформувати носі моделі спів
праці, змінипшся на краще, модернізува
тися і вийти на якісно інший рівень. 
Тому цей рік можна вважати успішним.

Завдяки плідній наполегливій 
співпраці підрозділів НаУКМА протягом 
«могиляпського року», що минув, універ
ситет досягнув нового рівня розвитку, 
нового статусу: Могилянці надано ста
тус самоврядного (автономного) дослід
ницького ВНЗ. Серед низки інших валсли- 
вих здобутків за минулий рік: відкриття 
двох нових PhD-програм «Філософія літе
ратури» та «Біологія та біорізномапіт- 
тя»: розвиток проекту EU h по обміну 
науковими розробками між універси
тетами; прийняття «Положення про 
запобігання плагіату та внровадлсення 
практики належного цитування у нав
чальному процесі НаУКМА». Про ці та 
інші здобутки читайте в цьому спеці
альному випуску до Дня Академії, до ство
рення якого долучилися всі могилянці. За 
браком місця ми фізично не можемо роз
повісти про всі перемоги, але незабаром 
інформація про наші успіхи з ’явиться на 
сайті НаУКМА.

Ми вдячні всім нашим однодум
цям, партнерам і друзям!!!

Вітаємо Могилянців із Днем 
Академії! Кохання та натхнення! Вдалих 
ідей та успішних проектів! Нехай Ака
демія стане осередком нашої єдності, 
зробить усіх сильнішими й мудрішими. 
Нехай за міцними академічними стінами 
всі ми почерпнемо сили для перемог.

Vivat Academia!

Служба президента
Могилянці надано статус 

самоврядного (автономного) дослід
ницького університету (постановою 
Кабінету Міністрів України №799 від 
29.07.2009 р.ї.

11-14 червня в Ялті пройшов 
«Ольвійський форум -  2009». На ньо
му створено Асоціацію університетів 
України. Співорганізаторами створен
ня Асоціації виступили Чорномор
ський державний університет ім. Пет
ра Могили та НаУКМА. Ольвійський 
форум-2009 став знаковою подією для 
університетів України. На ньому 26 
університетів-засновників підписали 
Ольвійську Хартію університетів Ук
раїни, складену відповідно до Magna 
Charta Universitatum - Великої Хартії 
університетів, яку Могилянка підписа
ла ще 1995 року. Хартія передбачає 
зокрема потребу сталого розвитку сус
пільства та запровадження універси

тетської автономії в Україні.
Почесними професорами і 

докторами НаУКМА стали всесвітньо 
відомі вчені соціолог Мелвін Кон 
(США), славіст профіесор Санте Ґра- 
чотті (Італія), з інавгураційною лек
цією виступив почесний профіесор 
НаУКМА, відомий кримськотатарсь
кий політик Рефат Чубаров (Україна).

Розроблено ряд інструмен
тів, використання і ефективність ро
боти яких залежить тільки від актив
ності членів колективу:

- «Положення про запобіган
ня плагіату та впровадження практики 
належного цитування у навчальному 
процесі НаУКМА»;

- Нова редакція «Положення 
про участь студентів у розбудові 
НаУКМА» — продовження удоско
налення системи отримання диплому 
НаУКМА;

- «Положення про студентсь
ке самоврядування», де описано всі 
ланки студентського самоврядування у 
їх взаємодії між собою.

Служба віце-президента з 
навчальної роботи

Пройдено акредитацію уні
верситету -  підтверджено IV (най
вищий) акредитаційний рівень.

Акредитацію за IVрівнем от
римали також напрями/спеціальпості: 
8.020101 Культурологія 
8.030101 Філософія 
8.030301 Історія
8.040201 Соціологія
8.040202 Соціальна робота 
8.040301 Політологія 
8.050101 Економічна теорія 
8.050104 Фінанси
8.070801 Екологія та охорона 
навколишнього середовища

В рамках проекту «Міжкор- 
поративний університет» підписано 
Меморандум про співпрацю між ком- 
паніями-учаспиками. Учасники проек
ту: МТС, Київська Інвестиційна Група, 
Вімм-Білль-Дапп та Метро Кеш Енд 
Керрі, Національний університет ім. Т. 
Шевченка та НаУКМА.

За участю навчально-мето
дичного центру в експлуатацію введено 
10 навчально-методичних кабінетів.

Служба віце-президента з 
науково-навчальних студій

И іесор, доктор філологіч- 
оренець і керівник Док

торської школи НаУКМА М. Винниць
кий (Ph.D.) взяли участь у робочій гру
пі Міністерства освіти і науки України 
з розробки “Положення про дослід
ницький університет та критерії його 
діяльності”.

Протягом року у НаУКМА 
відкрито три наукових центри:

Науково-дослідний центр ві
зуальної культури (керівник В.М.Чере- 
папин), Центр досліджень екосистем, 
змін клімату та сталого розвитку (ке
рівник І.Г. Вишепська), Центр канад
ських студій Canadian Studies Center of

ІЧаІЖМА СБС ИаиКМ А (керівник 
Д.М. Мазін).

Докторська школа
У заступника директора ДНІ 

НаУКМА Тетяни Огаркової та її чоло
віка Володимира Єрмоленка (викла
дача кафедри літературознавства 
НаУКМА) народилася дівчинка -  
Даринка.

У директора ДШ НаУКМА 
Михайла Винницького та його дру
жини Марти народилася четверга ди
тина (третя донька) - Соломія Кате
рина.

26 червня 2009 відбувся 
Круглий стіл -  презентація за участю 
представників МОН, ВАК, 16 ВНЗ, в 
рамках якої публічно представлено 
досвід НаУКМА щодо впровадження 
перших в Україні чинних РІШ програм 
і також проекти законодавчих актів, 
розроблених в НаУКМА, що лягли в 
основу майбутніх постанов КМУ про 
запровадження в Україні «дослідниць
ких університетів».

У вересні 2009 року перші 14 
докторантів трьох інноваційних струк- 
турованих докторських (РІД)) прог рам 
НаУКМА захистили свої докторські 
проекти.

2009 року в НаУКМА відкри
то дві нові структуровапі докторські 
(РІіО) програми: «біологія і біорізпо- 
маніття» та «філософія літератури» в 
додаток до чинних трьох програм 
(«масові комунікації», «фінанси», «уп
равління в охороні здоров’я»). Зарахо
вано 20 нових докторантів на перший 
рік навчання.

Нові РІШ-програми розроб
ляли: «Філософія літератури» - Мари
на Ткачук та Володимир Морепець. 
«Біологія» - Тамара Терповська та Іри
на Вишенська.

Служба віце-президента з 
міжнародного 

співробітництва
У липні 2009 року вперше 

отримано ліцензію па підготовку і пе
репідготовку іноземних громадян (з 
можливістю прийому до 100 осіб на 
рік) за базовими акредитованими нап
рямами (спеціалізаціями).

2009 року в рамках офіцій
них візитів в Україну НаУКМА відві
дали:

• Генерал-губернатор Канади Міка- 
ель Жап;

• Лорд Мер Лондонського Сіті пап 
Алдемап Ян Лудер;

• заступник Генерального секретаря 
ООН Пітер Піот.

Протягом 2008/09 навчаль
ного року НаУКМА відвідали сім груп. 
(близько 200 осіб) студенів із різних 
університетів Європи, СІІІА, Канади в 
рамках спеціалізованих літніх шкіл, 
семінарів тощо.

Сьогодні в НаУКМА діють 
35 угод із міжнародного співробіт
ництва.



Протягом минулого року під
писано угоди про співпрацю з

• Барселонським автономним 
університетом (Іспанія) про співкеру- 
вання докторськими дослідженнями; 
Університетом Бергена (Норвегія);

• Міланським Університетом 
(Італія) щодо співробітництва в царині 
досліджень історії, культури та україн
ської літератури XVI -  XX ст.

• Гельсінським університе
том (Фінляндія) про співробітництво, 
окремий додаток про щорічний обмін 
студентами;

• Університетом менеджмен
ту та технологій (Литва) про співробіт
ництво;

• Естонською академією мо
лодих учених (Естонія) -  для виконан
ня проекту «Дослідження та розвиток 
дослідницьких навичок та організацій
них вмінь аспірантів України»;

• Національним інститутом 
східних мов і цивілізацій (Франція) 
про співкерування науковою роботою 
аспіранта за програмою СОТиТЕЕЬЕ;

• Посольством Республіки 
Польща в Києві щодо підтримки 
Центру польських і європейських 
студій НаУКМА.

Служба віце-президента з 
розвитку

• Вперше представлено 
«Публічний звіт НаУКМА» за 2008 р. 
для партнерів та спонсорів;

• запущено новий сайт саме 
для випускників НаУКМА: 
www.alumni.ukma.kiev.ua;

• впроваджено послугу пе
рерахування благодійних коштів через 
Інтернет-мережу;

■ реалізовано благодійний 
проект «Рука підтримки» - встанов
лення спеціальних поручнів у кор
пусах НаУКМА;

• керівник відділу залучення 
коштів В.Балацька стала членом журі 
Національного конкурсу «Благодійник 
року».

У команду співробітників 
служби влились студенти, аспіранти та 
випускники Академії:

Відділ зв’язків із громадсь
кістю: Ольга Хоменко, випускниця 
МП «Політологія», 2008 р. стала керів
ником відділу, а Роман Набожняк, ФІн- 
3 — спеціалістом. Спеціалістами Від
ділу залучення коштів стали аспіранти 
кафедри РІГ Віталій Корнієнко, ка
федри історії Дмитро Крисенко, сту
дентка МП «Філологія» (українська 
мова) Олена Коваленко.

Спільнота Академії попов
нилась на 2-х могилянців: Устинку 
Рябчук -  дочку помічника віце-пре
зидента Софії Рябчук та Михайлика 
Лєскова, сина керівника відділу зв’яз
ків із громадськістю Тетяни Ротовсь- 
кої.

Культурно-Мистецький Центр
Організовано і втілено масш

табний проект -  всеукраїнський сим
позіум „Українське сакральне мис
тецтво кінця XX - початку XXI ст.” 
(25.12.08-19.01.09, керівник -  Дмитро 
Гордіца). В межах проекту пройшов 
науковий однойменний семінар, ху
дожня виставка „Українське сакральне 
мис-тецтво кінця ХХ-початку XXI ст.”, 
два майстер-класи, видано альбом 
„Українські художники сакрального 
малярства кінця ХХ-початку XXI ст.” 
та ОУО-диск із матеріалами проекту.

Театральний центр НаУКМА 
здійснив постановку вистави „Фрьо- 
кен” за п’єсою А. Стріндберга „Фрьо- 
кен Жулі” (прем’єра -  23 грудня 2008
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р., режисер -  Андрій Приходько). На
разі вона у репертуарі Театрального 
центру НаУКМА. Вистава має велику 
увагу глядачів. Вже є схвальні відгуки 
провідних українських акторів, режи
серів, театральних критиків (Б. Ступ
ка, Б. Бенюк, Р. Писанка, А. Хостікоєв, 
В. Матешко, О. Вергеліс та ін.).

29 квітня -  3 травня 2009 р. 
Театральний центр НаУКМА втілив 
міжнародний музично-театральний 
проект «Русальний цикл: переспіви 
між світами» за участю жіночого во
кального гурту „КІТКА” (США) та ві
домої співачки Мар’яни Садовської 
(Україна-Німеччина). У межах проекту

пройшли 2 вистави „Русальний цикл: 
переспіви між світами”, базовані на 
українських русальних віруваннях 
Чорнобильського регіону України, та 
майстер-клас Мар’яни Садовської (ав
тор проекту -  Софія Рябчук).

22 січня 2009 року Музичне 
товариство НаУКМА провело перший 
у Києво-Могилянській академії ве
ликий джаз-концерт. 29 вересня 2009 
року започатковану традицію продов
жив джаз-концерт the Ryan Cohan 
Quartet (Чикаго, США) у співпраці з 
Посольством США в Україні.

Служба віце-президента з 
інформаційного 

забезпечення
З жовтня 2009 року КМА та 

корпорація Майкрософт впроваджу
ють новий сервіс Outlook Live для 
студентів академії. Outlook Live - ор
ганізації безкоштовної електронної 
пошти для студентів і випускників у 
домені Могилянки, а також набір при
значених для користувача сервісів для 
взаємодії і спільної роботи.

Для цього зареєстровано но
ве доменне ім’я ukma.edu.ua (адреса в 
домені edu.ua надається тільки нав
чальним закладам III та VI рівнів акре
дитації).

На першому етапі впровад
ження, поштові скриньки(обсягом 10 
Гб кожна), створені для всіх студентів 
бакалаврських програм першого року 
навчання. На 2010 рік заплановано 
створення корпоративних поштових 
скриньок для всіх студентів НаКМА.

Наукова бібліотека
З січня 2009 р. стартував 

проект ELibUkr - «Електронна бібліо
тека України: створення Центрів знань 
в університетах України», ініційо
ваний Києво-Могилянською Фунда
цією в Америці та НаУКМА у спів
праці з Чернівецьким та Харківським 
національними університетами та 
фінансований USAID. До проекту до
лучилися також Донецький технічний 
університет, ще 3 універстети України 
подали Декларації про приєднання. 
Детальніше про проект -  на порталі 
h ttp://mvw. elibukr. org/

З вересня створено Видавни

чо-поліграфічний Центр НаУКМА, 
метою якого є оперативне забезпечен
ня університету в малій поліграфії.

Служба віце-президента з 
економіки та фінансів

2008 року було отримано Акт 
на землю для будівництва екологічної 
бази у с.Річка Міжгірського району 
Закарпатської області.

В 2009 році розпочато проек
тування нового комплексу гуртожитку 
для НаУКМА та здійснено капіталь
ний ремонт їдальні на території дру
гого студмістечка.

Факультет гуманітарних 
наук (ФГН)

Кафедра літератури та 
іноземних мов

27-28 січня 2009 року кафед
ра провела наукові читання, присвяче
ні світлій пам’яті Соломії Павличко. В 
заході взяли участь більше шістдеся
ти науковців з різних регіонів Украї
ни.

14-15 червня 2009 року від
булися перші захисти на спеціалізо
ваній вченій раді Д 26.008.03 із 
захисту на здобуття наукового ступеня 
доктора (кандидата) філологічних наук 
за спеціальністю 10.01.01 - українська 
література. Голова спецради -  проф.
B. П. Моренець, вчений секретар -  доц. 
Г.І. Павленко. Члени спецради -  В.С. 
Брюховецький, С.М. Квіт, В.Є.Панчен- 
ко, В.П. Агеєва, І.В. Лімборський,
C. С.Іванюк та інші. Були захищені 
докторська дисертація доцента-суміс- 
ника кафедри архиєпископа Ігоря 
(Ю.А. Ісіченка) та кандидатська дисер
тація ст. викладача кафедри, випускни
ці НаУКМА Наталії Іванової.

У вересні 2009 року відбувся 
перший набір на Докторську програму 
«Філософія літератури», яку забезпе
чує кафедра літератури та іноземних 
мов і кафедра філософії та релігієзнав
ства.

Кафедра української мови
26 червня 2009 року вик

ладач кафедри Надія Трач успішно за
хистила кандидатську дисертацію

«Українська правнича термінологія у 
XX ст.».

29 січня 2009 року відбулися 
наукові читання,лрисвячені 100-літтю 
Юрія Шевельова.

Факультет економічних 
наук (ФЕН)

Кафедра маркетингу та 
управління бізнесом

1 8 - 2 2  травня 2009 року у 
смт. Партеніт (Алушта) було організо
вано та проведено Міжнародний нау
ково-практичний бізнес-форум «Біз
нес та наука: вектори співпраці».

http://www.alumni.ukma.kiev.ua


Кафедра фінансів
13 травня 2009 року завіду

вачу кафедри фінансів, д.е.н., проф. І.Г. 
Лук’яненко за багаторічну сумлінну 
роботу, вагомий особистий внесок у 
розвиток освіти та високий професіо
налізм нагороджено знаком «Від
мінник освіти» (Наказ Міністерства 
освіти і науки України № 290-к від 13 
травня 2009 р.).

21 жовтня 2009 року відбувся 
науково-навчальний проект кафедри 
фінансів із Національним банком Ук
раїни, в якому взяли участь викладачі, 
аспіранти, студенти кафедри фінансів 
Кафедрою фінансів в рамках договору 
з Національним банком України було 
проведено наукове дослідження «Вза- 
ємозв 'язок мілс обмінним курсом грив
ні та показниками зовнішньоторго
вельної діяльності; основні чинники 
впливу на надходження прямих інозем
них інвестицій та середньострокових 
кредитів в Україну».

Результати дослідження ви
користані для визначення стратегічних 
напрямів розвитку механізмів форму
вання та реалізації монетарної по
літики Національного банку України, 
їх безпосередніми користувачами є 
Департаменти валютного регулюван
ня, монетарної політики та платіжного 
балансу.

Участь у виконанні дослід
ження взяли д.е.н., проф. І.Г. Лук’янен
ко, аспірант 1 р.н. кафедри В.М. Жук, 
аспірант 2 р.н. ІО.А. Подвисоцький, 
магістри 1 р.н. (магістерська програм 
«Фінанси») О.В Бондаренко, П.М. 
Вержбицький.

Факультет інформатики 
(Фін)

2 липня 2009 року старший 
викладач кафедри мережпих техно
логій Андрій Глибовець успішно за
хистив кандидатську дисертацію “Me - 
тоди побудови ефективних розпо
ділених систем інтелектуального типу 
з використанням агентиого підходу”.

20 листопада 2008 пройшли 
Міжрегіональні навчальні курси з 
інформаційних технологій для мережі 
києво-могилянських колегіумів (Inter
Collegia) у складі консорціуму: Лейп
цизький Університет Прикладних На
ук (1ITWK, Лейпциг, Німеччина), На
ціональний університет "Києво-Моги- 
ляиська академія", Національний уні
верситет "Острозька академія", Мико
лаївський державний університет ім. 
Петра Могили, Університет ім. Ми- 
колая Коперніка в Торуні (Польща). 
Цей проект (підтриманий TEMPUS 
TACIS) визнано Європейською комі
сією виконаним успішно.

Факультет правничих 
наук (ФПвН)

Близько 70 науковців взяло 
участь у семінарі «Голодомор-геноцид 
1932-1933 років в Україні: проблеми

відповідальності», організованому ка
федрою міжнародного права і спеці
альних правових наук 31 січня 2009 
року в рамках Днів науки НаУКМА.

Факультет правничих наук 
вже три роки поспіль, починаючи з 
2007 року, успішно проводить Літню 
школу «Право в Німеччині».

Мета цієї Школи — познайо
мити слухачів із німецькою національ
ною правовою системою, а також з 
особливостями взаємодії Європейсь
кого і національного права.

Організаторами цього уні
кального навчального заходу є факуль
тет правничих наук НаУКМА 
та Школа Німецького права, заснована 
Гейдельберзьким університетом, уні
верситетом міста Майнц та Ягеллон- 
ським університетом. Літня школа 
проводиться за фінансової підтримки 
Німецької служби академічних обмінів 
(DAAD).

Літня школа має певні особ
ливості, які полягають у тому, що:

- вивчення європейського та 
німецького права проводиться німець
кою мовою;

- викладають у школі про
відні :равознавці відомих універси
тетів Німеччини;

- завдяки підтримці Німець
кої служби академічних обмінів, 
навчання у Літній школі є безкоштов
ним.

Протягом трьох років у Літ
ній школі взяли участь слухачі з 27 
університетів з 10 міст України та одна 
студентка з Білорусі.

Факультет природничих 
наук (ФПрН)

У 2009 р. професор кафедри 
фізики О.Т. Шиманська опублікувала 
навчальний посібник із грифом МОН 
«Молекулярна фізика. Фізичний прак
тикум».

Професор кафедри хімії В.В. 
Нижник подав до друку підручник 
«Фізична хімія полімерів» і отримав 
грант на написання підручника (2009 
Р->-

2009 року аспірант кафедри 
хімії В.З. Босак успішно захистив кан
дидатську дисертацію “Розробка мето
дів отримання гідрофільних полісуль- 
фонових мембран із зарядженою по
верхнею та бактерицидними влас
тивостями” (керівник А.Ф. Бурбан).

Старший викладач кафедри 
хімії П.В. Вакулюк отримала стипен
дію Кабінету Міністрів України для 
молодих вчених (2009 р.).

Доцент кафедри екології 
А.П. Пашков опублікував посібник 
курсу лекцій “Безпека життєдіяль
ності” (Видавничий дім «Києво-Моги- 
лянська академія», 2009 р.).

Студентка 1 р.н. МІГ “Хімія” 
Олена Маркарян отримала стипендію 
Фонду Пінчука (2009 р.).

У 2009 році науковці кафедри 
фізики отримали важливі результати 
щодо спонтанного впорядкування спі
нових систем та взаємодії квантово- 
оптичних та спінових систем із зов
нішніми полями. Ці результати опублі
ковані в журналах «Journal of Physics», 
«Український фізичний журнал», «Те
оретическая и математическая физи
ка». Про результати досліджень викла
дачі кафедри фізики П.І.Голод, Ю.М. 
Бернацька, Ю.В. Безвершенко допові
дали па двох міжнародних конферен
ціях.

Кафедра хімії підготувала і

провела 20-й Український семінар 
«Мембранні та сорбційні технології» 
(2009 р.).

2009 року при факультеті 
природничих наук відкрито Центр 
досліджень екосистем, змін клімату та 
сталого розвитку (керівник І.Г. Ви- 
шенська) та Інформаційно-ресурсний 
Центр зі зміни клімату «Кліматшфо».

Кафедра біології організува
ла і провела Міжнародну школа з 
клітинної біології «Fundamental tech
niques in mammalian cell biology» (y 
співпраці з Європейською федерацією 
біохімічних товариств FEBS, 2009 рік).

Кафедра біології
25 січня - 1 лютого 2009 року 

в НаУКМА пройшла Міжнародна 
Школа з клітинної біології тварин для 
молодих дослідників із Європи “Ос
новні методи клітинної біології ссав
ців».

Факультет соціальних 
наук і соціальних 

технологій (ФСНСТ)
Кафедра зв’язків із 

громадськістю, психології, та 
педагогіки

Протягом 2008-2009 рр. від
бувся перший успішний захист двох 
випускників аспірантури Наталі При- 
ходькіної та Тетяни Тарнавської за 
спеціальністю “Теорія і методика про
фесійної освіти” (керівники доц. М.О. 
Голубєва, доц. Л.В. Копець).

2008 р. вийшов друком нав
чальний посібник доц. Л.В. Копець 
“Психологія особистості в біографіях , 
подіях, портретах”.

2009 р. вийшов друком під
ручник проф. B.T. Королька, доц. О.В. 
Некрасової «Зв’язки з громадськістю: 
наукові основи, методика, практика»

2009 р. подано документи 
про дозвіл підготовки магістрів зі 
спеціальності «Менеджмент зв’язків з 
громадськістю».

Кафедра політології
У квітні 2009 року студепти- 

політологи здобули друге місце на 
Всеукраїнській олімпіаді з політології 
в Острозькій академії.

15-16 травня 2009 р. пройш
ла Міжнародна конференція «Сучасні 
підходи до дослідження політики».

Загал ьноуніверситегська 
кафедра англійської мови

У жовтні 2008 року відбулася 
Міжнародна конференція переможців 
програми «Open World» в галузі освіти 
та науки. Програма здійснюється 
організацією American Councils за під
тримки Конгресу США.

Переможці:
• Л. О. Омеляненко, завідувач 

кафедри апг-лійської мови;
• Т.С. Гриців, старший вик

ладач кафедри англійської мови.
З лютого 2009 року було 

проведено першу загальноуиіверси- 
тєтську олімпіаду з «Public Speaking» 
(ораторське мистецтво англійською 
мовою) серед студентів магістерських 
програм.

Центр сходознавства
21-22 травня 2009 року від

булася II Міжнародна наукова конфе
ренція, присвячена пам’яті академіка 
Омеляна Пріцака. Конференція стала
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важливою подією в науковому і куль
турному житті України, що засвідчила 
участь у ній близько 100 учених із про
відних університетів і наукових уста
нов 10 країн світу: України, Туреччи
ни, Грузії, Польщі, США, Канади, Іта
лії, Азербайджану, Казахстану, Росії.

Учасники конференції визна
чають високий рівень її проведення і 
спроможність нашого університету 
стати потужним сходознавчим цент
ром в Україні та світі.

Центр юдаїки
21 травня 2009 року в 

НаУКМА відбулася лекція польського 
громадського діяча, дисидента, публі
циста, активного учасника політичної 
опозиції в Польщі 1968-1989 років, 
одного з лідерів легендарної “Солідар
ності”, головного редактора “Газети 
виборчої” з 1989 року до теперішнього 
часу Адама Міхніка «Двадцять років 
свободи. Польська перспектива». Ві
домий польський інтелектуал був за
прошений до Києва з нагоди презен
тації книги “У пошуках свободи. Есеї 
про історію та політику”. Ця книга 
була підготовлена та видана навесні 
2009 року Центром юдаїки НаУКМА 
спільно з видавництвом “Дух і Літера” 
та Центром європейських гуманітар
них досліджень НаУКМА.

Науково-педагогічний 
центр доуніверситетської 

підготовки
Відповідно до європейських 

стандартів рейтингуваиня “Освітні 
студії Києво-Могилянської академії», 
за підсумками останніх трьох років по
трапили до ТОГІ - 35 «Ліги кращих» у 
своєму напрямку діяльності - «Освіта 
дорослих та інші види освіти» (сер
пень 2009 р.). Підприємство отримало 
статус та відповідне свідоцтво «Лідер 
економіки України», керівника НПЦ 
Л.Б.Кадуріну нагороджено Орденом 
«Зірка економіки України». Окрім то
го, менеджер курсів з англійської мови 
(General English) та головний бух
галтер “Освітніх студій КМА» наго
роджені медаллю «Професійна слава 
України».

Києво-Могилянська Бізнес 
Школа (KMBS)
30 вересня 2009 року Андрій 

Федоров, викладач маркетингу та 
креативу kmbs, переміг у рейтингу 
«Людина-бренд українського реклам
но-комунікаційного ринку». Рейтинг 
проводило видання Marketing Media 
Review методом експертної оцінки 
провідних професіоналів галузі.

24-27 вересня 2009 року всу
переч несприятливим економічним 
умовам kmbs вперше запустила одно
часно дві групи програм MBA осін
нього набору. Навчання розпочалось 
спільним модулем Президентської 
MBA та Executive MBA.

8-22 серпня 2009 року від
бувся міжнародний навчальний тур 
[Президентської програми MBA до Ка
нади та США під назвою "Розвиток 
бізнесу в глобальному середовищі: 
утримання сталої конкурентної пере
ваги в світі, що змінюється". Власники 
провідних українських компаній відві
дали найбільші підприємства регіону 
та навчались у кращих бізпес-школах.

3-15 травня 2009 року учас
ники програми Executive MBA нав
чались в бізнес-школі CEIBS (№1 в
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регіоні) в рамках міжнародного нав
чального туру до Малайзії та Китаю, 
що є обов’язковою частиною програми 
MBA.

КМБШ започаткувала прог
раму найвищого професійного ступеня 
для практикуючих фінансистів - пер
шу в Україні програму Master in Ban
king ana Finance (MBF) та відкрила 
першу в Європі регіональну Школу 
Голдратта.

Деканат по роботі зі 
студентами

5 грудня 2009 року Студент
ська колегія провела конкурс «Міс 
КМА». '

22 січня 2009 року Музичне 
товариство провело перший у Києво- 
Могилянськіи академії великий джаз- 
концерт.

20 лютого 2009 року завер
шилися вибори до Студентської Ко
легії НаУКМА 12 скликання.

25- 28 лютого 2009 року 
студентське наукове філософське това
риство провело четверту студентсько- 
аспірантська міждісциплінарну конфе
ренцію «Філософія: нове покоління».

З березня Студентське Брат
ство НаУКМА, Товариство бойового 
звичаю «СПАС» та Студентський те
атр організували МАСЛЯНУ: цілу низ
ку заходів на відродження у молодіж
ному середовищі давніх народних тра
дицій.

13, 31 березня 2009 року 
Музичне товариство КМА влаштувало 
благодійні концерти для збору коштів 
на лікування Андрійка Жарка.

10 квітня 2009 року Спудей- 
ське братство провело «Квітковий 
бал» - збір коштів для Замглайського 
дитячого будинку-інтернату.

23-24 травня 2009 року в 
рамках підготовки до Дня Європи 
“East West Buisines” провів Третій 
міжнародний весняний форум «Анти- 
кризовий менеджмент у країнах Схід
ної та Центральної Європи».

11 червня 2009 року до Дня 
Європи в України відбувся тематичний 
Чемпіонат «Що?Де?Коли?» під наз
вою «Вікно в Європу».

26- 27 вересня 2009 року 
Дебатний клуб НаУКМА провів П де- 
батну школу.

Видавнича діяльність
У НаУКМА діють 3 видав

ництва: до Видавничого дому «КМ 
Академія» та «Духу і Літери» долучи
лося ще одне «Могилянське видав
ництво». Крім того, 2008 року відкри
то «Могилянську книгарню».

На цьогорічному Форумі ви
давців у Львові наші університетські 
видавництва здобули низку нагород.

Книгу «Думки» Блеза Паска
ля, видану у видавництві «Дух і 
Літера» визнали книжкою року, яка 
здатна змінити світогляд читачів.

«Кобзар» Т. Шевченка з уні
кальними ілюстраціями українського 
художиика-авангардиста В. Седляра 
(видавництво «Дух і Літера») став 
першим у номінації “15 найкращих 
книжок 2009 р.”.

Книжка Миколи Ільиицького 
“На перехрестях віку” (У 3 ки. Кп. І, II, 
III. Київ: «Видавничий дім “Києво- 
Могилянська академія”» 2008-2009 
рр.) здобула призову нагороду “Книж
ки року” Форуму видавців 2009.

Видавничий дім «Києво-Мо- 
гилянська академія» (Київ) за збірник 
«Військові кампанії доби гетьмана Іва

на Мазепи в документах» (упорядник 
Степан Павленко) нагороджений спе
ціальною відзнакою голови Львівської 
ОДА.

Відзнаку рейтингу «Краща 
книга року» здобули проекти:

- двотомник Юрія Шевельо- 
ва. Вибрані праці. Книга І. Мовознав
ство (упорядник Лариса Масенко). 
Книга 2. Літературознавство (упоряд
ник Іван Дзюба), номінація «Хресто
матія»;

- чотиритомник «Великий го
лод в Україні 1932-1933 років», номі
нація «Минувшина»;

- книга Сергія Кримського 
«Під сигнатурою Софії», номінація 
«Софія».

НДІТ "Спадщина КМА"
У квітні 2009 р. здійснено ви

дання журналу «Київська Академія». 
У 2009 р. вийшов сьомий випуск. Це 
міждисциплінарне видання, яке готу
ють спільно НДЦ «Спадщина КМА», 
кафедра історії та кафедра філософії та 
релігієзнавства. У журналі друкуються 
праці з України, Росії, Польщі, Канади, 
США, Італії, Франції. Матеріали збір
ника присвячені як історії КМА та 
КДА, так і загальним проблемам ос
віти й освіченості модерного часу.

27 січня 2009 р. проведено 
круглий стіл “Проблеми освіти й 
освіченості в ранньомодерній Україні” 
(2009 р. цей круглий стіл відбувся вже 
вдруге і планується надалі як щоріч
ний). Це єдина всеукраїнська наукова 
акція, присвячена виключно історії 
освіті й освіченості. 2009 р. у пій взяли 
участь дослідники з Києва, Харкова, 
Львова, Полтави.

Служба головного 
інженера

29 січня 2009 року співро
бітники служби головного інженера 
В.Г.Петрик та С.П.Кашко встановили 
на Замковій горі в м. Києві пам’ятника 
Січовим стрільцям, що загинули під 
Кругами 1918 р. Пам’ятник виготов
лено коштом маляра-штукатура 
В.Г.Петрика за проектом заступника 
головного інженера С.П.Кашка.
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