Світова культура витворила прекрасний міф про Фенікса.
Українці утвердили істину: Час плинний,

«

Києво-Могилянська академія вічна!».

Слава всім, хто 400 років утверджував цю істину!
В’ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ,

Почесний президент
Національного університету
«Києво-Могилянська академія»,
доктор філологічних наук,
Герой України

КЛЯТВА СТУДЕНТА

Національного університету
«Києво-Могилянська академія»
Входячи до храму національної духовності, осередку муз, просвітництва й науки, до твердині історичних
змагань за незалежність і державність України, своїм
ім’ям і совістю –
Клянусь!

Сумлінно опановувати здобутки світової культури,
невтомно долати шлях до істини, а пізнавши її, ніколи
не зрадити їй –
Клянусь!

Бути гідним славних традицій своєї Alma Mater –
Києво-Могилянської академії, діянь її фундаторів, видатних діячів і вихованців – Галшки Гулевичівни, Петра
Могили, Петра Конашевича-Сагайдачного, Григорія Сковороди, Івана Мазепи, всіх вірних синів України –
Клянусь!

Берегти й множити чесноти студентського братства –
Клянусь!

Пронести через усе життя любов до рідної землі,
дух запорозького лицарства, ідеали демократії та гуманізму –
Клянусь!

Вірно служити своєму народу, нести його слово
правди й добра, віддати на його благо свої здібності
і здобуті знання –
Клянусь! Клянусь! Клянусь!

ей довідник ми уклали саме для вас, шановні друзі, хто ці
Ц кавиться
і стежить за діяльністю та розвитком Національного університету «Києво-Могилянська академія»,
і особливо для тих молодих людей, хто вирішив поєднати своє життя з нашим університетом.
містить загальну інформ ацію про
«Календар-довідник»
історію та сучасність Академії, про місію та цінності
Могилянки, загальноуніверситетські свята, навчальний
процес та діяльність наукових центрів і лабораторій,
про підрозділи й служби університету, могилянське культур
не середовище. Ви дізнаєтеся також про здобутки Ака
демії за попередній навчальний рік і, звичайно ж, про студентські організації, що діють у НаУКМА, про ґранти
й іменні стипендії, про можливості підготовки до вступу
в університет. Електронний варіант «Календаря-довідника»
розміщено на сайті НаУКМА за адресою www.ukma.edu.ua.
подати всю інформацію про життя академічЗ розуміло,
ної громади на сторінках одного видання неможливо.
Детальніше дізнатися про програми підготовки бакалаврів, спеціалістів і маґістрів, ознайомитись із ано
таціями курсів, що читаються у НаУКМА, ви можете
на нашому сайті, у соціальних мережах, на кафедрах
та у деканатах, а також під час днів відкритих дверей
Могилянки.
кщо у вас виникнуть запитання, наша порада – скорисЯтайтеся
координатами, вміщеними в «Довіднику»,–
працівники університету обов’язково вам допоможуть.

Бажаємо успіху і будемо раді зустрічі у Могилянці!
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ГУМЕННА
Олександра Віталіївна,
кандидат економічних наук,
доцент

Дорогі наші могилянці!
Першого вересня ми розпочинаємо в НаУКМА новий
навчальний рік. Він буде незвичайний, захопливий та сповнений
викликів.
По-перше, це ювілейний рік: ми відзначаємо 30-ліття відро
дження Могилянки. А це нагода озирнутися, підсумовуючи, у минуле, а головне – уважно вгледітися у майбутнє, щоб зрозуміти,
яким ми хочемо бачити наш університет, яке місце він має посісти на карті Києва, України, світу. На ваших особистих картах
життя, могилянці. Адже кожен із нас – викладач, студент, ви
пускник, партнер, співробітник – рівною мірою є співтворцем
Академії.
По-друге, це рік все ще пандемічний та сповнений викликами, але разом з тим він наповнений можливостями. Я би хотіла,
щоб ми – і кожен із нас, і наш університет – використовували
всі можливості, які нам надає цей час, на повну.
Інновації є обов’язковою складовою розвитку, тому Могилянка
і надалі розвиватиме та вдосконалюватиме нові формати навчання; ми будемо аналізувати власний набутий досвід та уважно
вивчати і впроваджувати досвід, який пропонують найкращі сві
тові університети. Ми розвиватимемо технічну базу університету,
що дасть змогу створити для могилянців достойні умови для на
вчання і роботи.
Так, цей час змусив нас змінитися, зрозуміти, що наші можли
вості значно ширші й більші, ніж ми собі уявляли досі. І лише від
нас залежить, наскільки хорошими, продуктивними та тривалими
будуть ці зміни. Усі ми пройшли жорстку школу дистанційного
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навчання/викладання/праці, але саме вона подарувала нам нові
навички, нові можливості перебувати в різних містах і навіть
у різних куточках світу, залишаючись на своєму робочому місці.
Ми ще не знаємо, куди це приведе людство, які матиме наслідки в майбутньому, але я волію думати, що в усьому цьому
є Мудрість і Любов Божа.
Найцікавіше буде нашим першокурсникам та першокурсницям, які чесно вибороли право і привілей називатися могилянцями. Для вас, наших переможців, розпочинається, напевно, найкращий, визначальний етап вашого життя – навчання в університеті. Від цих чотирьох чи шести років значною мірою залежить,
де, як і над чим ви будете працювати, які перемоги ви здобудете й чи зможете поразки використати як точки росту, які цілі
будете собі ставити і як їх досягати.
Але ми всі – і вступники-першокурсники, і студенти старших
курсів, і викладачі, і співробітники, і випускники – зробили
вибір на користь Могилянки, а це означає, що «картинка світу»
у всіх нас, таких несхожих, таких яскравих індивідуальностей,
подібна.
Для нас важливо, щоб люди, які поруч, розуміли, підтриму
вали і поділяли погляди один одного. Саме так у НаУКМА твориться спільнота, об’єднана цінностями. Свобода, відповідальність, взаєморозуміння і повага – на цих принципах ми будуємо
життя в університеті.
Ми хочемо вірити, що новий етап розвитку Академії (а кожен
навчальний рік – це етап розвитку) змінить на краще нас, нашу
Могилянку і нашу країну, дасть поштовх до нових ідей і, водночас, дасть мудрість оберігати вікові могилянські традиції та
цінності.
Насамкінець я хочу звернутися до першокурсників словами
з відомого вірша Сергія Жадана:
Пливи, рибо, пливи –
ось твої острови,
ось твоя трава,
ось твоя стернова:
править твій маршрут,
шиє тобі парашут,
пасе тебе в глибині
при своєму стерні.
Життя – це тиша й сміх.
Його стане на всіх.
Його вистачить всім –
всім коханням моїм.

Тому лети, рибо, лети –
я знаю всі мости,
знаю всі маяки,
роблю все навпаки.
Любов варта всього –
варта болю твого,
варта твоїх розлук,
варта відрази й мук,
псячого злого виття,
шаленства та милосердь.
Варта навіть життя.
Не кажучи вже про смерть.
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ALMA MATER
МІСІЯ
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
є класичним університетом, що створює, зберігає та поширює
знання у природничій, суспільній, гуманітарній і технічній нау
кових сферах. Могилянка – це спільнота, яка формує високо
освічену, національно свідому, чесну, небайдужу, творчу особис
тість, здатну незалежно мислити і відповідально діяти згідно
з принципами добра та справедливості, для розвитку відкритого
і демократичного суспільства.

ВІЗІЯ
НаУКМА є лідером в інноваціях і активно впливає на майбутнє українського суспільства і держави. У НаУКМА органічно
поєднуються наукова діяльність, освітній процес і набуття практичних навичок найвищої якості. НаУКМА є престижним, визнаним міжнародною академічною спільнотою, дослідницьким
університетом.

ЦІННОСТІ
М
О
Г
Креат И
Л
Я
Н
Демо К
А

огилянська спільнота
собистість
уманізм
вність
ідерство
кість
аціональна свідомість
ратія
ктивна громадянська позиція

Могилянська спільнота
Могилянка – це спільнота вчених, викладачів, студентів, співробітників, випускників і друзів університету, людей різних
культур і різного походження, які поважають, зберігають і роз
вивають культурні та духовні традиції Академії.
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Особистість
Ми прагнемо, щоб кожен Могилянець був вільною, освіченою,
відповідальною, творчою особистістю.
Ми визнаємо толерантність невід’ємною рисою сучасної лю
дини, яка, дотримуючись своїх принципів, приймає право
іншого бути іншим.
Гуманізм
Могилянка, сповідуючи принципи гуманізму, оберігає людину
і людяність, боронить людську гідність, права і свободи.
Ми вирізняємось особливо доброзичливою атмосферою у сто
сунках між викладачами, студентами, співробітниками.
Креативність
Могилянка плекає умови для розвитку і заохочує створювати, знаходити й упроваджувати інноваційні ідеї та рішення,
виконувати завдання нестандартними методами.
Засадничим принципом навчання у Києво-Могилянській академії є Liberal Arts, що надає студентам можливість отримати
не лише набір знань, а й набір компетенцій, які дають змогу бути гнучкими, креативними і пристосованими до глобалізованого і мінливого ринку праці.
Лідерство
Києво-Могилянська академія є лідером в інноваціях і активно впливає на майбутнє українського суспільства і держави.
Могилянка заохочує персональне лідерство, відповідальність
і почуття обов’язку.
Могилянка бере ініціативу і готова до відповідальності за розвиток української освіти, науки та інших сфер своєї діяльності.
Якість
Ми встановлюємо і дотримуємось найвищих стандартів у науковій діяльності, викладанні та навчанні. Ми відзначаємо Мо
гилянців за досягнуті результати та відданість цінностям.
Для Могилянки абсолютно неприйнятні плагіат і будь-які прояви корупційної поведінки.
Могилянець отримує фахову підготовку державною мовою,
мовою міжнародного спілкування – англійською, а також ін
шими іноземними мовами.
Національна свідомість
Києво-Могилянська академія активно працює задля розвитку
України.
Ми є патріотами України, спілкуємось українською. Водночас
повага до інших культур, традицій і мов є важливою складовою нашої свідомості.
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Демократія
Демократизм, відкритість, прозорість, децентралізація, інклюзивність, протидія проявам авторитаризму, право на критику
та увага до критики – наріжні принципи діяльності Києво-Могилянської академії.
Ми плекаємо академічні свободи, критичність та незалежність
мислення.
Активна громадянська позиція
Києво-Могилянська спільнота є центром незалежної інтелектуальної думки й активною пасіонарною частиною громадянського суспільства незалежної України.
Могилянка обстоює своє право на власну думку, право критично висловлюватись про дії влади, а також ті процеси, які
відбуваються в українському суспільстві, пропонує та ініціює
зміни, спрямовані на розвиток країни.

НаУКМА –
ЛІДЕР ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
НаУКМА – каталізатор основоположних змін у вищій освіті впродовж усіх років свого існування. Всі інновації, які втілено у вищій школі незалежної України й закладено у Законі про
вищу освіту 2014 р., було започатковано й апробовано в Могилян
ці: трирівневу систему навчання «бакалавр–маґістр–докторант»,
Liberal Arts, перші в Україні PhD-програми і Докторську школу.
У НаУКМА реалізовано величезну кількість міжнародних проєктів з елементами фундаментальних змін в освіті.
Академія створила методику та з 1992 року й до введення
зовнішнього незалежного оцінювання успішно використовувала
комплексне анонімне 7-модульне тестування з відкритою перевіркою результатів – унікальну в Україні систему конкурсного
відбору вступників, яка унеможливлювала будь-які прояви корупції під час вступу. Могилянські інновації було використано
під час розроблення загальноукраїнської методики ЗНО.
В основу навчання в Академії закладено принцип трьох циклів
вищої освіти: бакалавр (з 1992), маґістр (з 1996) та доктор/ PhD
(з 2008). НаУКМА першим в Україні долучився до реформування третього циклу вищої освіти в межах Болонського процесу.
2008 року створено Докторську школу НаУКМА, яка тепер здійс
нює набір на 16 програм.
НаУКМА стоїть біля витоків університетської автономії в Украї
ні. 2005 року Академія ініціювала створення Консорціуму з університетської автономії, до складу якого увійшли вісім укра
їнських закладів вищої освіти. 2009-го НаУКМА став одним із
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засновників Асоціації університетів України («Ольвійський форум-2009»), головним завданням якої є утвердження автономії
університетів в українській вищій освіті.
Одна з основних засад університетської автономії – якісно
вищий рівень відповідальності перед суспільством за надані
студентам освітні послуги. Тому з 1996 року випускники Акаде
мії, які успішно виконали вимоги НаУКМА, отримують не лише
диплом із державним номером, а й Диплом академічної спільноти Могилянки. Перший фіксує рівень засвоєння навчальних
програм згідно із затвердженими стандартами, а другий засвідчує, що випускник поділяє цінності alma mater і бере активну
участь у житті університету та суспільства.
2016 року Академія створила перший університетський Центр
забезпечення якості освіти. Він має на меті формування ефективної моделі внутрішнього контролю якості освіти в Могилянці
та допомагає студентам впливати на навчальний процес через
онлайн-опитування.
Подальший розвиток системи вищої освіти НаУКМА вбачає
у посиленні наукового потенціалу української вищої освіти.
Стратегія розвитку Могилянки передбачає рух Академії до статусу дослідницького університету.
Цей шлях ми торуємо, щоб повести за собою інших.
Ми – двигун інновацій!

ХРОНІКА СТАНОВЛЕННЯ НаУКМА
1615 р. (15 жовтня) заснування монастиря, шпиталю та школи для дітей усіх станів на кошти, які відписала знатна
киянка Галшка Гулевичівна. День заснування Києво-Мо
гилянської академії.
1632 р. об’єднання Київської братської та Київської лаврської
шкіл і створення Києво-Могилянської колеґії під патронатом св. митрополита Петра Могили.
1658 р. офіційне надання Києво-Могилянському колеґіуму юридичних прав вищої школи і титулу «академія» (за Гадяць
кою угодою, ратифікованою Сеймом Речі Поспо
ли
тої
у травні 1659 р.).
1694 р., офіційне визнання царськими грамотами за Києво-Мо1701 р. гилянським колеґіумом статусу вищої школи й титулу
«академія».
1740 р. освячення Благовіщенської конґреґаційної церкви, що зна
менувало остаточне завершення спорудження навчального корпусу.
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1817 р. рішення Святійшого Синоду про закриття Києво-Моги
лянської академії для проведення реформи; відкриття на
її території духовної семінарії.
1819 р. відкриття на території та в приміщеннях Києво-Моги
лянської академії Київської духовної академії.
1920 р. передання приміщень Духовної академії штабові Дні
п
ровської військової флотилії, а Староакадемічного корпусу – філії Центральної наукової бібліотеки Академії наук
України.
1923 р. Київська духовна академія припинила своє функціонування.
1991 р. (19 вересня) Розпорядження Голови Верховної Ради
України «Про відродження Києво-Могилянської академії» на її історичній території як незалежного вищого
навчального закладу України – Унiверситету «Києво-Мо
гилянська академія» (УКМА).
1991 р. (16 жовтня) проголошення відродження Києво-Моги
лянської академії.
1992 р. (24 серпня) офіційне відкриття Університету «Києво-Мо
гилянська академія», посвята у спудеї вступників перших трьох факультетів – гуманітарного, природничого
та суспільного.
1993 р. (23–24 травня) схвалення навчальних програм та діяльності УКМА Міжнародною нарадою експертів ЮНЕСКО.
1994 р. (19 травня) Указ Президента України «Про надання УКМА
нового статусу – Національний університет “Києво-Мо
гилянська академія”» (НаУКМА).
1994 р. (30 червня) рішення Міжгалузевої республіканської акредитаційної комісії про ліцензування НаУКМА за IV рівнем акредитації.
1995 р. створено першу в Україні Школу соціальної роботи.
1996 р. засновано факультет правничих наук.
1998 р. (7 липня) НаУКМА акредитований Державною акредитаційною комісією України.
1999 р. утворено Києво-Могилянську бізнес-школу.
2000 р. створено факультети економічних наук і інформатики.
2002 р. створено факультет соціальних наук та соціальних
технологій.
2004 р. утворено Школу охорони здоров’я.
2005 р. (16 вересня) НаУКМА став індивідуальним членом Асоціа
ції Європейських Університетів і підписав Magna Charta.
2007 р. (24 травня) відкриття Бібліотеки Тетяни та Омеляна Анто
новичів. Завершення першого етапу масштабного проєкту створення наукового, інформаційного та культурноосвітнього комплексу «Бібліотека–Музей–Архів».
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2007 р. (25 червня) Указом Президента України (№ 559/2007)
президентові Національного університету «Києво-Моги
лянська академія» В’ячеславу Брюховецькому надано
звання «Герой України» із врученням ордена Держави.
2007 р. (29 червня) новим президентом НаУКМА обрано професора, доктора філологічних наук Сергія Квіта.
2008 р. (12 червня) освячення престолу та приміщень церкви Свя
того Духа (XVIII ст.). Завершення другого етапу масштабного проєкту створення наукового, інформаційного та куль
турно-освітнього комплексу «Бібліотека–Музей–Архів».
2008 р. (25 червня) Президент України підписав Указ (№ 583/2008)
«Про відзначення 400-річчя Національного університету “Києво-Могилянська академія”».
2008 р. (6 жовтня) відкриття першої в Україні Докторської школи та набір перших докторантів PhD-програм НаУКМА.
2009 р. (29 липня) надання НаУКМА статусу самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчально
го закладу (Постанова Кабінету Міністрів України № 799).
2009 р. засновано науково-дослідний Центр орієнталістики ім. Оме
ляна Пріцака.
2011 р. рішенням Вченої ради НаУКМА вперше в Україні було
присуджено ступінь доктора філософії (PhD).
2014 р. (1 липня) прийнято Закон України «Про вищу освіту»,
який суттєво збільшує автономію університетів. Моги
лянські експерти взяли активну участь у розробленні всіх
положень цього Закону і лобіювали його прийняття.
2014 р. (17 листопада) відбулися вибори нового президента НаУКМА.
Ним обрано професора, доктора філософії у галузі політо
логії Андрія Мелешевича. НаУКМА став першим університетом, у якому було застосовано нову процедуру вибору
очільника університету згідно з Законом України «Про вищу освіту».
2015 р. затверджено нову стратегію розвитку НаУКМА, в основі якої лежить інтенсифікація наукової діяльності.
2015 р. Києво-Могилянська академія відзначила 400-ліття заснування.
2016 р. у Докторській школі імені родини Юхименків ліцензовано чотирирічні програми для підготовки здобувачів
ступеня PhD за 16 спеціальностями.
Відроджена Києво-Могилянська академія відсвяткувала
своє 25-річчя.
У НаУКМА почав роботу перший в Україні університетський Центр забезпечення якості освіти.
Створено систему електронного запису студентів на вибіркові навчальні дисципліни.
2017 р. початок реставрації Староакадемічного корпусу НаУКМА.
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2018 р. створено Центр психічного здоров’я та психосоціально
го супроводу.
2018 р. засновано Міждисциплінарний науково-освітній центр
протидії корупції в Україні (ACREC).
2018 р. створено відділ «Центр енергоменеджменту».
2018 р. підписано угоду про спільний академічний проєкт НаУКМА
та Університету Індіани у Блумінгтоні (США) для підго
товки фахівців з урядових комунікацій.
2019 р. створено відділ «Центр електронного навчання».
2019 р. на факультеті соціальних наук і соціальних технологій
створено кафедру міжнародних відносин.
2019 р. у Могилянці уводиться в дію Політика попередження і
боротьби із сексуальними домаганнями.
2019 р. Проєкт реставрації фасадів Староакадемічного корпусу
отримав підтримку Посольського фонду США.
2020 р. уведено в дію Кодекс етики НаУКМА.
2021 р. за рішенням Вченої ради НаУКМА на факультеті правничих наук назву кафедри «Києво-Могилянська школа
врядування» змінено на кафедру «Києво-Могилянська
школа врядування імені Андрія Мелешевича».

АКАДЕМІЧНИЙ КАЛЕНДАР
НА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
31 серпня
Урочиста церемонія Посвяти у спудеї НаУКМА.
1 вересня
Початок навчального року для студентів освітніх рівнів
бакалавр та маґістр. Загальноуніверситетська інавґу
раційна лекція Почесного професора НаУКМА Андрія
Даниленка (США).
2 вересня
Лекція з циклу «Духовні цінності людини».
8 жовтня
День факультету правничих наук НаУКМА.
15 жовтня
День Києво-Могилянської академії.
18–24 жовтня
Тиждень самостійної роботи для студентів.
19 листопада
День факультету економічних наук НаУКМА.
13–24 грудня
Зимова екзаменаційна сесія студентів.
22 грудня
День пам’яті Галшки Гулевичівни, фундаторки КиєвоМогилянської академії.
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Посвята
у спудеї
НаУКМА
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31 грудня
Поминання благодійників Київської братської школи
в день смерті засновника Києво-Могилянської академії
Петра Могили.
27 грудня – 9 січня
Зимові канікули.
10 січня
Початок весняного семестру.
28 лютого – 6 березня
Тиждень самостійної роботи для студентів.
7–17 березня
Запис студентів на вибіркові навчальні дисципліни
2022/2023 навчального року.
25 березня
День факультету гуманітарних наук НаУКМА.
28 березня – 9 квітня
Весняна екзаменаційна сесія для студентів 4-го р. н.
факультету правничих наук.
7 квітня
Свято Благовіщення – храмове свято Києво-Могилян
ської академії.
10 квітня
День пам’яті гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачно
го – покровителя Києво-Могилянської академії.
26 квітня – 7 травня
Весняна екзаменаційна сесія для студентів.
20 травня
День факультету природничих наук НаУКМА.
23 травня – 18 червня
Атестація випускників. Захист кваліфікаційних/маґістерських робіт і складання кваліфікаційних/комплекс
них кваліфікаційних екзаменів.
27 травня
День факультету інформатики НаУКМА.
10 червня
День факультету соціальних наук і соціальних технологій НаУКМА.
20–25 червня
Заліково-екзаменаційна сесія додаткового періоду весняного семестру.
28 червня
Конвокація-2022 – XХVІІ церемонія вручення дипломів випускникам НаУКМА.
27 червня – 31 серпня
Літні канікули.
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АКАДЕМІЧНА ПОЛІТИКА
Віце-президент
з науково-педагогічної роботи
(навчальна робота) –
ОЖОГАН
Василь Михайлович,
доктор філологічних наук,
професор, заслужений діяч
науки і техніки України
1 корпус, кімн. 303, тел. 463-59-28
e-mail: ozhoganvm@ukma.edu.ua

Навчальний процес та діяльність університету регламентуються Статутом НаУКМА, Положенням про організацію
освітнього процесу в НаУКМА, а також низкою інших нормативних документів, з якими можна ознайомитися на сайті НаУКМА
(розділ «Нормативні документи НаУКМА та доступ до публічної ін
формації» – http://www.ukma.edu.ua), у деканатах факультетів,
відділі по роботі зі студентами, навчально-методичному відділі,
юридичному відділі, читальних залах бібліотеки.
Форма навчання в НаУКМА – очна. Минулий навчальний рік
був складним для Могилянки: встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів потребували
зміни форм організації навчального процесу. На підставі рішень
Вченої ради НаУКМА у 2020/2021 навчальному році були застосовані переважно такі форми навчання:
1. Дистанційна форма – це індивідуалізований процес здобуття освіти, що відбувається в основному за опосередкованої
взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу в спеціалізованому середовищі, що функціо
нує на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.
2. Мережева форма – це спосіб організації навчання здобувачів вищої освіти, завдяки якому оволодіння освітньою
програмою відбувається за участю закладу вищої освіти
та інших суб’єктів освітньої діяльності, що взаємодіють між
собою на договірних засадах.
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3. Дуальна форма – це спосіб здобуття освіти здобувачами
денної форми, що передбачає навчання на робочому місці
на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації обсягом від 25 відсотків до 60 відсотків загального обсягу освітньої програми на основі договору. Навчання на робочому місці передбачає виконання
посадових обов’язків відповідно до трудового договору.
Університет надає вищу освіту за такими освітніми рівнями:
• бакалавр – термін навчання 3 роки 10 місяців;
• маґістр – термін навчання 1 рік 10 місяців. НаУКМА
пропонує 27 освітніх програм для здобуття ступеня бака
лавра та 36 освітньо-наукових програм для здобуття ступеня
маґістра. Випускники маґістерських програм можуть продовжити навчання у Докторській школі НаУКМА, яка забезпечує підготовку науково-педагогічних кадрів вищої ква
ліфікації.
Близько 71 % студентів НаУКМА навчаються на бюджетній
основі, понад 29 % – за угодою про надання освітніх послуг. Вар
тість навчання за угодою про надання освітніх послуг диференційовано залежно від спеціальності.
Між НаУКМА та кожним студентом бакалаврату й маґістеріума укладаються Корпоративна угода та Договір про корпоративні взаємозобов’язання між студентом та НаУКМА.

БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ
Програма підготовки бакалавра за певною спеціальністю має
на меті забезпечити студентів фундаментальними і спеціальними
знаннями, підготувати їх до професійної діяльності та подальшого
навчання за дворічною маґістерською програмою. Для здобуття
освітнього ступеня бакалавра студенту першого рівня вищої освіти необхідно набрати певну кількість кредитів, визначену навчальним планом підготовки бакалаврів відповідної спеціальності.
Загальна кількість кредитів навчального плану підготовки бакалаврів становить 240 кредитів, кількість годин – 7200.
Навчальний план підготовки бакалаврів складається з трьох
розділів:
• Нормативні навчальні дисципліни та практика.
• Вибіркові навчальні дисципліни та практика.
• Атестація.
Розділ «Нормативні навчальні дисципліни та практика» складається з:
1) нормативних навчальних дисциплін;
2) практики.
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Розділ «Вибіркові навчальні дисципліни та практика» складається з:
1) дисциплін професійної та практичної підготовки;
2) дисциплін вільного вибору студентів.
Розділ «Атестація» передбачає кваліфікаційний екзамен з однієї або декількох базових дисциплін та/або кваліфікаційну роботу – за вибором випускових кафедр.
Перелік та обсяги нормативних дисциплін навчального плану
визначаються освітньою програмою підготовки бакалавра відповідної спеціальності.
Для виконання бакалаврської програми студент має вивчити
всі нормативні дисципліни і певну кількість вибіркових дисциплін,
визначену навчальним планом спеціальності.
Із циклу дисциплін вільного вибору студент має набрати не мен
ше ніж 25 кредитів ЄКТС. За рахунок цих самих кредитів студент
може частково виконати програму додаткової спеціалізації, прослухати одну з сертифікатних програм, вивчити другу іноземну
або давню мову, дисципліни інших спеціальностей. На peaлізацію
фундаментальної концепції НаУКМА npo вільне твopчe навчання (Liberal Arts Education) студент має пpaвo oбиpaти дисципліни
з будь-якого навчального плану.

МАҐІСТЕРСЬКІ ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ
Навчаючись за маґістерською освітньо-науковою програмою,
студент здобуває поглиблені знання й навички дослідницької роботи в обраній галузі, проходить підготовку до наукової діяль
ності, виконання самостійних наукових досліджень.
Програма підготовки маґістрів охоплює обов’язкові навчальні дисципліни та вибіркові курси, практичну підготовку, вико
нання і захист маґістерської кваліфікаційної роботи.

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ В НаУКМА
У формуванні навчального процесу Академія вперше в Україні
запровадила (з 1992 р.) й активно застосовує елементи системи
вільного творчого навчання (Liberal Arts Education):
– самостійне формування індивідуального навчального плану. Щорічно кожний студент складає власний план опанування
дисциплін, до якого вносить нормативні навчальні дисципліни
та обрані ним вибіркові курси, як професійно орієнтовані, так
і дисципліни вільного вибору (дисципліни з інших спеціальностей
НаУКМА);
– можливість отримати додаткову спеціалізацію (minor)
на бакалавраті та прослухати сертифікатні програми. Програми
додаткової спеціалізації (minor), а також сертифікатні програми
пропонуються студентам як доповнення до обраної ними основної
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бакалаврської програми. Ці додаткові програми дають змогу цілеспрямовано використати залікові бали за обрані курси, передба
чені бакалаврськими програмами, сконцентрувати зусилля на
додатковій спеціальності, що може суттєво поліпшити перспективи подальшого навчання (вибір маґістерських програм) і майбутнього працевлаштування студентів. Студенти, які викона
ли
програму додаткової спеціалізації або сертифiкатну програму,
отримують відповідне свідоцтво (сертифікат);
– накопичувальна кредитно-рейтингова система оцінювання.
Усі навчальні дисципліни і види занять, з яких передбачено підсумкову форму контролю, оцінюються у 100 балів (максимальна
рейтингова оцінка).
Могилянка діяла відповідно до Болонських принципів фактично з часу свого відродження. З 2010 року в Могилянці впроваджено Європейську кредитно-трансферну систему (ЄКТС), яка
є складовою Болонської системи і сприяє мобільності студентів
у межах Єдиного європейського освітнього простору (ЕНЕА).
З 2016 року студенти НаУКМА мають змогу за допомогою систе
ми автоматизованого запису (САЗ) вибирати дисципліни, формувати свій індивідуальний навчальний план на наступний навчальний
рік, записуватись у групи, проводити корекцію індивідуальних навчальних планів перед початком кожного семестру.

ДИПЛОМ
АКАДЕМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ НаУКМА
Випускники, які виконали умови Положення «Про кваліфікаційну (випускну) роботу студента НаУКМА» і Договору про
корпоративні взаємозобов’язання між студентом та НаУКМА,
одночасно з дипломами державного зразка отримують також
дипломи академічної спільноти НаУКМА. Диплом академічної
спільноти НаУКМА бакалавра або маґістра видається випуск
никові, який захистив кваліфікаційну роботу або склав кваліфікаційний екзамен з оцінкою «добре» або «відмінно».
Диплом академічної спільноти НаУКМА, крім того, є характеристикою та рекомендацією для випускників. Цей документ
засвідчує, що впродовж навчання студент не тільки сумлінно
опановував ті чи ті дисципліни, а й брав активну участь у житті
університету і суспільства:
• поділяє й свідомо підтримує цінності НаУКМА;
• відзначився у науковому, громадському чи мистецькому
житті alma mater;
• брав участь у студентських проєктах, конференціях та самоврядуванні;
• у вільний від навчання час здобув перший досвід роботи зав
дяки програмі стажування в підрозділах НаУКМА;
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• дотримувався усталених в академічному середовищі норм
і правил спілкування;
• був сумлінним, відповідальним і активним членом академічної громади.

РОБОЧІ МОВИ В НаУКМА
Відповідно до Статуту, НаУКМА є університетом із викорис
танням двох робочих мов – української та англійської. Принцип
двомовності є цілком доцільним: частина навчальної літератури
до курсів, які опановують студенти, англомовна; регулярно відбуваються лекції та семінари іноземних професорів; знання
англійської мови необхідне для участі у програмах міжнародної
академічної мобільності, продовження навчання у західних університетах, є важливим кроком до успішного майбутнього та
кар’єрного зростання, складовою особистісного розвитку.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В НаУКМА
З березня 2018 року в Могилянці діє Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти у НаУКМА. Варто серйозно поставитись до його дотримання, оскільки це не формалістська
вимога, а обов’язковий міжнародний стандарт, якого жорстко
дотримуються в НаУКМА. Студенти Могилянки опановують
мистецтво мислити самостійно, критично і незалежно, тому повинні суворо дотримуватися вимог до оформлення посилань на
думки інших людей, джерела, уникати концентрату запозичень
та навчитися майстерно висловлювати власну думку.
Встановлений факт плагіату розцінюється як порушення Статуту НаУКМА, «Положення про організацію освітнього процесу в НаУКМА» (де поняття самостійності виконання всіх навчальних завдань є одним із наскрізних), а також Корпоративної угоди, що ними визначається коло прав та обов’язків спудея
Академії. Тому таке порушення тягтиме за собою не просто не
задовільну оцінку роботи, а й позбавлення спудея можливості
здобути диплом НаУКМА, так само як і скористатися з усіх інших
пільг і додаткових послуг, які Академія надає своїм спудеям згідно
з Корпоративною угодою.

ОЦІНЮВАННЯ
Оцінювання відбувається за рейтинговою 100-бальною шкалою, яка побудована за акумулятивним принципом: кожному
заняттю, письмовій або контрольній роботі, заліку або іспиту від
водиться певна частка балів від 100.
Перш ніж розпочати підготовку до семінарів, потрібно ретельно
ознайомитися з силабусем навчальної дисципліни, який містить
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опис, мету та завдання курсу, змістові модулі й теми занять, тривалість кожного заняття, завдання для самостійної роботи, час
консультацій, вимоги викладача, критерії оцінювання та складові 100 балів – умови рейтингу, список використаної літератури
(силабус зазвичай студенти отримують на першій лекції або викладач надсилає його на спільну електронну скриньку).
Бал

Іспитова
оцінка

Залікова
оцінка

Стипендія визначається
за середньозваженим
рейтингом

А (91–100) Відмінно

Підвищена

В (81–90)

Дуже добре

С (71–80)

Добре

D (66–70)

Задовільно

E (60–65)

Достатньо

F (30–59)

Незадовільно

Не зараховано
з можливістю
перескладання

Неприйнятно

Не зараховано
без можливості
перескладання

F (0–29)

Зараховано

Звичайна

Немає
стипендії

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Освітні програми в НаУКМА структуровані відповідно до
Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС). За цією
системою кожній навчальній дисципліні (предмету) залежно
від обсягу часу, передбаченого на її опанування, відповідає певна кількість кредитів.
1 кредит відповідає 30 академічним годинам.
Для опанування бакалаврської програми студент має отримати 240 кредитів ЄКТС за чотири роки навчання (як правило,
60 кредитів щорічно). В НаУКМА передбачено самостійне формування індивідуального плану опанування дисциплін студентами на кожний навчальний рік: студент сам визначає перелік
вибіркових дисциплін.
Не більше ніж 62,5 відсотка індивідуального навчального
плану (ІНП) мають становити нормативні дисципліни, а кре
дити, відведені на вибіркові дисципліни, можна використати
на отримання другої спеціальності (minor), опанування сертифікатної програми або прослуховування будь-яких цікавих
дисциплін.
ІНП на наступний навчальний рік формують за допомогою
системи автоматизованого запису (САЗ). Усі дисципліни, що міс
тяться в ІНП, є обов’язковими для вивчення.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ» (НаУКМА)
IV рівень акредитації. Ліцензія МОН України, видана 23 грудня 2016 року

ЗДІЙСНЮЄ НАБІР НА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ
(перший (бакалаврський) рівень вищої освіти):
Факультет гуманітарних наук
032 Історія та археологія
Освітня програма: Історія
033 Філософія
034 Культурологія
035.01 Філологія (спеціалізація: Українська мова та література)
Освітня програма: Мова, література, компаративістика
035.04 Філологія (спеціалізація: Германські мови та літера
тури (переклад включно), перша – англійська)
Освітня програма: Англійська мова та українська мова
Факультет економічних наук
051 Економіка
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
Факультет інформатики
113 Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
Факультет правничих наук
081 Право
281 Публічне управління і адміністрування
Освітня програма: Суспільне і приватне врядування
Факультет природничих наук
091 Біологія
Освітня програма: Біологія та біотехнологія
101 Екологія
102 Хімія
104 Фізика та астрономія
Освітні програми: Фізика; Фізика біологічних систем; Комп’ю
терна фізика
Факультет соціальних наук і соціальних технологій
052 Політологія
053 Психологія
054 Соціологія
061 Журналістика
Спеціалізація: Журналістика
Освітня програма: Зв’язки з громадськістю
231 Соціальна робота
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
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ЗДІЙСНЮЄ НАБІР НА ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ
(другий (маґістерський) рівень вищої освіти):
Факультет гуманітарних наук
032 Історія та археологія
Освітньо-наукові програми: Історія, Археологія, Юдаїка
034 Культурологія
Освітньо-наукова програма: Культурологія
033 Філософія
Освітньо-наукова програма: Філософія
035.01 Філологія (українська мова та література)
Спеціалізація: Українська мова та література
Освітньо-наукові програми: Філологія. Теорія, історія літератури та компаративістика; Філологія. Теорія, історія української мови та компаративістика
035.041 Спеціалізація: Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)
Освітньо-наукова програма: Мови (англійська й українська)
та комунікація
Факультет економічних наук
051 Економіка
Освітньо-наукова програма: Економіка
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітньо-наукова програма: Фінанси, банківська справа та
страхування
073 Менеджмент
Освітньо-наукові програми: Стратегічне управління; Управління
енергоефективністю; Розвиток бізнесу: управління та консалтинг
075 Маркетинг
Освітньо-наукова програма: Маркетинг
Факультет інформатики
113 Прикладна математика
Освітньо-наукова програма: Прикладна математика
121 Інженерія програмного забезпечення
Освітньо-наукова програма: Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
Освітньо-наукова програма: Комп’ютерні науки
124 Системний аналіз
Освітньо-наукова програма: Системний аналіз
Факультет правничих наук
081 Право
Освітньо-наукова програма: Право
281 Публічне управління та адміністрування
Освітньо-наукові програми: Суспільна політика і врядування;
Комунікації в демократичному врядуванні
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Факультет природничих наук
091 Біологія
Освітньо-наукові програми: Молекулярна біологія; Лабораторна
діагностика біологічних систем
101 Екологія
Освітньо-наукова програма: Екологія та охорона навколишнього середовища
102 Хімія
Освітньо-наукова програма: Хімія
104 Фізика та астрономія
Освітньо-наукова програма: Фізика (теоретична фізика)
Факультет соціальних наук і соціальних технологій
052 Політологія
Освітньо-наукові програми: Політологія; Антикорупційні студії
053 Психологія
Освітньо-наукова програма: Психологія
054 Соціологія
Освітньо-наукова програма: Соціологія
061 Журналістика
Освітньо-наукові програми: Журналістика; Зв’язки з громадськістю
073 Менеджмент
Освітньо-наукові програми: Менеджмент в охороні здоров’я;
Management in Healthcare
231 Соціальна робота
Освітньо-наукова програма: Соціальна робота
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні
студії
Освітньо-наукова програма: Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії
Випускники маґістерських програм
можуть продовжити навчання в аспірантурі
(Докторській школі імені родини Юхименків).
Перелік програм ви можете знайти на сайті НаУКМА
у розділі «Аспірантура/PhD/Докторантура».

День
Академії
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Ф(ФГН)
АКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК
Декан факультету –
ТКАЧУК
Марина Леонідівна,
доктор філософських
наук, професор,
заслужений діяч науки
і техніки України
1 корпус, кімн. 201,
тел.: (044) 425-14-20
e-mail: m.tkachuk@ukma.edu.ua

Заступник декана –
ПАВЛІЧЕНКО Надія Валеріївна,
кандидат наук,
старший викладач
1 корпус, кімн. 205, тел.: (044) 425-14-20,
е-mail: n.pavlichenko@ukma.edu.ua

Провідні спеціалісти –
ГАРАЩЕНКО Тетяна Григорівна,
ДУБІНА Ярослава Анатоліївна
1 корпус, кімн. 203, тел.: (044) 425-14-20,
е-mails: gtg@ukma.edu.ua; dubinaya@ukma.edu.ua

На факультеті гуманітарних наук НаУКМА здійснюється підготовка бакалаврів, маґістрів та докторів філософії (PhD)
за такими спеціальностями: «Історія та археологія», «Культуро
логія», «Філологія», «Філософія». Спеціальність «Філологія» має
дві спеціалізації («Українська мова і література», «Германські мови
та літератури, переклад включно, перша – англійська»). Здобува
чі освіти навчаються на 5 бакалаврських, 8 маґістерських і 5 докторських програмах.
Бакалаврські програми:
• Історія (спеціальність 032 «Історія та археологія»);
• Культурологія (спеціальність 034 «Культурологія»);
• Філософія (спеціальність 033 «Філософія»);
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• Мова, література, компаративістика (спеціальність 035 Філо
логія», спеціалізація 035.01 «Українська мова і література»);
• Англійська мова та українська мова (спеціальність 035 «Філо
логія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури, пере
 лад включно, перша – англійська»).
к
Маґістерські програми:
• Археологія (спеціальність 032 «Історія та археологія»);
• Історія (спеціальність 032 «Історія та археологія»);
• Юдаїка (спеціальність 032 «Історія та археологія»);
• Культурологія (спеціальність 034 «Культурологія»);
• Філософія (спеціальність 033 «Філософія»);
• Теорія, історія літератури та компаративістика (спеціальність
035 Філологія», спеціалізація 035.01 «Українська мова і література»);
• Теорія, історія української мови та компаративістика (спеціальність 035 Філологія», спеціалізація 035.01 «Українська мова
і література»);
• Мови (англійська й українська) та комунікації (спеціальність
035 «Філологія», спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури, переклад включно, перша – англійська»).
Докторські програми (PhD):
• Історія та археологія (спеціальність 032 «Історія та археологія»);
• Культурологія (спеціальність 034 «Культурологія»);
• Філософія (спеціальність 033 «Філософія»);
• Теорія, історія літератури та компаративістика (спеціальність
035 Філологія»);
• Теорія, історія української мови та компаративістика (спеціальність 035 Філологія»).
ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ
Студенти мають змогу отримати додаткову спеціалізацію
з історії, філософії та культурології (із видаванням свідоцтва) або
опанувати сертифікатні програми: «Історія дипломатії», «Музеє
знавство», «Перекладацька та редакторська діяльність», «Полоністичні студії», «Релігієзнавство», «Юдаїка»; прослухати оригінальні авторські курси, зокрема у провідних вітчизняних і зару
біжних науковців; поглибити рівень освіти шляхом вивчення
дисциплін інших напрямів (дисципліни вільного вибору); вдос
коналити знання англійської мови; опанувати латину та низку
«нових» іноземних мов (польська, чеська, хорватська, німецька,
французька, іспанська, італійська, шведська, фінська, арабська,
іврит тощо). Зокрема, кафедра англійської мови пропонує студентам усіх рівнів освіти в НаУКМА як обов’язкові курси, так
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і широкий спектр вибіркових спеціалізованих курсів з англійської мови.
З 2013 р. при кафедрі працює Центр англомовного письма
(English Writing Center), який надає практичні консультації студентам та викладачам щодо підготовки писемних текстів англійською мовою з різних дисциплін, проводить тренінги з найактуальніших проблем наукового письма.
Підготовка фахівців-гуманітаріїв за освітніми ступенями «ба
калавр» і «маґістр» передбачає органічне поєднання загальногуманітарної, професійної і практичної складових. Процес навчання спрямовано не лише на здобуття знань, а й на оволодіння
навичками самостійного критичного мислення, розвиток аналітичних здібностей, ораторської майстерності, здатності до кому
нікації, творчої діяльності та наукових студій. Студенти ФГН
мають змогу отримати ґрунтовну освіту і сформувати навички
науково-дослідної, науково-організаційної та професійно-педагогічної діяльності.
Завдяки здобутим знанням і навичкам випускники ФГН ма
ють можливість продовжити навчання в аспірантурі НаУКМА,
займатися викладацькою діяльністю, працювати в науково-дослідницьких установах, державних структурах, закладах культури, засобах масової інформації тощо. Впродовж багатьох років
випускники ФГН мають значний попит на ринку праці, адже,
за рейтингами працедавців, ФГН є визнаним лідером серед закладів вищої освіти України в царині гуманітарної освіти.
НАУКОВА РОБОТА
До складу ФГН входять 8 кафедр (англійської мови; археології; загального та слов’янського мовознавства; історії; культуро
логії; літературознавства; української мови; філософії та релігіє
знавства), на яких працюють 180 викладачів, визнаних фахівців
і науковців у різних царинах гуманітарного знання. 52 викладачі
ФГН мають ступінь доктора наук, 89 викладачів – ступінь кандидата наук (PhD); 8 штатних викладачів мають почесні звання
«Заслужений діяч науки і техніки України», «Заслужений діяч
мистецтв України», «Заслужений працівник культури України».
Поєднання навчання з науковою роботою – засадничий принцип, який сповідує НаУКМА з перших років свого відродження.
Зусиллями кафедр і наукових центрів ФГН у 2021 р. НаУКМА
здобув державну атестацію в частині провадження наукової
(науково-технічної) діяльності за напрямом «Гуманітарні науки»
(категорія Б).
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На кафедрах ФГН сформовані й розвиваються наукові школи; виконуються міжнародні наукові проєкти та науково-дослідні теми, фінансовані з державного бюджету; проводяться різноманітні наукові заходи всеукраїнського і міжнародного рівнів.
Факультет співпрацює з усіма науково-дослідницькими центрами
і підрозділами НаУКМА гуманітарного профілю. ФГН готує і видає 6 фахових періодичних видань, внесених до «Переліку нау
кових фахових видань України, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії»
(із них один – Kyiv-Mohyla Humanities Journal, індексований
наукометричними базами Scopus і Web of Science – входить до
категорії А; решта – до категорії Б).
З перших років навчання студенти ФГН мають змогу долучитися до дослідницької роботи та брати участь у Всеукраїнських
олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт з гуманітарних напрямів і спеціальностей, конкурсах найкращих кваліфікаційних робіт, різноманітних студентських стипендійних
програмах дослідницького спрямування.
ПАРТНЕРИ
ТА МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Факультет гуманітарних наук активно співпрацює з науководослідними інститутами Національної академії наук України
(зокрема з Інститутом філософії імені Г. С. Сковороди, Інститутом
літератури імені Т. Г. Шевченка, Інститутом археології, Інсти
тутом історії України, Інститутом української археографії та
джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Інститутом сходознавства імені А. Ю. Кримського) та Національної академії мистецтв
України (Інститут культурології). До викладання на факультеті залучають фахівців із провідних українських, європейських та американських університетів.
Кафедри ФГН плідно співпрацюють із Люблінським університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської (Польща), Дрезденським,
Гіссенським та Берлінським (Німеччина), Центральноєвропейським
(Угорщина), Познанським, Ягеллонським і Варшавським (Польща),
Стамбульським і Газійським (Туреччина) університетами, Кар
ловим університетом та Університетом ім. Т. Масарика (Чехія),
Делійським університетом ім. Дж. Неру (Індія) та Техаським уні
верситетом (США).
Студенти і викладачі ФГН систематично беруть участь у міжнародних програмах академічної мобільності.
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МАҐІСТЕРСЬКІ ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ФГН

Історія (спеціальність 032 «Історія та археологія»)

Гарант –
ШЛІХТА
Наталя Василівна,
доктор філософії в галузі
історії (PhD), кандидат
історичних наук, професор
тел.: (044) 425-60-06,
e-mail: shlikhta@ukma.edu.ua
Сайт кафедри: history.ukma.edu.ua
Facebook: kmahistory
Youtube-канал: NaUKMA History Department

Освітньо-наукова програма «Історія» другого (ма´іс
терського) рівня готує дослідників української історії та європейської історії від ранньомодерного часу до сучасності. Мета під
готовки істориків у НаУКМА, з одного боку, визначається затребу
ваністю у висококваліфікованих фахівцях з історії, які володіють
найновішим методологічним інструментарієм, є інтегрованими
в міжнародну наукову спільноту, а також здатні вивести історичну науку з-під впливу радянської історіографії, в якому
та все ще перебуває, сприяти її методологічному оновленню.
З іншого боку – потребою українського суспільства у професіоналах зі знанням іноземних мов, загальногуманітарною підготовкою, здатних критично мислити, аналізувати явища ми
нулого і сучасного, опрацьовувати великі обсяги різноманітної
інформації, писати різножанрові тексти тощо. Мета визначає
зміст підготовки фахівців-істориків у НаУКМА на перетині
конкретно-історичного і загальногуманітарного знання і компетентностей, а також ґрунтовної мовної підготовки.
З 2010 р. діє спільна маґістерська програма з Варшавським
університетом «Східноєвропейські студії». Студенти, які успішно
опанували навчальні програми обох університетів, а також написали і захистили перед спільною міжнародною комісією маґістерську дипломну роботу, отримують два дипломи – український державного зразка і Варшавського університету.
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Навчання проводиться у формі лекцій та науково-дослідних
семінарів із наголосом на діалогічній формі співпраці викладач – студент. Висока якість освітнього процесу забезпечується завдяки високваліфікованому викладацькому складу кафедри
історії, залученню до викладання провідних фахівців з інших
навчальних закладів та інститутів НАН України, а також провідних зарубіжних фахівців; участі кафедри в міжнародних освітніх
і наукових проєктах, а також співпраці із зарубіжними вишами.
До викладання регулярно залучаються гостьові професори (з Великої Британії, Італії, США, Португалії, Франції та ін.), які мають
досвід роботи в європейських та американських університетах.
Випускники маґістерської програми, які отримали ґрунтовні фахові знання, виявили аналітичні здібності, успішно сформу
вали загальні і спеціальні компетентності, що засвідчено участю
в конференціях, публікаціями в наукових виданнях, мають змогу
продовжити навчання в аспірантурі НаУКМА, а також інших
вітчизняних і зарубіжних вишах.
Маючи ґрунтовну не лише історичну, а й ширшу гуманітарну
освіту, добру мовну підготовку, навички опрацювання великих
обсягів інформації і написання ґрунтовних і значних за обсягом
різножанрових текстів, випускники освітньо-наукової програми
«Історія» роблять успішну кар’єру як історики-науковці і викладачі, журналісти, перекладачі, працівники освітньої сфери, PR-ме
неджери, дипломати, архівісти, аналітики тощо.

Археологія (спеціальність 032 «Історія та археологія»)
Гарант –
КЛОЧКО
Віктор Іванович,
доктор історичних наук,
доктор габілітований
у галузі наук гуманістичних,
доцент
тел.: (044) 463-59-27,
e-mail: v.klochko@ukma.edu.ua

Об’єктом діяльності маґістра-археолога є вивчення
матеріальної культури стародавніх суспільств із метою пізнання
історичних, соціокультурних, політичних та економічних процесів і явищ, які відбувались у давнину. Маґістр археології підготовлений до самостійної науково-дослідної роботи, а за умови
освоєння відповідної освітньо-наукової програми педагогічного
профілю – до педагогічної діяльності у вищій школі.
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У процесі підготовки маґістрів кафедра археології тісно спів
працює з науково-дослідними підрозділами НаУКМА. Вона є про
відним центром країни з підготовки археологів та істориків-первіс
ників. Наші випускники становлять близько 15 % діючих археологів
України. Плідна і систематична співпраця кафедри археології з Інститутом археології НАНУ розв’язує проблеми залучення для
читання лекцій найкращих українських археологів та працевлаш
тування випускників. Викладання ґрунтується на авторських програмах. Порядок опанування навчальних дисциплін спирається на
індивідуальне планування. Студент отримує поглиблені фахові
знання й навички дослідницької роботи в обраній галузі, проходить підготовку до наукової або, за вибором, викладацької діяльності. Надається можливість на другому році навчання опану
вати психолого-педагогічний блок навчальних дисциплін, що дає
право на викладацьку роботу. Діє аспірантура за спеціальністю
«Історія та археологія». Підтримується плідна співпраця з Інсти
тутом класичної археології Техаського університету (м. Остін,
США) та Гданським університетом (м. Гданськ, Польща).
Випускники маґістерської освітньо-наукової програми «Археологія» можуть працювати археологами, істориками, археографами,
архіваріусами, зберігачами музеїв, викладачами університетів,
закладів вищої освіти, середніх навчальних закладів, учителями
спеціалізованих навчальних закладів.

Юдаїка (спеціальність «Історія та археологія»)

Гарант –
ДИСА
Катерина Леонідівна,
доктор філософії в галузі історії (PhD),
кандидат історичних наук, доцент
тел.: (044) 425-60-06,
e-mail: dysakl@ukma.edu.ua
e-mails: MagistJudaica@ukma.edu.ua, MagistJudaica@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/KMAJewishStudies/
Веб-сторінка: http://uajs.org.ua/uk/home/naukma-jewish-studies
Youtube-канал: http://bit.ly/KMAJewishStudies_youtube

Маґістерська освітньо-наукова програма «Юдаїка» –
перша подібна програма в Україні, заснована 2012 року спільно
Національним університетом «Києво-Могилянська академія» і Асо
ціацією єврейських організацій та общин України (Ваад України)
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задля поглиблення розвитку академічних студій з юдаїки в Укра
їні. Програму координують кафедра історії НаУКМА та Українська асоціація юдаїки. Програма покликана на професійному і сучасному рівні готувати фахівців із єврейської історії та
культури.
Програма надає ґранти (зокрема оплату за навчання і гуртожиток та стипендію) і проводить конкурси на стажування в Єру
салимському університеті.
Освітньо-наукова програма передбачає різні історичні дисципліни, курси з юдаїки, мовні курси з івриту та їдиш, а також
арамейської мови (за вибором).
Крім вивчення різноманітних дисциплін, маґістранти проходять архівно-музейно-бібліотечну практику в установах Києва
та Львова, безпосередньо ознайомлюються з матеріальною спадщиною євреїв України та набувають практичних навичок дослідницької роботи з відповідними матеріалами.
Найуспішніші студенти програми мають змогу влітку стажу
ватися в Єрусалимському університеті. Учасники стажування
в Ізраїлі працюють у бібліотеках і архівах над власними дослідженнями, а також отримують консультації від ізраїльських
фахівців.
До важливих і пріоритетних завдань програми належить спів
праця з найкращими світовими центрами юдаїки і насамперед –
Єврейським університетом у Єрусалимі, провідним ізраїльським
закладом вищої освіти, який входить до рейтингу 100 найкращих
університетів світу. Також академічними партнерами програми
є Меморіальний музей Голокосту США, Монреальський університет, Єврейська теологічна семінарія Америки, Ягеллонський уні
верситет, Український католицький університет, Центр міської
історії (Львів), Національний університет «Острозька академія»
та інші установи.
На програмі працюють викладачі кафедри історії НаУКМА
і запрошені лектори, як українські (спеціалісти з різних галузей
юдаїки, у тому числі випускники Могилянки), так і закордонні. Провідні дослідники й експерти з єврейських студій із Ізраїлю, США, Канади і країн Європи читають міні-курси та публічні
лекції, щоб студенти могли ознайомитися з сучасною мето
дологією та дослідницькими підходами в галузі академічної
юдаїки.
Освітньо-наукову програму акредитовано Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти у 2020 р.
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Культурологія

Гарант –
ДОВГА
Лариса Михайлівна,
доктор філософських наук,
професор
тел.: (044) 425-60-98,
e-mail: l.dovha@ukma.edu.ua

Програма забезпечує поглиблене ознайомлення з най
впливовішими методологічними підходами сучасної гуманітарної
думки, зокрема такими, як психоаналітичний, семіотичний, структуралістський та постструктуралістський. Студенти також вивча
ють практики сучасного мистецтва, актуальні проблеми етнології, ознайомлюються з реконструкціями давньої культури на теренах України.
Мета програми – формування у студентів поглибленого
розуміння фундаментальних понять і категорій культурології, оволодіння сучасними методами культурологічного аналізу, вивчення історичної специфіки національної культурної традиції та
тенденцій сучасних соціокультурних трансформацій в Україні.
Маґістри-культурологи застосовують свої знання й навички
в адміністративно-управлінських структурах, науково-дослідних
установах і центрах, музеях, видавництвах та засобах масової інформації, організовують і проводять дослідження в галузі культури
у співпраці із зарубіжними вченими. Студенти проходять переддипломну практику, що сприяє їхній професійній орієнтації.
8-й корпус НаУКМА.
Маґістеріум
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Теорія, історія літератури та компаративістика
(спеціалізація «Українська мова і література»
спеціальності «Філологія»)

Гарант –
АГЕЄВА
Віра Павлівна,
доктор філологічних наук,
професор, лавреат Національної премії України
імені Тараса Шевченка
тел.: (044) 425-04-00,
e-mail: v.aheieva@ukma.edu.ua

Маґістерська освітньо-наукова програма з теорії, істо
рії літератури та компаративістики пропонує дворічний курс
поглибленої спеціалізації в галузі історії зарубіжної і вітчизняної літератури, теорії літератури та компаративістики.
Основними завданнями програми є:
• формування нових стандартів філологічної освіти завдяки
ознайомленню з сучасними школами і напрямами літературознавства та критики, поширеними у світі дослідницькими
й інтерпретаційними практиками;
• розгляд історії української літератури в широкому європейському і світовому контексті;
• переосмислення історії української літератури в цілому й нове
прочитання окремих текстів.
Значну увагу приділено вдосконаленню англійської мови слу
хачів, виробленню навичок редакторської та науково-пошукової
роботи. Педагогічний акцент зроблено на формуванні науко
во-дослідницького складу мислення, здатності аналізувати художні явища в динамічній системі світової писемної культури й брати активну участь у живому літературному процесі. Випускники
програми мають бути готові до самостійної наукової та педагогічної праці як літературознавці означеного профілю, виступати
в ролі критиків, наукових референтів, аналітиків літературного
процесу, редакторів гуманітарних видань.
Основною формою освіти є стаціонарні лекційні курси та
науково-дослідні й педагогічні семінари, практикуми, колоквіуми.
Кожний маґістерський курс передбачає підготовку невеликих
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наукових досліджень за індивідуальними темами. Найкращі нау
ково-дослідницькі студії наших слухачів друкуються у щорічному збірнику «Наукові записк и НаУКМА. Літературознавство»,
а також тематичних збірниках. Випускники маґістерської програми, які виявили здатність до наукової роботи, зможуть продовжити навчання на структурованій докторській (PhD) програмі
«Філологія», спеціалізація «Теорія, історія літератури та компаративістика».

Теорія, історія української мови та компаративістика
(спеціалізація «Українська мова і література»
спеціальності «Філологія»)
Гарант –
ЛУЧИК
Алла Анатоліївна,
доктор філологічних наук,
професор, заслужений діяч
науки і техніки України
тел.: (044) 425-40-49,
e-mail: alla.lychyk@ukma.edu.ua

Маґістерську освітньо-наукову програму «Теорія, іс
торія української мови та компаративістика» відкрито 2008 року.
Такий напрям навчально-виховної та науково-дослідної роботи зі
студентами природно випливає з потреби частини випускників
бакалаврату зі спеціальності «Філологія. Українська мова і літера
тура» в отриманні завершеної і поглибленої лінгвістичної освіти,
як це мають можливість реалізувати, наприклад, схильні до літера
турознавчої діяльності студенти. Функціонування двох самостійних
філологічних програм – з літературознавства і мовознавства –
це поки що єдиний досвід в Україні зі спеціалізації студентів за відповідними знаннями, який знаходить продовження в аспірантурі
та докторантурі.
Маґістерська освітньо-наукова програма «Теорія, історія укра
їнської мови та компаративістика» логічно завершує вищу філо
логічну освіту лінгвістичного спрямування. Завдяки висококва
ліфікованому професорсько-викладацькому складові кафедр
загального і слов’янського мовознавства, української мови, анг
лійської мови випускники маґістерської програми отримують
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глибокі лінгвістичні знання та можливість їх широкого прак
тичного застосування або поглиблення під час навчання в аспірантурі.
Маґістри-філологи, які успішно опанують програму, зможуть викладати українську й інші мови у різнорівневих навчальних закладах; бути консультантами з питань державної
мовної політики й культури українського мовлення; перекладати з англійської та однієї зі слов’янських мов; аналізувати
індоєвропейські та інші мови у порівняльно-історичному й зіставному аспектах; добре розумітися на новітніх лінгвістичних
концепціях; ефективно застосовувати навички з прикладної
лінгвістики у викладацькій, науково-дослідницькій, консуль
тативній, журналістській, перекладацькій і редакційно-літера
турній роботі.
За своїм спрямуванням маґістерська освітньо-наукова програма «Теорія, історія української мови та компаративістика»
є новим в українській філології навчальним напрямом. Зокрема, на ній викладають, крім типових, низку специфічних або
унікальних курсів: «Етно- і глотогенез українців», «Актуальні
питання сучасної лінгвістики», «Лінгвістичний аналіз тексту»,
«Українська мова в сучасному світі», «Зіставне мовознавство»,
«Порівняльна граматика слов’янських мов», «Слов’янська мова»
(за вибором), «Проміжні рівні мовної системи», «Комунікативна
лінгвістика» та ін., а також великий блок професійно орієнтованих вибіркових дисциплін, до викладання яких залучають
провідних фахівців НаУКМА, інших вітчизняних і зарубіжних
університетів.
Співробітники маґістерської програми є авторами кількох
сотень відомих в Україні та за її межами наукових і навчальнометодичних праць, з-поміж яких – осібні та колективні монографії, словники, енциклопедії, підручники, концептуальні статті
тощо. Професори й доценти програми беруть активну участь
у всеукраїнських і міжнародних наукових форумах, тісно спів
працюють з ученими та університетами Польщі, Чехії, Росії,
Словенії, Болгарії, Австрії, Німеччини, Великої Британії, США,
Канади, Туреччини та інших країн. Здобутки професорськовикладацького складу і результати науково-дослідницької роботи студентів апробовуються на щорічних наукових семінарах «Актуальні питання загального і слов’янського мовознавства», Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Мовний простір слов’янського
світу».
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Філософія

Гарант –
БОНДАРЕВСЬКА
Ірина Андріївна,
доктор філософських наук,
професор
тел.: (044) 425-60-11,
e-mail: bondarevska@ukma.edu.ua

Маґістерська програма за спеціальністю «Філософія»
реалізує модель філософської освіти, що передбачає поєднання
загальногуманітарної, професійної і практичної складових, забез
печуючи ґрунтовне знання студентами світової і вітчизняної філософії в її історії та сьогоденні. Належна мовна підготовка, що реалізується у НаУКМА, уможливлює широке використання у навчальному процесі оригінальних пам’яток класичної та сучасної
філософської думки.
Освітньо-наукова програма підготовки маґістрів розрахована
на 2 роки навчання й передбачає опанування нормативних і вибіркових навчальних дисциплін професійно-практичного і гуманітарного спрямування в обсязі 120 кредитів ЄКТС. Фахова підготовка здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА
у тісній співпраці з Інститутом філософії ім. Г. С. Сковороди НАН
України з урахуванням і творчим використанням досвіду іноземних освітніх інституцій. Процес навчання спрямовано не лише
на здобуття знань, а й на оволодіння навичками науково-дослідної, науково-організаційної, професійно-педагогічної діяльності,
самостійного критичного мислення, розвиток аналітичних здіб
ностей, творчої самодіяльності, ораторської майстерності і здатності до комунікації. Студенти програми мають змогу опанувати
сертифікатні програми (за вибором); поглибити рівень освіти шляхом вивчення дисциплін інших напрямів; удосконалити знання
англійської та інших іноземних мов.
Випускники маґістерської програми «Філософія» підготовлені як для навчання в аспірантурі (зокрема на кафедрі філософії
та релігієзнавства НаУКМА), так і до практичної діяльності, що потребує передусім аналітичних і гуманітарних навичок (комунікація;
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письмо; переклад; пошук, аналіз і презентація інформації тощо);
до виконання науково-дослідницьких, науково-організаційних,
науково-видавничих, професійно-педагогічних, експертно-консультативних функцій у відповідних інституціях (заклади вищої
освіти, науково-дослідні інститути, фонди, громадські організації, видавництва тощо).

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДР ФГН
Кафедра археології _________________________________

Завідувач –

КЛОЧКО Віктор Іванович,

доктор габілітований у галузі археології,
доктор історичних наук, доцент
3 корпус, кімн. 210, тел. (044) 463-59-27,
e-mail: v.klochko@ukma.edu.ua

Спеціаліст –

БОРИСОВА Тетяна Анатоліївна,

3 корпус, кімн. 210, тел. (044) 463-59-27,
e-mail: borisovata@ukma.edu.ua

Білинський Олег Олегович,

кандидат історичних наук, старший
викладач, випускник НАУКМА

Болтрик Юрій Вікторович,

кандидат історичних наук, доцент
(Інститут археології НАН України)

Борисов Артем Вадимович,

кандидат історичних наук,
старший викладач, випускник
НАУКМА (Інститут археології
НАН України)

Буйських Алла Валеріївна,

доктор історичних наук, доцент,
член-кореспондент НАН України
(Інститут археології НАН України)

Відейко Михайло Юрійович,

доктор історичних наук, доцент
(Київський університет імені Бориса Грінченка)

Залізняк Леонід Львович,

доктор історичних наук, професор
(Інститут археології НАН України)

Івакін Всеволод Глібович,

кандидат історичних наук,
доцент (Інститут археології
НАН України)

Капустін Кирило
Миколайович,

кандидат історичних наук,
старший викладач, випускник
НаУКМА

Козак Олександра
Деонізіївна,

кандидат історичних наук,
доцент (Інститут археології
НАН України)

Кублій Михайло
Васильович,

кандидат історичних наук,
асистент, випускник НаУКМА

Кухарчук Юрій
Васильович,

кандидат історичних наук,
старший викладач

Отрощенко Віталій
Васильович,

доктор історичних наук,
професор (Інститут археології
НАН України)
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Потєхіна Інна Дмитрівна,

кандидат історичних наук,
доцент (Інститут археології
НАН України)

Скиба Андрій
Володимирович,

кандидат історичних наук,
старший викладач (Інститут
археології НАН України)

Томашевський
Андрій Петрович,

кандидат історичних наук,
старший викладач (Інститут
археології НАН України)

Федорченко
Олена Сергіївна,

кандидат історичних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Кафедра загального та слов’янського мовознавства________
Завідувач –

КУРАНОВА
Світлана Іванівна,
кандидат наук із соціальних комунікацій,
доцент
3 корпус, кімн. 201, 203, тел.: (044) 425-40-49,
e-mail: s.kuranova@ukma.edu.ua

Провідний спеціаліст –

КОСОВЕЦЬ
Світлана Миколаївна
3 корпус, кімн. 201,
тел.: (044) 425-40-49,
e-mail: kosovets@ukma.edu.ua

Антонова Ольга
Олександрівна,

cтарший викладач

Близнюк Катерина
Ростиславівна,

кандидат філологічних наук,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Вербич Святослав
Олексійович,

доктор філологічних наук,
доцент (Інститут української
мови НАН України)

Зарінова Марія
Валентинівна,

кандидат філологічних наук,
старший викладач, випускниця
НаУКМА

Кадуріна
Лариса Борисівна,

старший викладач

Лучик Алла Анатоліївна,

доктор філологічних наук,
професор, заслужений діяч
науки і техніки України

Лущенко Тетяна
Леонідівна,

старший викладач
(Київський національний
лінгвістичний університет)

Непоп-Адачич
Лідія Василівна,

кандидат філологічних наук,
доцент

Тома Наталя Михайлівна,

кандидат філологічних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Туранли
Ферхад Гардашкан Оглу,
доктор історичних наук,
професор
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Кафедра історії______________________________________

Завідувач –

ШЛІХТА
Наталія Василівна,
доктор філософії в галузі історії,
кандидат історичних наук, професор,
випускниця НаУКМА
5 корпус, кімн. 116, тел.: (044) 425-60-06,
e-mail: shlikhta@ukma.edu.ua

Провідний спеціаліст –

СІРОШ
Тетяна Василівна
5 корпус, кімн. 113,
тел.: (044) 425-60-06,
e-mail: sirhist@ukma.edu.ua

Арістов Вадим Юрійович,

кандидат історичних наук,
старший викладач, випускник
НаУКМА (Інститут історії
України НАН України)

Бажан Олег Григорович,

кандидат історичних наук,
доцент (Інститут історії
України НАН України)

Балабушевич
Тетяна Аркадіївна,

кандидат історичних наук,
доцент

Галенко Олександр Іванович,

кандидат історичних наук,
доцент (Інститут політичних
та етнонаціональних досліджень
НАН України)

Гірік Сергій Іванович,

кандидат історичних наук,
старший викладач (Державна
наукова установа «Енциклопедичне видавництво»)

Гломозда Костянтин Юхимович,
кандидат історичних наук,
доцент

Гнатюк Олександра Євгенівна,
доктор габілітований (dr hab),
професор

Григор’єва Тетяна Юріївна,

кандидат історичних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Батанова Тетяна
Олександрівна,

Диса Катерина Леонідівна,

Бетлій Олена
В’ячеславівна,

Залізняк Леонід Львович,

Бубенок Олег
Борисович,

Затилюк Ярослав
Володимирович,

старший викладач, випускниця
НаУКМА (Національна бібліотека
України ім. В. І. Вернадського)

кандидат історичних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

доктор історичних наук,
професор (Інститут
сходознавства ім. А. Кримського
НАН України)

доктор філософії в галузі
історії (PhD), кандидат
історичних наук, доцент,
випускниця НаУКМА

доктор історичних наук,
професор (Інститут археології
НАН України)

кандидат історичних наук,
старший викладач, випускник
НаУКМА (Інститут історії
України НАН України)
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Кірсенко Михайло
Володимирович,

доктор історичних наук,
професор, заслужений діяч
науки і техніки України

Клименко Оксана
Михайлівна,

кандидат історичних наук,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Старченко Наталія
Петрівна,

доктор історичних наук,
доцент (Інститут української
археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського
НАН України)

Тесленко Ігор
Анатолійович,

кандидат історичних наук,
доцент, випускник НаУКМА

Малахова Катерина
Вікторівна,

Туров Ігор Вікторович,

Маслійчук Володимир
Леонтійович,

Хамрай Олексій
Олександрович,

кандидат філософських наук,
старший викладач, випускниця
НаУКМА (Інститут філософії
ім. Г. С. Сковороди НАН України)

доктор історичних наук,
доцент

Орел Юлія
Володимирівна,

кандидат історичних наук,
старший викладач, випускниця
НаУКМА (Центральний
державний історичний
архів України)

Отрощенко Віталій
Васильович,

доктор історичних наук,
професор (Інститут археології
НАН України)

Сидорчук Таїсія
Михайлівна,

кандидат історичних наук,
старший викладач
(Музей НаУКМА)

Синиця Євген
Валентинович,

кандидат історичних наук,
старший викладач (Київський
національний університет
ім. Тараса Шевченка)

Скальський Віталій
Валерійович,

кандидат історичних наук,
старший викладач (Інститут
історії України НАН України)

доктор історичних наук, доцент
(Інститут політичних та етнонаціональних досліджень
НАН України)

співкерівник освітньо-наукової
програми «Юдаїка» МП «Історія», доктор філологічних наук,
доцент (Інститут сходо
знавства імені А. Ю. Кримського НАН України)

Хом’як Оксана
Володимирівна,

кандидат історичних наук,
старший викладач,
випускниця НаУКМА
(Музей історії міста Києва)

Шандра Валентина
Степанівна,

доктор історичних наук,
професор, заслужений працівник
культури (Інститут історії
України НАН України)

Яковенко Наталія
Миколаївна,

доктор історичних наук,
професор, заслужений діяч
науки і техніки України

Яковлева Ольга
Михайлівна,

старший викладач

Яременко Максим
Васильович,

доктор історичних наук,
професор
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Кафедра культурології _______________________________
Завідувач –

СОБУЦЬКИЙ
Михайло Анатолійович,
доктор філологічних наук, професор
1 корпус, кімн. 316, тел.: (044) 425-60-98,
e-mail: sobutskyi@ukma.edu.ua

Спеціаліст 1-ї категорії –

ЗВЯГІНЦЕВА Галина Миколаївна
1 корпус, кімн. 316, тел.: (044) 425-60-98,
e-mail: g.zviagintseva@ukma.edu.ua

Бондарець Оксана Василівна,
старший викладач

Брюховецька Лариса Іванівна,
старший викладач

Брюховецька Ольга
В’ячеславівна,

кандидат філософських наук,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Демчук Руслана Вікторівна,

доктор культурології, професор

Джулай Юрій Володимирович,
кандидат філософських наук,
доцент

Довга Лариса Михайлівна,

доктор філософських наук, професор

Фестиваль «День білоруського
мистецтва» у рамках міжна
родного «Тижня білоруської
культури» в Києві.
НаУКМА, 11 липня 2021 р.

Івашина Олександр
Олексійович,
старший викладач

Король Денис Олександрович,
кандидат культурології,
доцент

Нікішенко Юлія Ігорівна,

кандидат історичних наук,
доцент

Павліченко Надія Валеріївна,
кандидат культурології,
старший викладач

Петрова Ольга Миколаївна,
доктор філософських наук,
професор

Пустовалов Сергій Жанович,
доктор історичних наук,
доцент

Чумаченко Борис
Миколайович,

старший викладач

45
Кафедра літературознавства__________________________

Завідувач –

ВЕРЕТЕЛЬНИК
Роман Миколайович,
доктор філософії в галузі славістики (PhD), доцент
3 корпус, кімн. 118, тел.: (044) 462-77-78,
e-mail: veretelnyk@ukma.edu.ua

Провідний спеціаліст –

ПЕЛЕШЕНКО
Наталія Іванівна
3 корпус, кімн. 117, тел.: (044) 425-02-64,
e-mail: peleshenkoni@ukma.edu.ua

Агеєва Віра Павлівна,

доктор філологічних наук,
професор, лауреат Державної
премії України ім. Т. Г. Шевченка

Борисюк Ірина Василівна,

кандидат філологічних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Бубенко Таїса Григорівна,
старший викладач

Горідько Юлія Леонідівна,

кандидат педагогічних наук,
доцент

Діденко Діна Володимирівна,
старший викладач

Єрмоленко Володимир
Анатолійович,

кандидат філософських наук,
старший викладач, випускник
НаУКМА

Жодані Ірина Михайлівна,

кандидат філологічних наук,
старший викладач

Архиєпископ Ігор Ісіченко
(Ісіченко Юрій Андрійович)

доктор філологічних наук, професор (Харківський національний
університет ім. В. Н. Каразіна)

Кісельова Людмила
Олександрівна,

кандидат філологічних наук,
доцент

Лаюк Мирослав
Миколайович,

кандидат філологічних наук,
старший викладач,
випускник НаУКМА

Огаркова Тетяна
Анатоліївна,

доктор філософії в галузі
літературознавства (PhD),
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Ожоган Андрій
Васильович,

кандидат філологічних наук,
доцент

Павленко Ганна Іванівна,

кандидат філологічних наук,
доцент

Пашко Оксана
Володимирівна,

кандидат філологічних наук,
старший викладач

Пелешенко
Наталія Іванівна,

кандидат філологічних наук,
старший викладач

Полюхович
Ольга Павлівна,

кандидат філологічних наук,
старший викладач
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Пронкевич Олександр Вікторович,

Ткачук Юлія Олександрівна,

Семків Ростислав Андрійович,

Шалагінов Борис Борисович,

доктор філологічних наук, професор
(Чорноморський національний
університет ім. Петра Могили)

доктор філософії в галузі
літературознавства (PhD),
випускниця НаУКМА
доктор філологічних наук,
професор, заслужений діяч
науки і техніки України

кандидат філологічних наук,
доцент, випускник НаУКМА

Сухомлин Валентина Вікторівна,
кандидат філологічних наук,
доцент

Шевчук Тетяна Миколаївна,

кандидат філологічних наук,
старший викладач (Інститут
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України)

Тищенко Анастасія Андріївна,

старший викладач, випускниця
НаУКМА

Кафедра української мови____________________________

Завідувач –

ЯСАКОВА
Наталія Юріївна,
доктор філологічних наук, професор
3 корпус, кімн. 304, тел.: (044) 425-60-75,
e-mail: n.yasakova@ukma.edu.ua

Провідний спеціаліст –

ВЕРБЕНКО Ніна Володимирівна
3 корпус, кімн. 304, тел.: 425-60-75,
e-mail: n.verbenko@ukma.edu.ua

Вестон Олена Андріївна,

кандидат філологічних наук,
старший викладач

Видайчук Тетяна Леонідівна,
кандидат філологічних наук,
доцент

Дика Людмила Василівна,

кандидат філологічних наук,
доцент

Доценко Олена Леонідівна,

кандидат філологічних наук,
доцент (Київський університет
ім. Бориса Грінченка)

Кадочнікова Олена Петрівна,
кандидат філологічних наук,
доцент

Калиновська Оксана
В’ячеславівна,
старший викладач

Кобченко Наталія Віталіївна,
доктор філологічних наук,
доцент

Куцак Ганна Миколаївна,

кандидат філологічних наук,
доцент

Лаврінець Олена Яківна,

кандидат філологічних наук,
доцент

Масенко Лариса
Терентіївна,

доктор філологічних наук,
професор

Ожоган Василь
Михайлович,

доктор філологічних наук,
професор, заслужений діяч
науки і техніки України
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Онатій Анастасія Віталіївна,
кандидат філологічних наук,
старший викладач

Підкуймуха Людмила Миколаївна,
кандидат філологічних наук,
старший викладач

Ренчка Інна Євгеніївна,

кандидат філологічних наук,
старший викладач

Сегін Любомир
Васильович,

кандидат філологічних наук,
доцент

Тодор Олена Григорівна,

кандидат філологічних наук,
доцент

Тоцька Наталія Георгіївна,
старший викладач

Кафедра філософії та релігієзнавства__________________

Завідувач –

МЕНЖУЛІН Вадим Ігорович,
доктор філософських наук, професор
1 корпус, кімн. 314, тел.: (044) 425-60-11,
e-mail: vadim.menzhulin@ukma.edu.ua

Провідний спеціаліст –

БАЙРАК Ольга Анатоліївна
1 корпус, кімн. 327, тел.: (044) 425-60-11

Богачов Андрій Леонідович,

доктор філософських наук, доцент
(Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка)

Бондаревська Ірина Андріївна,

доктор філософських наук, професор

Головащенко Сергій Іванович,

доктор філософських наук, професор

Гомілко Ольга Євгенівна,

доктор філософських наук, професор
(Інститут філософії
ім. Г. С. Сковороди НАН України)

Гусєв Валентин Іванович,

кандидат філософських наук,
доцент

Єрмоленко Анатолій
Миколайович,

доктор філософських наук,
професор, член-кореспондент
НАН України, заслужений діяч
науки і техніки України (Інститут
філософії ім. Г. С. Сковороди
НАН України)

Завгородній Юрій Юрійович,

доктор філософських наук,
доцент (Інститут філософії
ім. Г. С. Сковороди НАН України),
випускник НаУКМА

Йосипенко Сергій Львович,

доктор філософських наук,
доцент (Інститут філософії
ім. Г. С. Сковороди НАН України)

Капранов Сергій
Віталійович,

кандидат філософських наук,
старший науковий співробітник
(Інститут сходознавства
ім. А. Ю. Кримського НАНУ),
випускник НаУКМА

Кебуладзе Вахтанг Іванович,

доктор філософських наук,
доцент (Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка)

Козловський Віктор
Петрович,

кандидат філософських наук,
доцент

Колотілова Наталія Андріївна,

доктор філософських наук,
доцент (Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка)
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Лютий Тарас Володимирович,

Сватко Юрій Іванович,

Макух Юрій Юрійович,

Титаренко Віта
Володимирівна,

доктор філософських наук, професор,
випускник НаУКМА
старший викладач, випускник НаУКМА

доктор філологічних наук,
професор

доктор філософських наук,
доцент (Інститут філософії
ім. Г. С. Сковороди
НАН України)

Пастушенко Людмила Андріївна,

кандидат філософських наук, доцент,
випускниця НаУКМА

Петруньок Надія Іванівна,

кандидат філософських наук, старший
викладач, випускниця НаУКМА

Тихолаз Анатолій Георгійович,
доктор габілітований,
кандидат філософських наук,
доцент

Поліщук Ніна Павлівна,

доктор філософських наук,
доцент (Інститут філософії
ім. Г. С. Сковороди НАН України)

Ткачук Марина Леонідівна,
доктор філософських наук,
професор, заслужений діяч
науки і техніки України

Рогожа Марія Михайлівна,

доктор філософських наук,
професор (Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка)

Циба В’ячеслав
Миколайович,

кандидат філософських наук,
доцент, випускник НаУКМА

Сарапін Олександр Васильович,

кандидат філософських наук,
доцент (Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка)

Юринець Ярина Ігорівна,
старший викладач

Кафедра англійської мови_____________________________

Завідувач –

МАЗІН
Дмитро Михайлович,
кандидат філологічних наук,
доцент, випускник НаУКМА
3 корпус, кімн. 408, тел.: (044) 463-69-30,
e-mail: mazindm@ukma.edu.ua

Провідні спеціалісти –

ЩЕНЯВСЬКА Алла Володимирівна,
МІРОШНІЧЕНКО Ірина Володимирівна
3 корпус, кімн. 410, тел.: (044) 463-69-30,
e-mails: tsheniavska@ukma.edu.ua,
english@ukma.edu.ua

Завідувач лінгафонного кабінету –

МАТВІЄНКО Ганна Олегівна

3 корпус, кімн. 410, тел.: (044) 463-69-30,
e-mail: matvienkogo@ukma.edu.ua

Провідний спеціаліст
лінгафонного кабінету –

ПАРУБЧАК Надія Костянтинівна
3 корпус, кімн. 410,
тел.: (044) 463-69-30,
e-mail: parubchackna@ukma.edu.ua

Старший лаборант
лінгафонного кабінету –

ПІКУЗА Марина Іванівна
3 корпус, кімн. 409,
тел.: (044) 463-69-30
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Бадьйор Наталія Борисівна,
старший викладач

Балацька Наталія Іванівна,

кандидат педагогічних наук,
доцент

Батурська Лариса Арсенівна,
кандидат філологічних наук,
доцент

Бачинська Лариса
Леонтіївна,

старший викладач

Бершадська Ольга Василівна,
старший викладач

Бузало Тетяна Йосипівна,
старший викладач

Василенко Ірина Василівна,

кандидат філологічних наук,
доцент

Залєська-Зарічна
Лариса Миколаївна,
старший викладач

Зернецький Павло
Васильович,

кандидат філологічних наук,
професор

Карапетян Аліна Овіківна,

кандидат наук із державного
управління, доцент

Качурець Оксана Петрівна,
старший викладач

Китаєва Сусанна Олегівна,

кандидат педагогічних наук,
доцент

Кучерова Олена
Олександрівна,

кандидат філологічних наук,
старший викладач

Верещагіна Тетяна
Олександрівна

Моісеєнко Олена Юріївна,

Гісем Світлана
Олександрівна,

Нестеренко Людмила
Олексіївна,

старший викладач, PhD

старший викладач

Гусар Мальвіна Вікторівна,

кандидат філологічних наук,
доцент

доктор філологічних наук,
професор

кандидат наук із державного
управління, доцент

Новікова Ганна
Володимирівна,

старший викладач

Демидович Оксана
Миколаївна,

Павленко Лариса Іванівна,

Доб’я Олена Олегівна,

Павлюк Наталія
Веніамінівна,

кандидат педагогічних наук,
доцент
старший викладач

Духота Олена
Володимирівна,

старший викладач

Жукорська Людмила
Павлівна,
старший викладач

Заїка Анна Юріївна,
старший викладач

Заїкіна Людмила Вікторівна,
старший викладач

кандидат філологічних наук,
доцент

кандидат філологічних наук,
доцент

Піроженко Ірина
Дмитрівна,

старший викладач

Польщак Анелія
Леонідівна,

старший викладач,
випускниця НаУКМА

Прісна Тетяна Борисівна,
старший викладач
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Ратушна Лідія Яківна,
старший викладач

Рябоконь Ганна Леонідівна,

кандидат філологічних наук,
доцент

Сем’янків Ірина Вадимівна,
старший викладач

Сергієнко Леся Віталіївна,
старший викладач

Сидорова Олена Юріївна,
старший викладач

Соломашенко Наталія
Василівна,
старший викладач

Сорокіна Тетяна Петрівна,
старший викладач

Тригуб Оксана Іванівна,
старший викладач

Ушаков Артем Сергійович,

кандидат філологічних наук,
доцент

Ушакова Ірина
Олександрівна,

кандидат педагогічних наук,
старший викладач

Федорів Ярослава
Романівна,

кандидат філологічних наук,
доцент

Фіногіна Тетяна
Степанівна,

кандидат філологічних наук,
старший викладач

Харченко Оксана
Олександрівна,

старший викладач

Хименко Світлана
Анатоліївна,

старший викладач

Швидка Галина
Олександрівна,

старший викладач

Шугай Алла Юріївна,
старший викладач

Перше
академічне
містечко
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ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК
(ФЕН)

Декан факультету –
ГУМЕННА
Олександра Віталіївна,
кандидат економічних
наук, доцент
6 корпус, кімн. 406,
тел./факс: (044) 425-77-37,
e-mail: gumenna@ukma.edu.ua

Заступник декана –
ГЛУЩЕНКО Світлана Василівна,
кандидат економічних наук, доцент
6 корпус, кімн. 408, тел.: (044) 425-77-37,
e-mail: gluschenkosv@ukma.edu.ua

Провідні спеціалісти –
КЛОКУН Зоя Сергіївна,
e-mail: klokunzs@ukma.edu.ua,

ЦІЛИК Наталія Миколаївна
e-mail: cylik@ukma.edu.ua

Спеціаліст першої категорії –
ПИСАНКА Наталія Сергіївна
6 корпус, кімн. 407, тел./факс: (044) 425-77-37,
e-mail: pysanka@ukma.edu.ua

Факультет економічних наук НаУКМА готує фахівців-еко
номістів за напрямами вищої освіти «Соціальні та поведінкові
науки» і «Управління та адміністрування» на базі таких програм:
• бакалаврські програми – «Економіка», «Маркетинг», «Фі
нанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент»;
• маґістерські програми –«Економіка», «Маркетинг», «Фінан
си, банківська справа та страхування», «Розвиток бізнесу:
управління і консалтинг»;
• PhD-програми Докторської школи НаУКМА – «Фінанси, бан
ківська справа та страхування», «Економіка», «Менеджмент»
(спеціалізація «Маркетинговий менеджмент»).
МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ
Освітньо-професійні програми підготовки економістів відповідають, окрім державних стандартів вищої освіти України,
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сучасним західним стандартам вищої економічної освіти, що
засвідчує визнання західними університетами програм факультету під час прийому наших випускників на маґістерські програми та програми PhD.
До складу факультету входять три кафедри, на яких працюють визнані в Україні кваліфіковані викладацькі кадри (40 % док
торів і 55 % кандидатів наук), більшість із яких пройшли стажування у провідних університетах США, Канади, Франції, Німеч
чини, Нідерландів, Іспанії, Норвегії.
Кафедра економічної теорії виконує освітню та освітньонаукові програми зі спеціальності «Економіка» трьох рівнів вищої
освіти: бакалаврського, маґістерського і доктора філософії (PhD).
Спеціальність «Економіка» є українським аналогом найпоширенішої у світі економічної спеціальності «Economics». Кафедра від початку її створення у 1992 р. постійно намагалась формувати свою
предметну сферу навчання, орієнтуючись на цей міжнародний
освітній канон. Такий підхід дав змогу багатьом випускникам кафедри органічно продовжити навчання на вищих освітніх рівнях
у провідних європейських та американських університетах.
Ринок праці підтвердив ефективність навчального процесу
кафедри: випускники отримують високооплачувані позиції в прес
тижних іноземних та вітчизняних фірмах, установах державної
влади і міжнародних організаціях, аудиторських і консалтингових
компаніях, провідних банках, економічних журналах, науководослідних інституціях тощо. Це засвідчує високу конкурентоспроможність випускників, бо ці посади, як правило, заміщуються на
конкурсних засадах.
Кафедра фінансів готує фінансистів-аналітиків, здатних роз
в’язувати нестандартні завдання, приймати ефективні рішення,
креативно мислити та діяти. Пріоритетом у роботі кафедри є поєд
нання навчального процесу з науковою роботою, впровадження
новітніх технологій навчання.
Кафедра фінансів співпрацює з університетами Норвегії, Франції, Німеччини та ін., у т. ч.: а) Університетом м. Берген (Норвегія); б) Норвезькою школою менеджменту ВІ, м. Осло (Норвегія);
в) Університетом Парі-Ест, м. Париж (Франція); г) Українським
вільним університетом, м. Мюнхен (Німеччина).
З кафедрою фінансів співпрацюють зарубіжні фахівці, зокрема: а) професор David Wheat (Master’s degree in public policy
from Harvard’s Kennedy School, USA; Ph.D. in system dynamics
from University of Bergen, Norway) викладає курси «Economic
dynamics» (маґістерська програма, 1-й рік) та «Dynamic Macro
Analysis» (маґістерська програма, 2-й рік) б) Elisabeth S. Curtis
(B. A. Economics, magna cum laude, William Smith College, Geneva,
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NY) викладає курс «Financial Decision-Making and Central Banking»
(бакалаврська програма).
За версією журналу «Фокус» № 16 від 22 квітня 2011 р. бакалаврська і маґістерська програми кафедри фінансів визнані одни
ми з найкращих бізнес-орієнтованих програм України.
Міжнародна програма кафедри фінансів «Вивчення економіки
методами системної динаміки» («Learning Economics with Dynamic
Modeling»), спільно з Університетом Бергена (Норвегія), увійшла
до рейтингу найефективніших освітніх програм українських вузів,
за версією журналу «Фокус» 2013 р.
У 2012 р. кафедра фінансів визнана однією з найкращих 15 біз
нес-шкіл України та 530 у Європі за рейтингом Web of World Business Schools.
У 2014 р. кафедра фінансів пройшла процес підтвердження
якості освіти Міжнародною інституцією CFA Institute®(CFA –
Chartered Financial Analyst, сертифікація дипломованого фінансового аналітика), де було підтверджено відповідність навчального процесу бакалаврської та маґістерської програм за напрямом
«Фінанси та кредит» світовим стандартам освіти CFA.
Орієнтовні місця працевлаштування випускників цієї програми – банківський сектор; страхування; інвестиційний консалтинг
та управління активами; фондові і валютні біржі; сфера державного управління фінансами та податками (державний бюджет,
Міністерство фінансів, Податкова служба); сфера бухгалтерського
обліку та аудиту; започаткування і розвиток власного бізнесу.
Кафедра маркетингу та управління бізнесом відповідає за підготовку висококваліфікованих фахівців за спеціальностями «Мар
кетинг» та «Менеджмент». Кафедра за характером діяльності за
безпечує реалізацію концепції проєктно-орієнтованого навчання,
головним завданням якої є налагодження тісніших зв’язків між
навчальним процесом та потребами бізнес-середовища. Кафедра
забезпечує якісне викладання прикладних дисциплін для бакалаврів і маґістрів усіх напрямів підготовки та спеціальностей.
Кафедра є асоційованим членом Міжнародної асоціації маркетингових ініціатив (МАМІ).
Згідно з інформацією Консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні НаУКМА посідає 2-ге місце серед ЗВО
України в категорії сучасного викладання маркетингу, наближеного до реалій бізнесу.
НАУКОВА РОБОТА
Професори й доценти факультету є авторами підручників
і навчальних посібників, які посідають провідні місця у вищій
економічній освіті України. Викладачі факультету регулярно
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публікують наукові статті у фахових наукових українських та за
кордонних виданнях, беруть активну участь у престижних міжна
родних та всеукраїнських наукових конференціях, семінарах,
форумах, круглих столах тощо, у тому числі за кордоном.
Студенти й викладачі ФЕН ведуть дослідницьку роботу в
науково-навчальному центрі «Інноваційна лабораторія» кафедри
економічної теорії та в Лабораторії фінансово-економічних досліджень кафедри фінансів. Наукова робота професорсько-викладацького складу створює методологічну базу для постійного
вдосконалення змісту і форм навчального процесу, переведення
курсів на проблемно-орієнтований метод викладання.
ПАРТНЕРИ ТА МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Факультет економічних наук співпрацює в галузі методологічної, педагогічної, професійно-освітньої та науково-дослідницької діяльності з:
• провідними українськими та зарубіжними закладами вищої
освіти;
• науковими установами та аналітичними центрами в Україні
та світі;
• органами державної влади: Міністерством фінансів, Національним банком та ін.;
• бізнес-одиницями: банками, фінансовими компаніями, підприємницькими структурами тощо.
Така співпраця дає змогу студентам мати бази практики, проходити стажування та працювати, використовуючи набуті знання,
а головне – спілкуватися та запозичувати досвід професіоналів.
Партнери ФЕН із бізнес-середовища: Dragon Capital; Ernst &
Young; Deloitte; PricewaterhouseCoopers; KPMG; Citibank Ukraine;
Райффайзен Банк Аваль; ТОВ «Ашан Україна гіпермаркет»; Агро
холдинг «Мрія»; L’OREAL; Страхова компанія «Престиж»; ПАТ
«Страхова компанія “ТАС”»; «Проктер енд Гембл», ТОВ «АСНільсен
Юкрейн», Світовий банк та інші. Найкращі фахівці цих компаній проводять семінарські та практичні заняття, читають лекції.
Це дає змогу суттєво покращити практичну підготовку студентів
факультету.
Партнери ФЕН – органи державної влади: Національний банк
України; Міністерство фінансів України.
Для підтримання високого рівня навчання, активного впровадження новітніх навчальних технологій, факультет постійно залучає
до роботи провідних вітчизняних та іноземних викладачів, встановлює зв’язки із закордонними університетами. Провідні західні фа
хівці читають вибіркові курси англійською мовою, зокрема американські професори за програмою Фулбрайта.
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Партнери ФЕН – навчальні заклади: Університет м. Берген
(Норвегія), Університет Парі-Ест (Париж, Франція); Київський
національний університет ім. Т. Шевченка, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Національний
технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,
Ужгородський національний університет, Одеський національний
політехнічний університет, Інститут економіки і прогнозування
НАН України, Норвезька школа менеджменту BI, Університет
св. Томаса (США), ISM Університет менеджменту та економіки
(Литва), Бредфордський університет (Велика Британія), Талліннський
університет технологій (Естонія), Університет Аристотеля в Са
лоніках – URENIO Research (Греція), Гродненський державний
університет ім. Янки Купали (Білорусь), Полоцький державний
університет (Білорусь) та ін.
Партнери ФЕН – науково-аналітичні установи: CFA; ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»; Інститут економічних досліджень та політичних консультацій.
Гордістю факультету є Клуб випускників. Ця організація всіляко сприяє діяльності факультету, надає фінансову підтримку,
допомагає зі працевлаштуванням студентів. Найкращі випуск
ники факультету проводять майстер-класи «Як стати успішним»,
на яких розповідають про секрети особистого зростання.

МАҐІСТЕРСЬКІ ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ФЕН

Економіка
Керівник –
БАЖАЛ Юрій Миколайович,
доктор економічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки
України, лауреат Державної премії
України в галузі науки і техніки,
академік Академії наук Вищої школи
України, член-кореспондент Академії
технологічних наук України
6 корпус, кімн. 403,
тел.: (044) 425-60-42, факс: (044) 425-77-37,
e-mail: bazhal@ukma.edu.ua

Маґістерську програму зі спеціальності «Економіка» спроєктовано для досягнення цілей навчання: підготовки висококва
лі
фікованих професіоналів з економіки, які мають сучасне
економічне мислення, теоретичні знання і прикладні навички,
здатних вирішувати дослідницькі й управлінські завдання та
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проблеми функціонування економічних систем різного рівня.
Об’єктом вивчення є сучасні економічні процеси та явища, наукові методи нормативного, кількісного та інституційного аналізу, інструментарій формування міжнародної, національної,
регіональної, секторальної економічної політики, розвитку економіки підприємств. Предметна сфера: загальні закони та тенденції економічного розвитку, мотивація та поведінка суб’єктів
ринку, передові теорії мікро-, макро- і міжнародної економіки,
сучасні кількісні методи аналізу економічних процесів, інсти
туціональний і міждисциплінарний аналіз, теорія та практика
економічного управління для різних виробничих систем і секторів
економіки.
Випускники програми здатні застосовувати математичні,
статистичні, якісні методи економічного аналізу, технології
економіко-математичного моделювання і прогнозування, ін
формацій
но-комунікаційні технології, спеціальне програмне
забезпечення, методи дослідницької діяльності та презентації
результатів.
Програма є єдиною в Україні, де системно викладаються теорія і політика інноваційного економічного розвитку, формується компетентність обґрунтовувати інноваційні стратегії країни
та регіону. Програма розвиває креативність, здатність до інноваційної діяльності, обґрунтування рішень в умовах невизначеності, вміння розробляти проєкти та управляти ними, діяти
соціально-відповідально на основі етичних міркувань і принципів академічної доброчесності.
Освітня та наукова діяльність маґістерської програми також
реалізується через Науково-навчальний центр НаУКМА «Іннова
ційна лабораторія», який здійснює свою діяльність, об’єднуючи
науково-педагогічних працівників, аспірантів і студентів. Діяльність
Центру пов’язана з виконанням робіт, започаткованих проєктом
європейської програми «ТЕМПУС».
Програма виконується у тісному співробітництві з авторитетними українськими і зарубіжними університетами, науковими ін
ституціями, державними установами, провідними бізнесовими
структурами, недержавними аналітичними центрами. У 2019 році
французький Університет Парі-Ест (UPEC) визнав європейський
рівень цієї маґістерської програми і започаткував із НаУКМА спільну програму двох дипломів, де студенти перший рік навчаються у Києві, а другий – у Парижі, перебуваючи одночасно на двох
дворічних маґістерських програмах: UPEC (International Economics)
та НаУКМА (Economics).
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Маркетинг
Керівник –
РОССОХА
Володимир Васильович,
доктор економічних наук,
професор
6 корпус, кімн. 309,
тел.: (044) 425-77-87,
e-mail: volodymyr.rossokha@ukma.edu.ua

Маґістерська програма «Маркетинг» логічно продов
жує професійну підготовку фахівців із маркетингу на якісно
новому рівні, які здатні розв’язувати сучасні нестандартні зав
дання, генерувати оригінальні й ефективні для суспільства ідеї,
приймати оптимальні рішення в нетипових умовах, креативно
мислити та діяти.
Мета підготовки маґістрів із маркетингу в НаУКМА визнача
ється поєднанням потреб України у високоосвічених фахівцях
та запитів громадян в отриманні ґрунтовної освіти з цього напряму, яка давала б змогу розвинути розумові здібності особи
та реалізувати їх у практиці установ будь-якої форми власності,
на виробництві, у комерційних та некомерційних організаціях.
Зміст спеціальної професійної підготовки маґістрів із маркетин
гу зумовлений необхідністю здобуття знань, напрацювання умінь та
навичок, які можуть забезпечити відповідність фахівця таким рівням, як маркетолог-аналітик, маркетолог-менеджер, директор із мар
кетингу. Набуття відповідної спеціальності передбачає можливість
створення фахівцем власного підприємства та управління підпри
ємствами різних форм власності та організаційно-правових форм,
можливість діяльності в консультаційних організаціях та установах.
Викладацький склад програми представлений досвідченими
викладачами, які мають досвід бізнес-діяльності. Пріоритетом у
роботі є поєднання навчального процесу з науковими дослідженнями та практичною діяльністю, впровадження новітніх технологій
навчання. Широко застосовується програма гостьових лекцій від
провідних представників бізнесу. Окремі дисципліни можуть
викладатися англійською мовою.
Програма реалізується в тісному співробітництві з авторитетними українськими та зарубіжними науковими інституціями,
консалтинговими й аналітичними центрами, підприємницькими
структурами, рекламними та маркетинговими агенціями.
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Програма відповідає як сучасним стандартам Міністерства
освіти і науки України, так і європейським зразкам щодо вищої
економічної освіти в контексті Болонського процесу. Випускники
програми отримують диплом маґістра державного зразка про пов
ну вищу освіту.

Фінанси, банківська справа та страхування
Керівник –
ЛУК’ЯНЕНКО
Ірина Григорівна,
доктор економічних наук,
професор, заслужений діяч
науки і техніки України
тел.: (044) 425-60-42,
e-mail: iryna.lukianenko@ukma.edu.ua
Сайт кафедри фінансів НаУКМА: www.finance.ukma.edu.ua
Сторінка у Facebook: Department-of-Finance-Facebook
Сторінка у Instagram: Department-of-Finance_Instagram

Кафедру фінансів ліцензовано Міністерством освіти
та науки України у 2001 році для підготовки бакалаврів та у 2006 –
маґістрів за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування».
Освітньо-наукова програма орієнтована на підготовку творчих
фахівців, які здатні розв’язувати нестандартні завдання, генеру
вати ідеї, креативно мислити та діяти, приймати оптимальні рішення в нетипових умовах.
Навчання ведеться з висвітленням новітніх напрямів у вітчизняній та зарубіжній фінансовій науці й практиці. Традиційними
є гостьові лекції. До викладання запрошують практиків із бізнес-
середовища, фінансового сектору, іноземних експертів.
Навчальний план маґістерської програми охоплює такі фахово орієнтовані дисципліни: поведінкові фінанси; податковий
менеджмент; фінансова економетрика; державні фінанси; макроекономічний аналіз та монетарна політика; поглиблений курс
методів системної динаміки у фінансах; інвестиційний менеджмент; макроекономічне прогнозування; фінансовий ризик-мененджмент; міжнародне оподаткування; динамічне моделювання
макроекономічних систем; основи прогнозування та планування
бюджету; ринок фінансових послуг; фінансова бізнес-аналіти
ка та аналіз даних; фінансовий менеджмент; актуальні проблеми грошово-кредитної політики; етичні, професійні стандарти
та кількісні методи (підготовка за CFA стандартами); управління
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міжнародними грошовими потоками (підготовка за CFA стандартами); фінансовий та управлінський облік на основі міжнародних стандартів; мікро- та макропруденційне регулювання банків; грошові теорії та монетарна політика; страховий менеджмент; управління фінансовою санацією підприємства.
У контексті навчання в зарубіжних закладах вищої освіти
(програми Erasmus+, Євразія) студенти мають можливість узяти
участь у відборі та поїхати на навчання протягом одного семестру до університетів різних країн та регіонів світу: Німеччини,
Франції, Нідерландів, Іспанії, Італії, Норвегії, Польщі, Туреччини та ін.
У контексті практики, стажування та працевлаштування для
студентів навчання відбувається у тісній співпраці з:
• компаніями-партнерами із бізнес-середовиша: Dragon Capital;
Ernst & Young; Deloitte; PricewaterhouseCoopers; KPMG; Citi
bank Ukraine; Райффайзен Банк Аваль; Страхова компанія
«Престиж»; ПАТ «Страхова компанія “ТАС”» та ін.;
• зарубіжними університетами: Університет м. Берген (Норвегія), Університет Парі-Ест (Париж, Франція);
• органами державної влади: Національний банк України; Міністерство фінансів України;
• науково-аналітичними установами: CFA; Інститут економічних
досліджень та політичних консультацій тощо.
У контексті наукової активності:
• на кафедрі фінансів діє Лабораторія фінансово-економічних
досліджень. Найкращі наукові праці студентів друкують у журналі «Наукові записки НаУКМА. Економічні науки»;
• більшість викладачів програми постійно проходять стажування у різноманітних зарубіжних науково-освітніх центрах, зокрема: Університеті Бергена (Норвегія), Університеті Люмєр
Ліон-2 (Франція), Університеті Монтани (США), Копенгагенському університеті (Данія), Українському вільному універси
теті (Мюнхен, Німеччина), Інституті економічного розвитку
Світового банку (США), Економічному інституті Болдера (США),
Університеті Індіани (США), Стенфордському університеті (США), Вищій центральній бізнес-школі Ліона (Франція),
Вільному університеті Брюсселя (Бельгія) та інших університетах і бізнес-школах Канади, Німеччини, Великої Британії,
Нідерландів тощо.
Усі викладачі мають науковий ступінь доктора або кандидата
наук; чимало з них є членами редколеґій фахових видань, міжнародної експертної мережі, економічних асоціацій, фахових організацій, зокрема спеціалізованих рад із захисту докторських ди
сертацій, вчених рад.
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Практичні навички випускника спеціальності «Фінанси, бан
ківська справа та страхування»:
• навички з підготовки управлінських рішень щодо операційної, інвестиційної та фінансової діяльності на підприємствах;
• навички аналітика, менеджера у фінансово-економічній політиці на рівні регіону, країни чи у глобальному світовому
середовищі;
• навички фінансового аналізу, планування та здійснення операцій у банківському секторі, страховій сфері, а також на фондових ринках;
• навички для роботи у сфері аудиту, бухгалтерського обліку
та інших підрозділах фінансових служб на підприємствах
та установах;
• навички у фінансовому аналізі, прогнозуванні, моделюванні
із застосуванням сучасних інформаційних платформ та програмних пакетів (EViews, Stata, RStudio, MATLAB, Stella Architect, Anaconda (Python 3, Jupyter Studio, Orange3), SamIam,
Tableau, PowerBI, IDEA Auditing Software, QuickBooks, Quicken,
MeDoc, Microsoft Dynamics).
Випускники програми отримують диплом маґістра державного зразка про повну вищу освіту.
Продовженням навчання є можливість долучення до третього рівня освіти – PhD за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування», яка є першою в Україні докторською
програмою за європейськими стандартами у тісній співпраці
з провідними західними університетами та Бізнес-Школою
НаУКМА.

Розвиток бізнесу: управління і консалтинг

Керівник –
ІГНАТЬЄВА
Ірина Анатоліївна,
доктор економічних наук,
професор
6 корпус, кімн. 309,
тел.: (044) 425-77-87,
e-mail: i.ignatyva@ukma.edu.ua

Маґістерську освітньо-наукову програму «Розвиток
бізнесу: управління і консалтинг» відкрито на кафедрі маркетингу
та управління бізнесом у 2019 році.
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У процесі розвитку бізнесу постійно з’являються все нові й
нові види послуг, які сприяють цьому розвитку. Компанії запрошують зовнішніх фахівців для консультацій, виконання певних
робіт і так далі. Це цілком природно: запросити фахівця ззовні
часом буває набагато вигідніше, ніж брати в штат нового співробітника. Крім того, часто потрібні спеціальні експертні знання,
яких наразі немає у співробітників компанії, але вони є у зовніш
нього консультанта. Метою цієї освітньо-наукової програми є підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та вирішувати складні
спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері управління організаціями на засадах оволодіння системою компетентностей.
Навчання відбувається у тісній співпраці з міжнародними та
українськими компаніями, де студенти можуть пройти практику, а також у кооперації з європейськими університетами, що
мають навчальні програми з підготовки менеджерів. Державна
атестація та надання кваліфікації відбуваються за результатами захисту маґістерської роботи наприкінці другого року навчання.
Викладацький склад програми представлений досвідченими
викладачами, які мають досвід бізнес-діяльності та стажувалися
за кордоном. Пріоритетом у роботі є поєднання навчального
процесу з науковими дослідженнями та практичною діяльністю,
впровадження новітніх технологій навчання. Широко застосовується програма гостьових лекцій і навіть цілих курсів від
провідних представників бізнесу. Окремі дисципліни можуть
викладатися англійською мовою.
У результаті навчання випускники маґістерської програми
«Розвиток бізнесу: управління і консалтинг» сформують такі компетентності:
• вміння розраховувати прогнозовані та поточні обсяги виробництва і реалізації продукції; складати перспективні та
поточні плани комерційної діяльності підприємства у сфері матеріально-технічного забезпечення та збуту;
• здатність розраховувати потребу в кадровому і технічному
забезпеченні складського перероблення, відвантаження та
продажу продукції;
• консультування з питань дослідження стану кон’юнктури
ринків та прогнозування її розвитку; підвищення ефективності маркетингової діяльності; розробки та реалізації
рекомендацій щодо формування попиту і стимулювання
збуту;
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• здатність здійснювати професійний консалтинг із питань
формування попиту і стимулювання збуту; використовувати психологічні технології роботи з персоналом;
• вміння аналізувати й структурувати проблеми організації,
ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови
їх реалізації;
• здатність до управління організацією, її змінами.
Студенти, які успішно завершили навчання, отримують дип
лом маґістра державного зразка.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДР ФЕН
Кафедра економічної теорії___________________________
Завідувач –

БАЖАЛ Юрій Миколайович,
доктор економічних наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України, лауреат Державної
премії України в галузі науки і техніки, академік
Академії наук Вищої школи України, член-корес
пондент Академії технологічних наук України
6 корпус, кімн. 403, тел.: (044) 425-60-42,
e-mail: bazhal@ukma.edu.ua

Провідний спеціаліст –

КОЛОСОВА
Ніна Василівна
6 корпус, кімн. 208,
тел.: (044) 425-60-42,
e-mail: kolosоva@ukma.edu.ua

Спеціаліст першої категорії –

ШИНКАР
Зоя Євгенівна

6 корпус, кімн. 208,
тел.: (044) 425-60-42,
e-mail: z.shynkar@ukma.edu.ua

Андрощук Геннадій
Олександрович,

кандидат економічних наук,
професор (НДІ інтелектуальної
власності Національної академії
правових наук України, Комітет
Верховної Ради України з питань
науки й освіти)

Артьомова
Тетяна Іванівна,

доктор економічних наук,
доцент (ДУ «Інститут економіки
та прогнозування НАН України»)

Баженова Олена
Володимирівна,

доктор економічних наук,
доцент (Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка)

Бандура Олександр
Вікторович,

доктор економічних наук,
професор (ДУ «Інститут
економіки та прогнозування
НАН України»)

Біла Ірина Сергіївна,

кандидат економічних наук,
доцент
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Бойко Олена Миколаївна,

Кончин Вадим Ігорович,

Бугрова Олена Олександрівна,

Кузьменко Валерій Павлович,

кандидат економічних наук,
доцент (ДУ «Інститут
економіки та прогнозування
НАН України»)
кандидат економічних наук,
доцент

Бураковський Ігор
Валентинович,

доктор економічних наук,
професор

Ваврищук Віталій
Володимирович,

старший викладач (Центр со
ціально-економічних досліджень
CASE-Україна)

Ваврищук Наталія Георгіївна,
кандидат економічних наук,
старший викладач

Григор’єв Геннадій Степанович,
доктор економічних наук,
доцент

Гулевич Олена Юріївна,

кандидат економічних наук,
доцент (Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана)

Зимовець Владислав
Вікторович,

доктор економічних наук,
професор (ДУ «Інститут
економіки та прогнозування
НАН України»)

Іванова Наталія Юріївна,

кандидат економічних наук,
доцент

Кілієвич Олександр Іванович,
доцент (Національна академія
державного управління
при Президентові України)

Колядич Олександр
Вікторович,

кандидат економічних наук,
доцент (Київський національний
економічний університет
ім. В. Гетьмана)

кандидат економічних наук,
доцент (Київський національний
економічний університет
ім. В. Гетьмана)
кандидат економічних наук,
доцент (Національний інститут
проблем міжнародної безпеки
РНБОУ)

Кузьменко Любов
Григорівна,

кандидат економічних наук,
доцент, заслужений економіст
України (Антимонопольний
комітет України)

Куно Ольга Ігорівна,

кандидат економічних наук,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Курбет Олександра Петрівна,

кандидат економічних наук,
старший викладач (ДУ
«Інститут економіки та прогно
зування НАН України»)

Курило Ірина Олексіївна,

доктор економічних наук,
професор (Інститут демографії
та соціальних досліджень
НАН України)

Мельник Олексій
Михайлович,

доктор економічних наук,
професор (Київський національний економічний університет
ім. В. Гетьмана)

Мірошниченко Вікторія
Володимирівна,

кандидат економічних наук,
доцент

Небрат Вікторія Василівна,

доктор економічних наук,
доцент (ДУ «Інститут
економіки та прогнозування
НАН України»)

Сапачук Юрій Миколайович,
кандидат економічних наук,
старший викладач
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Софіщенко Ірина
Ярославівна,

Супрун Наталія Анатоліївна,

кандидат економічних наук,
доцент (Київський національний
університет ім. Тараса
Шевченка)

Скрипниченко Марія
Іллівна,

доктор економічних наук,
професор, заслужений економіст України (ДУ «Інститут
економіки та прогнозування
НАН України»)

Слободян Олександра
Романівна,

доктор економічних наук,
професор (ДУ «Інститут
економіки та прогнозування
НАН України»)

Храбан Андрій Михайлович,
старший викладач,
випускник НаУКМА

Шевченко Олена Олександрівна,
кандидат економічних наук,
доцент

Яценко Ганна Юріївна,

кандидат економічних наук,
старший викладач (ДУ «Інсти
тут економіки та прогнозування
НАН України»)

старший викладач,
випускниця НаУКМА

Кафедра маркетингу та управління бізнесом____________

Завідувач –

ПІЧИК Катерина Валеріївна,
кандидат економічних наук, доцент
6 корпус, кімн. 310, тел.: (044) 425-77-87,
e-mail: pichykkv@ukma.edu.ua
Провідний спеціаліст –

ІСАЄНКО Анна Михайлівна,
6 корпус, кімн. 309,
тел.: (044) 425-77-87,
e-mail: isaenkoam@ukma.edu.ua

Біловодська Олена Анатоліївна,
доктор економічних наук,
професор (Київський
національний університет
технологій та дизайну)

Боднар Ольга Василівна,

доктор економічних наук,
старший науковий співробітник
на посаді професора

Бурбело Наталія Олексіївна,
старший викладач

Бутар Ірина Василівна,

кандидат географічних наук,
доцент

Волошин Андрій Валерійович,
асистент, випускник НаУКМА

Воропай Ольга Костянтинівна,

кандидат економічних наук, стар
ший викладач, випускниця НаУКМА

Гавриленко Тетяна Володимирівна,
кандидат економічних наук,
доцент

Горбань Роман Валерійович,
старший викладач

Гриджук Ірина Анатоліївна,

кандидат наук з державного
управління, доцент

Гуменна Олександра Віталіївна,
кандидат економічних наук,
доцент

Демчук Зоя Олегівна,

кандидат економічних наук,
старший викладач
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Д’яченко Юрій Юрійович,

доктор економічних наук,
професор (Східноукраїнський
національний університет
ім. Володимира Даля)

Ігнатьєва Ірина Анатоліївна,

доктор економічних наук, професор

Затварський Іван Богданович,
асистент, випускник НаУКМА
(Міністерство цифрової
трансформації України)

Китаєв Андрій Сергійович,
старший викладач

Ковшова Ірина Олегівна,

доктор економічних наук, професор

Кравчук Петро Юрійович,
кандидат юридичних наук

Курило Людмила Ізидорівна,

доктор економічних наук, професор

Мамалига Володимир Михайлович,
кандидат технічних наук, доцент

Мельник Вадим Владиславович,
кандидат економічних наук,
старший викладач

Могилова Марина Михайлівна,

доктор економічних наук, доцент

Павленко Валерій Вікторович,
старший викладач

Пан Лілія Володимирівна,

кандидат економічних наук, доцент

Подденежний Олександр
Георгійович,

старший викладач, керівник
Центру електронної освіти

Пріб Катерина Анатоліївна,
доктор економічних наук,
професор

Романченко Наталія
Володимирівна,

кандидат економічних наук, доцент

Россоха Володимир Васильович,
доктор економічних наук,
професор

Сербенівська Аліна Юріївна,
кандидат економічних наук,
старший викладач

Сидоренко Оксана Василівна,
доктор економічних наук,
професор

Синиця Максим Андрійович,

асистент, аспірант кафедри,
випускник НаУКМА

Храпкіна Валентина Валентинівна,

доктор економічних наук, професор

Чала Ніна Дмитрівна,

доктор наук з державного
управління, професор

Кафедра фінансів____________________________________
Завідувач –

ЛУК’ЯНЕНКО Ірина Григорівна,
доктор економічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
6 корпус, кімн. 410,
тел.: (044) 425-60-42,
e-mail: luk@ukma.edu.ua

Провідні спеціалісти –

Базілінська Олена Яківна,

ДОНКОГЛОВА Наталія Анатоліївна,
КРАВЧУК Анна Олександрівна

кандидат економічних наук,
доцент

6 корпус, кімн. 409,
тел.: (044) 425-60-42,
e-mails: donkoglova@ukma.edu.ua;
kravchukao@ukma.edu.ua

Бридун Євгеній Володимирович,
кандидат економічних наук,
доцент (Президент страхової
компанії ПАТ «Престиж»)
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Буй Тетяна Григорівна,

кандидат економічних наук, доцент

Віт Юніор Іра Девід,

PhD, професор, випускник
Гарвардського університету

Галицька Елеонора Вікторівна,

кандидат економічних наук, професор

Глущенко Світлана Василівна,

кандидат економічних наук, доцент

Горбачук Василь Михайлович,
доктор фізико-математичних наук, доцент (Інститут
кібернетики НАН України)

Дадашова Первін Акіфівна,

кандидат економічних наук, PhD,
старший викладач, випускниця
НаУКМА (керівник відділу НБУ)

Долінський Леонід Борисович,

доктор економічних наук, професор

Дяковський Дмитро Анатолійович,
кандидат економічних наук,
старший викладач

Жук Василь Михайлович,

старший викладач, випускник НаУКМА

Зварич Ольга Володимирівна,

кандидат економічних наук
(начальник управління Державної
казначейської служби України)

Іванова Тетяна Миколаївна,

кандидат економічних наук, доцент

Івахненков Сергій
Володимирович,

доктор економічних наук, професор

Камінський Андрій Борисович,

доктор економічних наук,
професор (Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка)

Котіна Ганна Михайлівна,

кандидат економічних наук,
доцент (Київський національний
економічний університет
імені Вадима Гетьмана)

Лещенко Павло Андрійович,
асистент,
випускник НаУКМА

Литвин Антон Валерійович,

кандидат економічних наук,
PhD, старший викладач,
випускник НаУКМА

Мертенс Олександр
Володимирович,

кандидат економічних наук,
професор

Момотюк Людмила Євгенівна,
доктор економічних наук,
професор (Національна
академія статистики, обліку
та аудиту)

Неживенко Оксана
Валентинівна,

PhD, старший викладач,
випускниця НаУКМА

Новік Аліна Юріївна,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Прімєрова Олена
Костянтинівна,

кандидат економічних наук,
доцент

Семко Роман Богданович,

кандидат економічних наук,
PhD, доцент, випускник
НаУКМА

Сєміколенова Світлана
Вікторівна,

кандидат економічних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Сидорович Марія
Ярославівна,

кандидат економічних наук,
PhD, старший викладач,
випускниця НаУКМА

Слав’юк Наталія
Ростиславівна,

кандидат економічних наук,
доцент
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Фарина Олександр Іванович,
кандидат економічних наук,
PhD, старший викладач,
випускник НаУКМА

Шестаков Дмитро Юрійович,
кандидат економічних наук,
PhD, старший викладач,
випускник НаУКМА

Шпортюк Володимир Григорович,
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Шумська Світлана Степанівна,

кандидат економічних наук,
доцент, старший науковий
співробітник (Державна установа «Інститут економіки
та прогнозування» НАН України)

Юнькова Олена
Олександрівна,

кандидат фізико-математичних
наук, доцент (Київський націо
нальний економічний університет
імені Вадима Гетьмана)

Підписання Меморандуму
про співробітництво
для розробки і реалізації
системи стратегічних
та тактичних рішень для
України між Комітетом ВРУ
з питань економічного
розвитку та НаУКМА
й іншими університетами України

Конференція «Роз
криваємо викладацьку
майстерність
Могилянки»: обмін
досвідом, спілкування колег із різних
факультетів, пошук
найоптимальніших
рішень
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Ф(ФІ)
АКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ
Декан факультету –
ГЛИБОВЕЦЬ
Андрій Миколайович,
доктор технічних наук,
доцент
1 корпус, кімн. 302,
тел.: (044) 463-69-85,
e-mail: a.glybovets@ukma.edu.ua

Заступник декана –
АФОНІН Андрій Олександрович,
кандидат фізико-математичних наук, доцент
1 корпус, кімн. 315, тел.: (044) 425-60-64,
е-mail: afonin@ukma.edu.uа

Провідний спеціаліст –
КОНЮШЕНКО Валентина Петрівна,
1 корпус, кімн. 315, тел.: (044) 425-60-64,
e-mail: konyushenko@ukma.edu.ua;
fin.ukma.edu.ua

На факультеті інформатики НаУКМА здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями:
• бакалаврські програми – «Інженерія програмного забезпечення», «Прикладна математика», «Комп’ютерні науки»;
• маґістерські програми – «Комп’ютерні науки», «Прикладна
математика», «Інженерія програмного забезпечення», «Систем
ний аналіз».
Випускники мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.
МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ
До складу факультету входять чотири кафедри: інформатики,
математики, мережних технологій, мультимедійних систем, а також
лабораторія інформатики. Вони забезпечують роботу бакалаврату, маґістерських програм та аспірантури. Лабораторія обслуговує
12 комп’ютерних класів. Усі класи під’єднано до локальної комп’ю
терної мережі НаУКМА та до інтернету.
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Основні завдання факультету – забезпечення базової вищої
освіти з фундаментальних напрямів сучасної кiбернетики, інформатики та прикладної математики; підготовка фахівців широкого
профілю, здатних розробляти та впроваджувати складні комп’ю
терні системи, застосовувати методи системного аналізу та матема
тичного моделювання під час розв’язання практичних задач в економіці, управлінні тощо, а також у теоретичних та прикладних
науково-технічних дослідженнях. Кафедри факультету готують
фахівців за напрямами базової вищої освіти з профілюванням на
перехід до програм маґістра за зазначеними вище спеціальностями.
Основний напрям підготовки студентів можна сформулювати
як «прикладні інформаційні технології» на базі ґрунтовної підго
товки в галузі Software Engineering.
В основу професійного блоку дисциплін, що вивчають на факультеті, покладено принцип висвітлення основних парадигм
програмування, мов, які підтримують ці парадигми, баз даних
і знань, сучасного інструментарію розробки програмних систем,
а також базових розділів математики.
У програмах навчання містяться курси, пов’язані з найсучас
ні
шими проблемами інформатики та прикладної матема
тики.
Варто виділити курси з мережних технологій, мультимедійних
технологій, агентних технологій, вебпрограмування, електронної
комерції, актуарної (страхової) математики, фінансової математи
ки, застосування математичних методів в економіці тощо.
НАУКОВА РОБОТА
Інформаційні технології, які вивчають і опановують наші студенти, пов’язані з розподіленими обчисленнями, застосуванням
штучного інтелекту, сучасними засобами комунікацій, роботою
із великими об’ємами даних та прийняттям рішень за умов невизначеності.
Головні напрями наукової роботи: математичне моделюван
ня соціальних та економічних процесів, сучасні інформаційні
технології, мультимедійні системи й електронні видання, методи
розподіленого програмування, сучасні методи теорії програмування, інструментальні засоби розроблення комп’ютерних систем
підтримки електронної освіти, інтелектуалізація веборієнтованих
інформаційних систем, створення інтелектуальних мережних онтологічних систем, алгоритми на графах, функціональний аналіз,
дискретна математика, теорія груп, криптографія.
ПАРТНЕРИ ТА МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Кафедри ФІ та маґістерські програми плідно співпрацюють
із багатьма закордонними університетами, насамперед із Вищою
технічною школою (HTWK, Лейпциг, Німеччина), Вестфальським
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університетом (Мюнстер, Німеччина), Університетом Оксфорд
Брукс (Оксфорд, Велика Британія), Університетом Миколая
Коперника (Торунь, Польща) та ін. Підписано угоду про спів
працю з Інститутом математики та інформатики Болгарської
академії наук (м. Софія, Болгарія). Таке співробітництво дало
факультету можливість брати активну участь у спільних європейських проєктах, зокрема за програмою TEMPUS.
Протягом останніх років було налагоджено співпрацю з Сі
лезьким політехнічним університетом (Глівіце, Польща) та універ
ситетом Роттердама (Голландія).

МАҐІСТЕРСЬКІ ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ФІ

Комп’ютерні науки
Керівник –
ГОРОХОВСЬКИЙ
Семен Самуїлович,
кандидат фізико-математичних
наук, доцент
тел.: (044) 463-69-85,
e-mail: gor@ukma.edu.ua

Програма орієнтована на підготовку фахівців для проведення досліджень і науково-технічних розробок у галузі проєктування та реалізації різних інформаційних управляючих систем.
Маґістр комп’ютерних наук, який спеціалізується в галузі ін
формаційних управляючих систем, зможе ефективно:
• проводити наукові дослідження у сфері побудови ефективних алгоритмів управління, складних систем оброблення інформації;
• проводити практичні дослідження й обстеження об’єктів
та процесів управління, що підлягають комп’ютеризації;
• проєктувати й програмувати інформаційні управляючі системи із застосуванням сучасних технологій мережних рішень, обираючи найбільш адекватні апаратні платформи
та відповідний інструментарій програмних розробок;
• орієнтуватись у сучасних технологіях побудови структуро
ваних кабельних мереж;
• розробляти ефективні прикладні програми в різноманітних предметних сферах;
• викладати у закладах вищої освіти.
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Прикладна математика
Керівник –
ОЛІЙНИК Богдана Віталіївна,
доктор фізико-математичних
наук, доцент
тел.: (044) 425-43-08,
e-mail: oliynyk@ukma.edu.ua

Підготовка маґістра з цієї спеціальності концептуально базується на динамічних системах, що наявні як у природничих
і комп’ютерних науках, так і в економічних та гуманітарних галузях. Маґістерська програма розрахована на підготовку фахівців,
здатних до якісного аналізу, побудови різноманітних складних
математичних моделей та розрахунків; до застосування матема
тичного апарату в комп’ютерних і природничих науках, еконо
міці й фінансах, соціології, страховій справі тощо. Програмою
передбачено ґрунтовне вивчення побудови, аналіз, оцінки складності алгоритмів, що дає можливість їх ефективно використову
вати для розв’язання задач. Особливістю цієї маґістерської програми є орієнтація на підготовку фахівців, які, з одного боку, добре
володіють методами прикладної математики, а з іншого – добре
ознайомлені з сучасними комп’ютерними технологіями.
Навчальний план програми містить такі основні дисципліни:
динамічні системи, розпізнавання образів, прикладна алгебра
та теорія чисел, математичні основи інформаційних технологій,
теорія складності алгоритмів, прикладне програмування, основи
штучного інтелекту, стохастична фінансова математика.

Інженерія програмного забезпечення
Керівник –
ФРАНЧУК Олег Васильович,
кандидат технічних наук,
доцент
тел.: (044) 425-02-45,
e-mail: o.franchuck@ukma.edu.ua

Маґістерська програма «Інженерія програмного забезпечення» за професійним спрямуванням орієнтована на підготовку
кадрів для проведення досліджень і науково-технічних розробок
у галузі проєктування й реалізації автоматизованих інформа-
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ційних систем. Спеціалізацією маґістерської підготовки є «аналітик комп‘ютерних систем» з терміном навчання 2 роки.
Навчальний план підготовки маґістра складений з урахуванням сучасних тенденцій розвитку інформаційних технологій та
програмної інженерії. Розширено та поглиблено цикл дисциплін,
пов‘язаних з теоретичними та практичними аспектами розробки великих програмних систем, математичними методами моделювання технічних об‘єктів та прийняття рішень.
Всі дисципліни забезпечені навчальними і робочими програ
мами власної розробки викладачів кафедр факультету інформатики.
Кваліфікація маґістра надається на підставі успішного захисту маґістерської кваліфікаційної праці (дипломної роботи),
яка має виконуватись протягом навчання на маґістерській про
грамі. Тематика кваліфікаційних робіт визначається напрямами наукових досліджень провідних науково-дослідних закладів
м. Києва, з якими співпрацює Національний університет «КиєвоМогилянська академія», та науково-практичним змістом самої
маґістерської програми.

Системний аналіз
Керівник –
ЧОРНЕЙ Руслан Костянтинович,
кандидат фізико-математичних
наук, доцент
тел.: (044) 425-43-08,
e-mail: r.chorneir@ukma.edu.ua

Програма орієнтована на підготовку фахівців із комп’ютер
них систем, які застосовуються у прийнятті управлінських, технічних та наукових рішень. Для ефективного розв’язання задач
із цієї предметної сфери маґістр має вміти оптимально підібрати
й згенерувати потрібну комп’ютерну систему, а якщо такої немає – розробити і впровадити власну. Важливими компонентами ефективності тут є: правильний вибір системи кодування інформації, що обробляється; забезпечення її захисту; застосування
математичних методів оптимізації; розробка ефективних алгорит
мів пошуку оптимального розв’язання проблеми. Програма підготовки маґістра ведеться у трьох напрямах: прикладна математика;
алгоритми та програмування; сучасні комп’ютерні системи.

73

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДР ФІ
Кафедра інформатики__________________________

Завідувач –
ГОРОХОВСЬКИЙ Семен Самуїлович,
кандидат фізико-математичних наук, доцент,
старший науковий співробітник
10 корпус, кімн. 9, тел.: (044) 463-69-85,
e-mail: gor@ukma.edu.ua

Спеціаліст кафедри –
МЕЛЕЩЕНКО Світлана Антонівна
1 корпус, кімн. 302, тел.: (044) 463-69-85,
e-mail: svet@ukma.edu.ua

Бучко Олена Андріївна,

кандидат технічних наук, старший
викладач

Вознюк Оксана Миколаївна,
асистент

Вознюк Ярослав Іванович,
асистент

Глибовець Микола
Миколайович,

доктор фізико-математичних
наук, професор, заслужений діяч
науки і техніки України

Гулаєва Наталія Михайлівна,

кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Заславський Володимир
Анатолійович,

доктор технічних наук, професор

Ігнатенко Олексій Петрович,

кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Кирієнко Оксана Валентинівна,
старший викладач

Ковалюк Тетяна Володимирівна,

кандидат технічних наук, доцент

Кондратенко Євген Михайлович,
асистент

Кривий Сергій Лук’янович,

доктор фізико-математичних
наук, професор

Ляшко Володимир
Іванович,

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Невмержицький Євген
Іванович,

кандидат економічних наук,
старший викладач

Проценко Володимир
Семенович,

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Тригуб Олександр
Семенович,

кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Шабінська Марина
Олегівна,

кандидат технічних наук,
старший викладач

Шабінський Антон
Сергійович,

асистент, аспірант НаУКМА

Ющенко Юрій Олексійович,

кандидат фізико-математичних
наук, старший викладач

Яблонський Володимир
Романович,
асистент
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Кафедра математики___________________________
Завідувач –
ОЛІЙНИК
Богдана Віталіївна,

доктор фізико-математичних наук,
професор
10 корпус, кімн. 7, тел.: (044) 425-43-08,
e-mail: oliynyk@ukma.edu.ua

Провідний спеціаліст –
ЛЕПЕХА Тетяна Сергіївна
10 корпус, кімн. 7,
тел.: (044) 425-43-08,
e-mail: lepekhats@ukma.edu.ua

Братик Михайло Васильович,

кандидат фізико-математичних
наук, старший викладач

Дрінь Світлана Сергіївна,

кандидат фізико-математичних
наук, старший викладач

Дуденко Маргарита
Анатоліївна,
старший викладач

Дяченко Сергій Миколайович,

кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Захарійченко Юрій
Олексійович,

кандидат фізико-математичних
наук, старший викладач

Кашпіровський Олексій
Іванович,

кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Козеренко Сергій
Олександрович,

кандидат фізико-математичних
наук, старший викладач

Кошманенко Володимир
Дмитрович,

доктор фізико-математичних
наук, професор

Крюкова Галина Віталіївна,

кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Лебідь Вікторія
Олександрівна,

кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Митник Юрій
Васильович,

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Михалевич Вадим
Михайлович,

доктор фізико-математичних наук, доцент

Морозов Денис
Іванович,

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Прокоф’єв Павло
Геннадійович,

старший викладач,
випускник НаУКМА

Тимошкевич Лариса
Миколаївна,

кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Чорней Руслан
Костянтинович,

кандидат фізико-математичних наук, доцент

Швай Надія
Олександрівна,

кандидат фізико-математичних наук, старший викладач

Щестюк Наталія
Юріївна,

кандидат фізико-математичних наук, доцент
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Кафедра мережних технологій__________________
Завідувач –
МАЛАШОНОК
Геннадій Іванович,
доктор фізико-математичних наук, професор
10 корпус, кімн. 5, тел.: (044) 425-77-53,
e-mail: malaschonok@ukma.edu.ua

Спеціаліст –
ВОЛКОВА Аліна Миколаївна
1 корпус, кімн. 315, тел.: (044) 425-60-64,
e-mail: a.volkova@ukma.edu.ua

Карпович Артем Валерійович,
асистент

Легіневич Тарас Іванович,

асистент, випускник НаУКМА

Глибовець Андрій Миколайович,

Почебут Максим Валентинович,

Гречко Анастасія Валеріївна,

Сініцина Ріната Борисівна,

доктор технічних наук, доцент,
випускник НаУКМА

кандидат фізико-математичних
наук, старший викладач (Інститут
кібернетики ім. В. М. Глушкова
НАН України)

Гуминський Віктор Валентинович,
кандидат фізико-математичних
наук, старший викладач

Захоженко Павло Олегович,

старший викладач, випускник НаУКМА

кандидат технічних наук, доцент
(EPAM Systems)
кандидат фізико-математичних
наук, старший викладач

Франчук Олег Васильович,

кандидат технічних наук, доцент

Чередарчук Андрій Іванович,
асистент

Черкасов Дмитро Іванович,
кандидат технічних наук,
старший викладач

Кафедра мультимедійних систем_______________
Завідувач –
ЖЕЖЕРУН
Олександр Петрович,
кандидат фізико-математичних наук, доцент
1 корпус, кімн. 204, тел.: (044) 425-77-53,
e-mail: zhezherun@ukma.edu.ua

Старший лаборант –
Полякова Марина Василівна

1 корпус, кімн. 204, тел.: (044) 425-77-53,
e-mail: dmms@ukma.edu.ua

Афонін Андрій Олександрович,

кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Борозенний Сергій Олександрович,
старший викладач

Бублик Володимир Васильович,
кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Вовк Наталія Євгенівна,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Горборуков Вячеслав Вікторович,
кандидат технічних наук, старший
викладач, випускник НаУКМА

Демківський Євген Олександрович,
кандидат технічних наук, доцент

Олецький Олексій Віталійович,

кандидат технічних наук, доцент

Пєчкурова Олена Миколаївна,
старший викладач
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Ф(ФПвН)
АКУЛЬТЕТ ПРАВНИЧИХ НАУК
Декан факультету –
АЗАРОВ
Денис Сергійович,
кандидат юридичних наук,
доцент
4 корпус, кімн. 302,
тел.: (044) 425-60-73,
е-mail: azarov@ukma.edu.ua

Заступник декана –
ЯЦКЕВИЧ ІВАН ІВАНОВИЧ,

кандидат юридичних наук
4 корпус, кімн. 302, тел.: (044) 425-60-73,
e-mail: ivan.yatskevych@ukma.edu.ua

Провідні спеціалісти –
КУЧЕР Валентина Петрівна,
СЕРЕДА Наталія Миколаївна
4 корпус, кімн. 305, тел.: (044) 425-60-73,
е-mails: vpkucher@ukma.edu.ua, sereda@ukma.edu.ua

Спеціаліст –
ЛИСЕНКО-ШАЙТАНОВА Світлана Михайлівна
4 корпус, кімн. 302, тел.: (044) 425-60-73,
e-mails: lysenko-shaytanovasm@ukma.edu.ua, law@ukma.edu.ua

Факультет правничих наук є елітною школою, що створює, зберігає та поширює знання у галузі права, активно впливає
на розвиток вітчизняної правничої освіти і науки. Факультет – це час
тина Києво-Могилянської спільноти, яка формує високоосвічену,
національно свідому, чесну, небайдужу, творчу особистість, здатну незалежно мислити і відповідально діяти згідно з принципами
добра та справедливості для розвитку відкритого і демократичного суспільства. Факультет прагне, щоб його випускники мали
широкий світогляд, що дає змогу самовдосконалюватися упродовж
життя та бути професійно мобільним, уміли самостійно та критично мислити, не були стереотипними, мали сучасне праворозуміння та розвинені професійні навички, вирізнялися високим
рівнем правової культури та професійної етики.
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На факультеті органічно поєднуються освітня і дослідницька
діяльність, що є обов’язковою умовою сучасного якісного навчання. Освіта передбачає ґрунтовну науково-теоретичну підготовку
та здобуття поглиблених практичних навичок, що забезпечує
формування широкого спектра необхідних на сучасному ринку
праці професійних компетентностей. Наукова діяльність передусім зорієнтована на проведення досліджень, які є суспільно важливими для утвердження верховенства права в Україні та (або)
актуальними в контексті розвитку європейської правової науки.
Факультет було засновано у 1996 р. Відтак, протягом відносно
короткого терміну Могилянська правнича школа посіла лідерські
позиції у вітчизняній юридичній освіті. Освітня діяльність здійс
нюється на всіх рівнях вищої освіти, діють бакалаврська та маґістерські програми з права, маґістерська програма з публічного
управління та адміністрування, аспірантура і докторантура з права.
Нині, за результатами різних соціологічних досліджень та експертних оцінювань, факультет належить до найкращих в України:
№ 1 за середнім балом зовнішнього незалежного оцінювання, що отримали абітурієнти, які вступили на навчання;
№ 1 за результатами складання випускниками бакалаврської
програми єдиного фахового вступного випробування при вступі на маґістерську програму за спеціальністю «Право»;
№ 1 в Україні за рейтингом працедавців (журнал «Гроші») –
майже всі працедавці готові платити нашому випускникові зар
плату, що є вище середньої на ринку праці;
№ 1 за перемогами у міжнародних студентських правничих
змаганнях:
• 2020 – команда факультету виборола 3-тє місце в загальному заліку Міжнародних раундів змагань із міжнародного пуб
лічного права імені Б. Телдерса (Telders International Law Moot
Court Competition);
• 2019 – команда факультету увійшла до 16 найкращих команд
світу за результатами найпрестижніших змагань із міжнародного права (Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition);
• 2018 – друге місце на Міжнародних судових дебатах із міжнародного та європейського податкового права (International
and European Tax Moot Court Competition);
• 2018 – друге місце у найпрестижніших європейських змаганнях із міжнародного права ім. Б. Телдерса у м. Гаага (Tel
ders International Law Moot Court Competition);
• 2017 р. – перемога у змаганнях Європейського суду з прав лю
дини у м. Брюссель (European Human Rights Moot Court Competition);
• 2016 р. – перемога у найпрестижніших європейських змаган
нях з міжнародного права ім. Б. Телдерса у м. Гаага (Telders Inter
n
 ational Law Moot Court Competition).
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Високий рівень фахової компетентності випускників факультету
зумовлюється багатьма факторами, зокрема працею вдало сфор
мованого педагогічного колективу та особливостями відповідних
освітніх програм, які поєднують традиційні підходи вітчизняної
моделі підготовки правників і адаптовані курси європейських та
американських моделей правничих шкіл. Під час навчання забезпечується поєднання глибокої теоретичної підготовки зі створенням умов для отримання студентами якісних практичних навичок.
Завдяки широкому переліку вибіркових дисциплін кожен студент
має можливість за власним уподобанням сформувати індивідуальну
спеціалізацію, що дасть йому змогу віднайти свою персональну
нішу на ринку праці. Окрім цього, студент може обрати для прослуховування будь-який курс, що викладається на будь-якому іншому факультеті університету, скористатися широкими можли
востями для міжнародної мобільності.
На факультеті зокрема створено умови для поглибленого оволодіння англійською мовою. Багато вибіркових курсів викладаються саме англійською мовою, діють англомовні сертифікатні
програми. Значна частина курсів є авторськими, їх немає у навчальних планах інших українських університетів.
Студенти мають можливість опановувати сертифікатні програми та програми додаткової спеціалізації, зокрема: «Комерційне
право» (у співпраці з Baker McKenzie), «Оподаткування в сфері
бізнесу» (спільно з Ernst&Young), «Кримінальна юстиція» (спільно
з юридичною фірмою «Василь Кісіль і Партнери»), «Global Economic
Law» (англійською мовою), «Актуальні проблеми міжнародного
публічного права», «International Law and Security» (англійською
мовою, спільно з НАТО).
На факультеті викладають висококваліфіковані науковці, за
прошуються на роботу видатні вітчизняні та іноземні вчені-прав
ники та юристи-практики, використовуються сучасні методи ви
кладання. Реалізуючи концепцію Liberal Art Education, студентів
вчать мислити, формувати широкий світогляд і створюють умо
ви для самостійного, вільного і творчого розвитку.
Здобуті під час навчання компетентності дають можливість
студентам і випускникам факультету стажуватись та навчатись
на маґістерських і докторських програмах у школах права Європи
та Північної Америки, серед яких Гарвардський та Пітсбурзький
університети в США, Гайдельберзький університет у Німеччині,
Оксфордський та Кембриджський університети у Великій Британії, Аугсбурзький університет у Німеччині, Університет м. Осло
у Норвегії, Університет м. Упсала в Швеції, Лундський універси
тет у Швеції, Ягеллонський університет у Польщі тощо. Найбільш
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успішні в науковому плані випускники вже захистили канди
датські дисертації з права, деякі з них стали професорами закор
донних університетів (зокрема Оксфордського університету).
Більшість випускників факультету мають успішну юридичну практику, стали партнерами провідних вітчизняних правничих фірм,
працюють у судах та органах виконавчої влади.
Навчальний процес забезпечується викладачами кафедри
за
гальнотеоретичного правознавства та публічного права,
кафедри приватного права, кафедри кримінального та кримінального процесуального права і кафедри міжнародного та
європейського права, а також Києво-Могилянської школи вря
дування. Окрім цього, діє кафедра ім. Жана Моне з права Євро
пейського Союзу.
Наукова активність сконцентрована не лише на кафедрах
факультету, а й у наукових центрах. Центр дослідження проблем
верховенства права та його втілення в національну практику
України займається навчальною та науковою діяльністю у сфері
верховенства права, дослідженнями теоретичних проблем і практичного досвіду реалізації принципу верховенства права у різних
сферах суспільного життя, а також у національній та міжнародній юридичній практиці.
Метою діяльності Центру міжнародного захисту прав людини є проведення наукових досліджень та навчальної діяльності
у сфері міжнародного захисту прав людини, а також інформацій
но-аналітичне забезпечення законотворчої та правозастосовної
діяльності в Україні.
Центр ім. Жана Моне з європейських студій є одним із провідних вітчизняних науково-освітніх та ресурсних центрів із питань євроінтеграції та забезпечує високі сучасні стандарти викладання і досліджень у сфері європейських студій.
Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції в Україні реалізує дослідницькі наукові проєкти та програми
з проблематики запобігання і протидії корупції в Україні, запроваджує міждисциплінарні практично орієнтовані навчальні програми відповідного тематичного спрямування.
Центр інноваційних методик правничої освіти досліджує новітні освітні технології та сприяє їх імплементації в навчальний процес.
З метою поширення інформації про свої наукові дослідження видається фаховий збірник «Наукові записки НаУКМА. Юри
дичні науки», де представлено публікації, присвячені широкому
спектру актуальних проблем, що стоять перед юридичною нау
кою сьогодення. Часопис розрахований на науковців, викладачів,
аспірантів та студентів юридичних закладів вищої освіти.
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За маґістерською програмою подвійного дипломування студенти за спеціальністю «Право» мають можливість одночасно
з навчанням у НаУКМА здобувати маґістерський ступінь у Віль
нюському університеті.
ОСВІТНІ РЕСУРСИ ТА МОЖЛИВОСТІ
Програми міжнародної мобільності дають змогу студентам на
вчатися у європейських університетах без відрахування з НаУКМА.
Курси, які студенти прослуховують за кордоном, враховують
у навчальному плані.
Kyiv-Mohyla Moot Court Society підтримує і координує участь
студентів у міжнародних змаганнях у формі модельних судових
процесів.
Інститут німецького права пропонує навчальні курси з ні
мецького приватного та публічного права, законодавства ФРН,
Австрії та Швейцарії та вивчення німецької юридичної мови.
Метою інституту є надання студентам базових знань із німецького права німецькою мовою. В рамках Інституту проводять
лекції, конференції та семінари для студентів усіх курсів факультету. Інститут сприяє проведенню досліджень та навчання
у сфері німецького права за участю провідних учених і експертів ФРН.
Студентське наукове товариство правників «Scholaris» сприяє
науковій діяльності студентів, організовує зустрічі з провідними
науковцями та практиками у галузі права.
Практику і стажування студенти проходять у найкращих юри
дичних компаніях, судах, прокуратурі, інших державних органах
та приватних організаціях.
Експериментальна навчальна лабораторія «Правнича клініка»
забезпечує підвищення рівня практичних навичок студентів та
надає доступ представникам соціально вразливих груп суспільства до безоплатної правової допомоги.
Навчальна судова зала устаткована спеціальними меблями і
технікою. У ній проводять заняття у формі модельних судових
процесів.
У криміналістичній лабораторії студенти набувають практичних знань, навичок, тактичних прийомів розслідування злочинів.
Правнича складова Могилянської бібліотеки налічує близько
20 тисяч примірників.
Щороку на факультеті проводять літні школи різної правової
тематики.
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МАҐІСТЕРСЬКІ ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ФПвН

Право
Керівник –
КОЗЮБРА
Микола Іванович,
доктор юридичних наук,
професор, заслужений юрист
України, суддя Конституцій
ного Суду України у відставці
тел.: (044) 425-60-73,
e-mail: koziubra@ukma.edu.ua

Маґістерську програму за спеціальністю «Право»
створено з урахуванням стану й перспектив розвитку юридичної
науки і практики в Україні та світі. Навчальний план передбачає
підготовку фахівців, які матимуть глибоку теоретичну підготовку з питань нормопроєктування, верховенства права, корпоративного та підприємницького права, європейського права
та практики Європейського Суду з прав людини, а також умітимуть застосовувати сучасні юридичні методи для фундаментальних і прикладних наукових досліджень у праві. Маґістерська
програма також сфокусована на формуванні якостей, необхідних для подальшого навчання в аспірантурі та продовження навчання на докторському рівні за кордоном. Зміст і якість
програми відповідають стандартам маґістерських програм університетів Північної Америки та Західної Європи, у співпраці та з використанням досвіду яких створено маґістерську програму з правознавства у НаУКМА.
Програма забезпечує справжню вибірковість навчальних дис
циплін. Загальний обсяг програми – 120 кредитів ЄКТС: обов’яз
кові курси – 19 кредитів ЄКТС; практика, курсова та маґістерська
роботи – 32 кредити ЄКТС; вибіркові курси – 69 кредитів ЄКТС.
У межах маґістерської програми діють п’ять сертифікатних
програм, більшість з яких викладаються у співпраці з провідними
юридичними компаніями (зокрема, Ernst & Young, Baker McKenzie,
«Василь Кісіль і Партнери»):
• Комерційне право;
• Оподаткування у сфері бізнесу;
• Кримінальна юстиція;
• Global Economic Law (англійською мовою);
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• International Law and Security (англійською мовою);
• Актуальні проблеми міжнародного публічного права.
Фундаментальна теоретична підготовка, яку забезпечує маґістерська програма, є потужним базисом для оволодіння широким спектром практичних навичок та вмінь, які вигідно
вирізняють випускників програми і дають суттєві переваги на
ринку праці. Переважна більшість студентів маґістерської програми поєднують навчання та стажування або роботу у провідних юридичних компаніях України.
Випускники маґістерської програми з права на високому професійному рівні здійснюють юридичне обслуговування найрізноманітніших суб’єктів підприємницької діяльності як у державному, так і приватному секторах економіки. Випускники мають
також можливість продовжити навчання в аспірантурі та займа
тися науковою діяльністю.

Суспільна політика і врядування

Гарант –
ТЕРТИЧКА
Валерій Володимирович,
доктор наук з державного
управління, професор
тел.: (044) 425-60-73,
e-mail: v.tertychka@ukma.edu.ua

Маґістерська програма «Суспільна політика і врядування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» створена тими й для тих, кого об’єднує спільне бажання
урядувати Україну, зробивши її привабливою для українців та
цікавою світові. Це середовище формування лідерів, які спроможні генерувати ідеї та бути відповідальними за майбутнє держави. Програма зорієнтована на фахове навчання упродовж
професійної кар’єри конкурентоспроможних і дієвих лідерів,
здатних стратегічно мислити.
Програма поєднує університетські традиції Києво-Могилянської
академії та інноваційні підходи до опанування публічного адміністрування. Вони запропоновані провідними українськими фахівцями та основані на сучасному розумінні демократичного урядування, а також спиратимуться на освітній та професійний досвід
наших слухачів.
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Маґістерська програма стала переможцем (1-ше місце) конкурсу «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі
професійного навчання державних службовців, голів місцевих
державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників,
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих
рад» Національного агентства з питань державної служби у 2020 р.
Також програма схвалена на євросертифікацію Європейською
акредитаційною асоціацією з державного управління.
Маґістерська програма покликана стати середовищем, що
готує кадри для органів державної влади та місцевого самоврядування, які потребують негайного реформування. Саме тому
вона призначена для зрілих особистостей, які вже мають певний
досвід роботи у публічній сфері, громадських організаціях чи
бізнесі. Головне завдання викладачів полягає у тому, щоб, спираючись на міцний фундамент теорії, постійно спонукати учасників програми до дискусії, живого обміну думками й досвідом.
Навчальний план маґістерської програми складений згідно
з нормативними вимогами державного стандарту та з урахуванням
підходів до викладання відповідних теоретичних та практичних
дисциплін у таких демократичних країнах, як Велика Британія,
Німеччина, США, Канада тощо.

Комунікації в демократичному врядуванні

Гарант –
ІЛЬЧЕНКО-СЮЙВА
Леся Василівна,
кандидат наук з державного
управління, доцент
тел.: (044) 425-60-73,
e-mail: ilchenko-syuyva@ukma.edu.ua

Формування високоосвіченої, національно свідомої,
чесної, небайдужої, творчої особистості, здатної незалежно мислити і відповідально діяти згідно з принципами добра та справедливості, для розвитку відкритого і демократичного суспільства.
Задоволення запиту особистості на здобуття загальних і професійних знань, умінь, навичок інноваційного характеру, формування в неї цінностей і ставлень, що відповідають потребам
органів державної влади й місцевого самоврядування у високоосвічених відповідальних управлінцях, мобільних в європейському
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адміністративному просторі, дієвих лідерах, що мислять стратегічно,
здатних упроваджувати світоглядні демократичні цінності.
Предметна сфера (галузь знань) – публічне управління та адміністрування.
Об’єкти вивчення (діяльності) – уся сфера публічного управління та адміністрування.
Цілі навчання: підготовка фахівців із публічного управління
та адміністрування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані
завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління
та адміністрування або у процесі навчання.
Теоретичний зміст предметної сфери: наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, управління на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, адміністрування у всіх сферах діяльності.
Методи, методики й технології наукового пізнання, управління та прийняття рішень, аналітичної обробки інформації, організаційно-технологічного та правового забезпечення, електронного
урядування.
Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні інструменти, системи підтримки прийняття управлінських рішень, спе
ціалізоване програмне забезпечення.
Орієнтація програми – освітньо-наукова, академічна, професійна.
Основне спрямування програми – повна вища освіта в галузі
публічного управління та адміністрування за спеціалізацією «Кому
нікації в демократичному врядуванні», що відповідає трудовим
функціям професіонала «Участь у комунікації та взаємодії щодо
формування та реалізації державної політики в межах повноважень», «Взаємодія з іншими структурними підрозділами, органами
влади щодо вироблення державної політики у сферах компетенції».
Особливості програми:
• сучасні європейські підходи;
• лише п’ять обов’язкових дисциплін;
• модульна система з використанням елементів проблемноорієнтованого навчання;
• широкий перелік інноваційних авторських курсів для вільного вибору (для опанування деяких із них потрібне володіння англійською);
• співвикладання навчальних дисциплін за принципами міждисциплінарності;
• інтегровані в загальне інформатизоване середовище платформи для дистанційного викладання;
• поєднання теоретичного і прикладного аспектів навчання, практика в органах державної влади та місцевого самоврядування;
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• широке залучення до викладання відомих практиків;
• участь здобувачів у формуванні вибіркової складової програми й залученні гостьових лекторів.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДР ФПвН
Кафедра загальнотеоретичного правознавства
та публічного права__________________________________
Завідувач –
ЗАЄЦЬ Анатолій Павлович,
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України,
член-кореспондент Національної академії
правових наук України
4 корпуc, кімн. 328, тел. (044) 425-77-74,
e-mail: a.zayets@ukma.edu.ua

Провідний спеціаліст –
ТКАЧЕНКО
Валентина Миколаївна

4 корпус, кімн. 322,
тел. (044) 425-60-73,
e-mail: v.tkachenko@ukma.edu.ua

Венгер Володимир Миколайович,

кандидат юридичних наук, доцент

Лобач Ольга Михайлівна,

кандидат юридичних наук, доцент

Матвєєва Юлія Іванівна,

кандидат юридичних наук,
старший викладач

Мельник Марія Олександрівна,
кандидат юридичних наук,
старший викладач

Звєрєв Євген Олександрович,

Нестеренко Оксана В’ячеславівна,

Іванків Ірина Богданівна,

Сироїд Оксана Іванівна,

кандидат юридичних наук, доцент
старший викладач

Іщенко Юрій Вікторович,

кандидат юридичних наук, доцент

Ключковський Юрій
Богданович,

доктор юридичних наук, доцент

Козюбра Микола Іванович,

доктор юридичних наук,
професор, заслужений юрист
України, суддя Конституційного
Суду України у відставці

Кравченко Наталія Григорівна,

кандидат юридичних наук, доцент

Кузьменко Володимир Борисович,
доктор юридичних наук, доцент

кандидат юридичних наук, доцент
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Футей Богдан А.,

професор, доктор юриспруденції (J.D., США)

Хоменко Микола Миколайович,

маґістр права, старший викладач

Цельєв Олексій Вікторович,

кандидат юридичних наук, доцент

Шевчук Станіслав Володимирович,
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент НАПрНУ

Шмарьова Тетяна Олександрівна,
кандидат юридичних наук,
старший викладач
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Кафедра приватного права___________________________

Завідувач –
ХАНИК-ПОСПОЛІТАК
Роксолана Юріївна,
кандидат юридичних наук, доцент
4 корпус, кімн. 323, тел.: (044) 425-60-73,
e-mail: khanyk-pospolitak@ukma.edu.ua

Провідний спеціаліст –
МОКРИЦЬКА
Тамара Василівна
4 корпус, кімн. 323, тел.: (044) 425-60-73,
e-mails: gpn@ukma.edu.ua,
mokritska@ukma.edu.ua

Посполітак Володимир
Володимирович,

кандидат юридичних наук,
доцент

Проценко Діана Василівна,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Абрамов Ярослав
Володимирович,

Смирнова Тетяна Сергіївна,

Белякова Ольга Геннадіївна,

Солом’яний Віктор
Ростиславович,

старший викладач,
випускник НаУКМА
старший викладач

Бовбалан Надія Ростиславівна,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Бондарєв Тімур Борисович,
старший викладач

Вахонєва Тетяна Миколаївна,
доктор юридичних наук,
доцент

Дзера Ірина Олександрівна,
кандидат юридичних наук,
доцент

Логуш Любов Володимирівна,
кандидат юридичних наук,
доцент

кандидат юридичних наук,
доцент

старший викладач

Федорчук Даніїл Едуардович,
кандидат юридичних наук,
доцент

Федосєєва Тетяна Романівна,
кандидат юридичних наук,
доцент

Федун Анна Дмитрівна,

кандидат юридичних наук,
старший викладач

Хом’як Олександр
Васильович,

старший викладач,
випускник НаУКМА

Музика Леся Анатоліївна,

Шкляр Сергій
Володимирович,

Новосельцев Ілля Ігорович,

Яцкевич Іван Іванович,

доктор юридичних наук,
доцент

кандидат юридичних наук,
старший викладач

доктор юридичних наук,
старший викладач
кандидат юридичних наук,
старший викладач
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Кафедра кримінального та кримінального
процесуального права_______________________________
Завідувач –
ГАЛАГАН
Володимир Іванович
доктор юридичних наук,
професор
4 корпус, кімн. 326,
тел.: (044) 425-60-73,
e-mail: galaganvi@ukma.edu.ua

Провідний спеціаліст –
МОКРИЦЬКА Тамара Василівна
4 корпус, кімн. 323, тел.: (044) 425-60-73,
e-mail: gpn@ukma.edu.ua

Азаров Денис Сергійович,

кандидат юридичних наук, доцент

Багіров Сергій Рамізович,

кандидат юридичних наук, доцент

Бойко Андрій Михайлович,

доктор юридичних наук, професор

Горох Олексій Петрович,

доктор юридичних наук, доцент

Михайличенко Борис Валентинович,
доктор медичних наук, професор

Петраковський Володимир
Володимирович,
старший викладач

Удовенко Жанна
Володимирівна,
кандидат юридичних наук,
доцент

Хавронюк Микола Іванович,
доктор юридичних наук,
професор, заслужений юрист
України

Шкелебей Вікторія
Анатоліївна,

кандидат юридичних наук,
доцент

Кафедра міжнародного та європейського права_________
Завідувач –
ПЕТРОВ
Роман Арестович,
доктор юридичних наук,
доктор філософії (Велика Британія),
професор
4 корпус, кімн. 325, тел.: (044) 425-60-73,
e-mail: roman.petrov@ukma.edu.ua

Спеціаліст –
КАЮН Катерина Павлівна
4 корпус, кімн. 325, тел.: (044) 425-60-73,
e-mail: kajunkp@ukma.edu.ua

Антонович Мирослава Михайлівна,
доктор права (Німеччина), доцент

Баданова Єлизавета
Вадимівна,

маґістр права (Велика Британія),
старший викладач

Берлач Наталія Анатоліївна,

доктор юридичних наук, кадидат
економічних наук, професор
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Бернацький Богдан Віталійович,
кандидат юридичних наук,
старший викладач

Василенко Володимир
Андрійович,

доктор юридичних наук,
професор, Надзвичайний
і повноважний посол

Глущенко Ірина Сергіїівна,
старший викладач

Головко-Гавришева
Оксана Ігорівна,

кандидат юридичних наук,
доцент

Дехгані Аріо,

державний екзамен
з права (ФРН),
старший викладач

Коваль Дмитро
Олександрович,

кандидат юридичних наук,
доцент

Кульчицький
Назар Степанович,

старший викладач

Марків Арсен
Степанович,

старший викладач

Михайлюк Галина
Олегівна,

доктор юридичних наук,
маґістр права (Велика Британія),
професор

Непийвода Василь
Петрович,

кандидат юридичних наук,
маґістр права (Велика Британія,
Угорщина), доцент

Нуріджанян Ґаяне Сергіївна,
старший викладач, маґістр
права (Велика Британія),
доктор філософії (Велика
Британія)

Опейда Звеніслава Йосипівна
доктор права (США),
доцент

Петухов Сергій Ігорович,
старший викладач,
маґістр права
(Велика Британія)

Пушкар Павло
Валентинович,

кандидат юридичних наук,
доцент

Сенаторова Оксана
Василівна,

кандидат юридичних наук,
доцент

Скалецька Зоряна
Степанівна,

доктор права (Польща),
доцент, випускниця НаУКМА

Столбова Марія Сергіївна,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Фоменко Вікторія Юріївна,
старший викладач

За підсумками
регіонального раунду
мут-корту з медіаправа
команда могилянського
Price Media Law Moot
Court здобула право
поїхати на фінал
змагань до Оксфорду
навесні 2019 року
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Кафедра «Києво-Могилянська школа врядування»_______

Завідувач –
ТЕРТИЧКА Валерій Володимирович,
доктор наук з державного управління, професор
4 корпус, кімн. 324, тел. вн. 508,
e-mail: v.tertychka@ukma.edu.ua

Фахівець 1 категорії –
КРАЙНІК Людмила Олександрівна
4 корпус, кімн. 324, тел. вн. 508,
e-mail: l.krainik@ukma.edu.ua

Ільченко-Сюйва Леся Василівна,
кандидат наук з державного
управління, доцент

Кисельова Тетяна Сергіївна,

кандидат юридичних наук, доцент

Малиш Наталія Андріївна,
доктор наук з державного
управління, професор

Рябцев Геннадій Леонідович,
доктор наук з державного
управління, професор

Києво-Могилянське товариство судових дебатів
(KYIV-MOHYLA MOOT COURT SOCIETY)

Головною метою товариства є підтримка та координація діяльності, пов’язаної із участю студентів факультету правничих наук
НаУКМА в міжнародних судових дебатах (moot courts), а також
підтримка зв’язків між нинішніми та колишніми учасниками судових дебатів, адміністрацією НаУКМА, донорами та випускниками.
Для кращої підготовки студентів до участі в міжнародних
судових дебатах на факультеті передбачено дві вибіркові дисципліни: навчальні судові процеси та модельні судові процеси.
Могилянці здобули першість
на національних раундах
Telders International Law
Moot Court Competition –
одному із найстаріших
і найпрестижніших змагань
з міжнародного
публічного права
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Ф(ФПрН)
АКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК
Декан факультету –
ГОЛУБ
Олександр Андрійович,
доктор хімічних наук,
професор
3 корпус, кімн. 218,
тел.: (044) 425-51-88,
e-mail: agolub@ukma.edu.ua

Заступник декана –
ВАКУЛЮК Поліна Василівна,
доктор технічних наук, професор
3 корпус, кімн. 217, тел.: (044) 425-60-90,
e-mail: vakuliuk@ukma.edu.ua

Провідні спеціалісти –
ПАЛІЄНКО Світлана Олексіївна,
ЧАЩИНА Тетяна Іванівна
3 корпус, кімн. 217, тел.: (044) 425-60-71,
e-mails: birdie@ukma.edu.ua, chaschyna@ukma.edu.ua

Спеціаліст –
ШАРАПОВА Дарина Андріївна,
3 корпус, кімн. 217, тел.: (044) 425-60-71,
e-mail: d.sharapova@ukma.edu.ua

Факультет природничих наук НаУКМА готує фахівців у галузях знань: «Природничі науки», «Біологія» на основі таких
освітніх програм:
• бакалаврські програми – «Біологія та біотехнології», «Еко
логія», «Фізика», «Фізика біологічних систем», «Комп’ютерна
фізика», «Хімія»;
• маґістерські програми – «Біологія: Молекулярна біологія»,
«Біологія: Лабораторна діагностика біологічних систем», «Еко
логія: Екологія та охорона навколишнього середовища», «Фі
зика (Теоретична фізика)», «Хімія»;
• міжінституційна аспірантура «Біологія», «Хімія».
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МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ
Факультет природничих наук НаУКМА дає широку й ґрунтовну природничу підготовку. Виконавши чотирирічну бакалаврську програму, студент здобуває базову вищу освіту. За перші
два роки він набуває фундаментальних знань з усіх базових дисциплін – математики, фізики, хімії, біології, екології, інформа
тики та обирає кілька курсів гуманітарного й суспільного на
прямів, які розширюють його світогляд і підвищують рівень
освіти. Після закінчення бакалаврату студенти мають можливість
вступити до маґістеріума, де опановуватимуть наукові засади
багатьох спеціальностей і після закінчення другого рівня вищої
освіти отримають науковий ступінь маґістра. На факультеті активно діє спільний маґістеріум НаУКМА–НАНУ з низкою провідних наукових установ Національної академії наук України з біологічних, хімічних та фізичних дисциплін, де студенти-маґістри
отримують найсучаснішу наукову підготовку.
Випускники маґістерських програм мають можливість у міжінституційній аспірантурі завершити підготовку та захистити ди
сертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за
спеціальностями: 091 Біологія (за спеціалізаціями: «Генетика»,
«Системна біологія», «Молекулярна біологія», «Біотехнологія»,
«Цитологія, клітинна біологія і гістологія», «Біохімія», «Екологія»
тощо); 102 Хімія (за спеціалізаціями: «Хімія мембран і дисперсних систем», «Колоїдна хімія», «Хімія поверхні», «Фізична хімія»,
«Хімія високомолекулярних сполук», «Неорганічна хімія», «Орга
нічна хімія», «Сорбція і каталіз», «Біоорганічна хімія», «Електро
хімічна енергетика», «Нафтохімія і вуглехімія»).
Для успішної підготовки фахівців факультет і його підрозділи уклали угоди про наукове співробітництво з багатьма провідними науково-дослідними інститутами Національної академії
наук України, Академії медичних наук та Академії аграрних наук.
На базі цих інститутів здійснюється викладання низки дисциплін,
виконуються спільні наукові дослідження, які реалізуються у кваліфікаційні роботи бакалаврів, маґістрів, дисертації докторів філософії та докторів наук.
НАУКОВА РОБОТА
Під керівництвом провідних науковців факультету діють наукові центри: Центр фізичних і хімічних досліджень біологічних
систем, Центр мембранних досліджень, Центр молекулярних
і клітинних досліджень, Центр досліджень екосистем, змін клімату та сталого розвитку і Лабораторія генетики та клітинної
біології.
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Викладачі й студенти кафедри біології беруть участь у наукових дослідженнях, які виконуються в науково-навчальній Лабораторії генетики та клітинної біології в напрямі дослідження
геному пшениці та її інтрогресивних (генетично модифікованих)
похідних на сучасному молекулярно-генетичному рівні (керівник – професор, доктор біологічних наук Т. К. Терновська) та
у навчальній мікробіологічній лабораторії з метою дослідження фізіолого-біохімічних ознак непатогенних коринебактерій та
структурно-функціональних змін у клітинах актинобактерій
за стресових умов (керівник –доцент, кандидат біологічних наук
І. М. Фуртат).
Кафедра біології бере участь у спільних проєктах із науково-дослідними установами НАН України. Проєкти спрямовані
на розв’язання актуальних проблем генетики та біотехнології.
Наукові інтереси кафедри екології сфокусовані на екосистемних дослідженнях та дослідженнях у сфері екологічної еконо
міки та екологічного управління.
В рамках новоствореної лабораторії урбоекології виконується програма досліджень пилового забруднення міських екосистем.
Також нещодавно при кафедрі створено науково-дослідну
лабораторію «Науки про Землю». В лабораторії виконуються
одна фундаментальна та дві прикладні НДР: 1) Багатокритеріальне управління сталим розвитком природно-господарських систем; 2) Безпека критичної інфраструктури територій за умов
кліматичних змін; 3) Розроблення інформаційних технологій
моніторингу надзвичайних екологічних ситуацій на основі супутникових даних (спільно з Інститутом телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України). Дослідження лабораторії пов’язані із вирішенням проблем екологічної
та економічної безпеки, раціонального природокористування,
моделювання надзвичайних ситуації природного та природно-техногенного характеру з метою мінімізації їх впливу на дов
кілля.
За напрямом «Екологічне управління» розроблено понад 20 кліматичних стратегій розвитку новостворених об’єднаних територіальних громад, а також кілька менеджмент-планів управління
природоохоронними територіями. Розробляється методологія інтегрування довкільних пріоритетів у стратегічне планування та
управління проєктами. Особлива увага приділяється аналізу стану
здоров’я населення різних регіонів України в умовах антропогенного навантаження і змін клімату.
Спільно з Центром досліджень екосистем, змін клімату та стало
го розвитку (керівник – кандидат біологічних наук І. Г. Вишенська)
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кафедра проводить дослідження функціонування природних та
урбанізованих екосистем, зокрема під впливом змін клімату.
Кафедра екології також здійснює дослідження у сфері освіти
для сталого розвитку. Результати дослідження відображені в низці наукових статей, монографій і навчальних посібників.
Наукова робота кафедри лабораторної діагностики біологічних систем ведеться на базі Центру молекулярних і клітинних досліджень. Студенти мають змогу проводити дослідження
у галузі оцінки морфофункціональних особливостей стовбурових клітин, вивчення дії стресових чинників на організм людини, оцінки біосумісності носіїв лікарських засобів та розробки
підходів до створення трансплантатів.
Наукова робота на кафедрі хімії проводиться в тісній спів
праці з Центром мембранних досліджень та Центром фізичних
та хімічних досліджень біологічних систем. Основні напрями
наукової роботи зосереджені на розробці методів та технологій
отримання функціональних полімерів та полімерних мембран
для потреб водоочищення, водопідготовки, виробництва сучасних
полімерних мембран. За останні роки значна увага співробітників кафедри хімії та центру мембранних досліджень зосереджена на отриманні біокаталітичних, магніточутливих, сенсорних
(рН-, термо-, магніточутливих), супергідрофобних мембран для
використання в медицині, фармації, біотехнології, харчовій промисловості та енергетиці. Також розробляються новітні підходи
до створення нанокомпозитних матеріалів для каталізу, нанобіо
технологій та медицини.
Кафедра фізико-математичних наук тісно співпрацює з усі
ма провідними науково-дослідними інститутами м. Києва, які
працюють у галузі фізики, і це визначає її широкі наукові ін
тереси. Всі наукові напрями: теоретична фізика, фізична електроніка, оптика, лазерна фізика, фізика твердого тіла, фізика
молекулярних та рідких кристалів, біофізика, – в яких працюють згадані науково-дослідні інститути, відкриті для наших
студентів.
Навчання на маґістерській програмі ознайомлює майбутніх
фізиків із найсучаснішими досягненнями в тих галузях фізики, які активно розвиваються останнім часом: фізика наноматеріалів, фізика високих енергій, фізична електроніка, фізика
плазми, фізика біологічних макромолекул тощо.
Центр фізичних та хімічних досліджень біологічних систем
на базі кафедр фізико-математичних наук та хімії і відділу фізики біологічних систем Інституту фізики проводить дослідження
фізичних механізмів функціонування біологічних макромолекул
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(білки, ДНК), надмолекулярних систем (біологічні мембрани) та
наноструктур (наноструктуровані поверхні та наночастинки),
що містять біологічні молекули.
На факультеті відкрито сертифікатні програми: 1) фізика
біологічних систем на базі бакалаврської програми «Фізика та
астрономія»; 2) інноваційне підприємництво, яка має на меті
підготувати до інноваційної діяльності та створення стартапів
за результатами наукових досліджень, 3) зелений бізнес (маґістерська програма «Екологія та охорона навколишнього середо
вища»), яка спрямована на формування навичок підприємницького підходу до вирішення довкільних проблем.
ПАРТНЕРИ ТА МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Наукові дослідження факультет здійснює у співпраці з університетами інших країн, зокрема з Університетом Уппсали
(Уппсала, Швеція) з вивчення проблем сталого розвитку і змін
клімату Балтійського регіону, з Університетом Оклахоми (Нор
ман, США) з вивчення екосистем, Університетами Единбурга та
Глазго (Велика Британія) в галузі математичної фізики. Розпоча
то співпрацю з Університетом Раєрсон (Канада), який запрошує
майбутніх фізиків на маґістерську та докторську програми з ме
дичної фізики.
Викладачі і студенти кафедри екології беруть участь у проєктах Програми Балтійського університету (BUP, координатор –
Університет Уппсали), зокрема, в «Baltic Sea Region Climate
Change Curriculum» (2019–2021), «Two steps: Internationalization
in practice – Sweden, Ukraine, Belarus» (2019–2020), «Digital at
Home» (2020–2022). Традиційною стала участь викладачів кафедри у BUP Symposium не лише як доповідачів, а і як членів Нау
кового комітету цього форуму.
Викладачі кафедри фізико-математичних наук регулярно
беруть участь у міжнародних наукових форумах. Серед них все
світньо відомі конференції – European Conference on Atoms,
Molecules and Photons (Орхус, Данія), European Conference on Ato
mic and Molecular Physics, Physics and Mathematics of Nonlinear
Phenomena (Галліполі, Італія), які проводяться раз на декілька
років, та щорічні конференції Symposium on Integrable Systems
(Польща), International Conference «Geometry, Integrability and
Quantization» (Варна, Болгарія). Факультет природничих наук
долучається до популяризатора програми молодих науковців
України Днів науки в Києві, бере участь у проведенні Дня Землі
на Хрещатику, Аквафорумі та інших заходах.
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Студенти факультету беруть активну участь у програмах мо
більності Erasmus із короткотермінового навчання у європей
ських університетах, подають аплікації на коротко- та довго
строкові навчальні програми за кордоном, виборюють ґранти
на навчання й успішно завершують навчання в університетах США, Німеччини, Фінляндії, Угорщини та інших країн
через програми академічних обмінів та академічної мобільності.
Кафедри та наукові центри факультету природничих наук
мають численні угоди про співробітництво з провідними університетами та науковими інституціями України, Європи, США,
Канади, зокрема інститутами НАН України (Інститутом ботаніки ім. М. Холодного, Інститутом зоології ім. І. І. Шмальгау
зена, Інститутом фізіології ім. О. О. Богомольця, Інститутом мо
лекулярної біології та генетики, Інститутом біохімії ім. О. В. Пал
ладіна, Інститутом фізики, Інститутом ядерних досліджень,
Інститутом хімії високомолекулярних сполук, Інститутом хімії
поверхні ім. О. О. Чуйка, Інститутом фізичної хімії ім. Л. В. Пи
саржевського, Інститутом органічної хімії, Науковим центром
аерокосмічних досліджень землі, Національним ботанічним садом ім. М. М. Гришка), Карпатським національним природним
парком, Карпатським біосферним заповідником, біосферним
заповідником «Асканія-Нова», Національним антарктичним
науковим центром МОН України, Люблінським університетом
ім. Марії Кюрі-Склодовської (Польща), Agriculture and Agri-Food
Canada (Оттава, Канада), Школою інженерії Університету Вар
віка (м. Варвік, Велика Британія), Університетом аграрних наук
(м. Упсала, Швеція) та багатьма іншими.
До складу факультету входить і створена у 1993 році кафедра фізичного виховання, діяльність якої спрямована на
залучення студентів до систематичних занять фізичною культурою і спортом із метою формування засад здорового спосо
бу життя й фізичного самовдосконалення, надання студентам
теоретичних знань і практичних умінь. Працюють 10 спортивних секцій.
Щорічно проходить університетська спартакіада. Збірні ко
манди НаУКМА беруть участь у районних, міських та всеукраїнських спортивних змаганнях, виборюючи призові місця.
Найкращому студентові-спортсмену НаУКМА щорічно надається пам’ятний ґрант ім. Андрія Господина.
Викладачі кафедри ведуть науково-дослідницьку роботу,
до якої залучають і студентів.
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Біологія
Керівник –
АНТОНЮК
Максим Зиновійович,
доктор біологічних наук,
професор
тел.: (044) 425-60-57,
e-mail: antonyuk.m@ukma.edu.ua

Маґістерська програма «Молекулярна біологія» орієн
тована на слухачів, що мають вищу базову освіту з будь-якого
фундаментального напряму природничих наук: біології, хімії, фізики, а також екології та природокористування. Головна мета
програми – формування у слухачів уміння самостійно та конструктивно орієнтуватися у безмежному розмаїтті інформації,
яка стосується біологічної проблематики на будь-якому рівні її
постановки та вирішення. Головна увага приділяється опановуванню студентами біології на сучасному молекулярно-клітинному рівні, як у теоретичному, так і у методичному аспектах
сучасної біології, в тому числі біоінформатичному. Програма не
є вузькоспеціалізованою та не має на меті підготувати високопрофесійного фахівця з певного наукового чи науково-практичного напряму. Але випускники нашої маґістерської програми
не знають обмежень у можливостях працевлаштування, оскільки
завдяки сформованим навичкам до творчої, пошукової, дослідницької роботи, завдяки розвиненому вмінню вільно та адекватно орієнтуватися у сучасному розмаїтті біологічних дисциплін,
програм, проєктів, методів, вмінню постійно навчатися вони на
бувають за час навчання значного інтелектуального та професійного потенціалу, який можуть реалізовувати за будь-яких
варіантів працевлаштування за своїм фахом. Наші випускники
беруть участь у випробуваннях та конкурсах, перемагають у них,
вступають на іноземні PhD-програми, де успішно конкурують
із випускниками європейських закладів вищої освіти. Комфортно
на нашій програмі відчувають себе перш за все студенти з вираженим дослідницьким хистом, які прагнуть присвятити себе
науково-дослідній роботі у галузі біології.
Високий рівень підготовки маґістрів-біологів забезпечується
кількома принципами, які реалізуються у межах нашої програми.
По-перше, курси програми поділено на нормативні, які читають
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у перший рік навчання, та вибіркові, які викладають на друго
му році. Вибіркову частину студенти вибирають із переліку тих
курсів, що заплановані програмою, залежно від преференцій
конкретного набору студентів. Нормативна частина програми
також високодинамічна. Ми уважно слідкуємо за актуальними
тенденціями у розвитку біології і осучаснюємо програму постійно. Так, у 2018/2019 н. р. ми ввели два нові нормативні курси:
«Біосенсорні технології», «Біологія систем», та чотири вибіркові
курси: «Фармакогенетика», «Епідеміологія геномних поліморфізмів людини», «Методи ідентифікації молекулярних поліморфізмів», «Молекулярна біологія транспозонів». Наші маґістри
мають входити до біологічної проблематики настільки підготовленими, щоб жодне спеціальне питання не було для них неочікуваним, мають бути готові адекватно його сприймати та розвивати.
За нашими спостереженнями, саме це разом із добрим знанням
англійської мови робить їхні кроки на ринку праці та у науководослідній діяльності впевненими та успішними. У 2021/2022 н. р.
ведено новий нормативний курс «Взаємодія геномів».
По-друге, спосіб викладання курсу залежить від його змісту, складу студентів та творчості викладача. Курс може містити
практичну частину, яка виконується у лабораторії генетики та
клітинної біології, що має сучасне обладнання. Він може бути
цілком семінарським та закінчуватися захистом тез або студентською конференцією. Така диверсифікація курсів відбивається
дуже помітно на якості опанування предмета через підвищення
складової активності та творчості у роботі студентів.
По-третє, починаючи з перших тижнів навчання, студента за
лучають до дослідницької роботи. Він обирає одну з науково-до
слідних установ, з якими співпрацює наша програма, тему дослідження і працює над маґістерською роботою. Як правило,
таке дослідження закінчується науковими публікаціями та запрошенням маґістра до вступу до аспірантури у науково-дослідний
заклад, де виконувалась робота. Нашими партнерами з формування дослідників є Інститут молекулярної біології та генетики
НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
НАН України, Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, Інститут фізіології та генетики рослин НАН України, Інститут
геронтології НАМН України, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна
НАН України, Інститут мікробіології та вірусології ім. Д. К. Забо
лотного НАН України, Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМН України. Випускники нашої
програми можуть вступити на докторську програму «Біологія та біорізноманіття» нашого університету за спеціальністю «Генетика»
або «Біохімія» та здобути науковий ступінь доктора філософії та
одночасно – кандидата біологічних наук зі вказаної спеціальності.
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Екологія та охорона навколишнього середовища
Керівник –
Шевцова
Людмила Василівна,
доктор біологічних наук,
професор
тел.: (044) 425-60-57,
e-mail: l.shevtsova@ukma.edu.ua

Маґістерська програма «Екологія та охорона навко
лишнього середовища» готує фахівців вищої кваліфікації з екології та охорони навколишнього природного середовища. Дворічна
денна програма забезпечується кафедрою екології і розрахована
на осіб, що мають вищу освіту.
Програма інтегрує дисципліни, які дають змогу глибоко розуміти закономірності організації та функціонування екосистем
(екосистемологія, біорізноманіття та ін.), та дисципліни, сфокусовані на дослідження (методика наукових досліджень, екологічний моніторинг та ін.) та управління (екологічне управління,
екологічна політика, екологічне оцінювання, геоінформаційні системи та ін.) екосистем та біологічного різноманіття. Опанування
методикою викладання екології, педагогікою вищої школи та педагогічна практика дають змогу випускникам кафедри викладати екологічні дисципліни у вищій школі. Додатковий бонус до дип
лома студенти можуть отримати, пройшовши вибірковий курс
сертифікатної програми «Зелений бізнес».
Паралельно студенти мають можливість поглиблювати свої
знання у напрямах, які вони почали вивчати раніше, наприклад,
слухати курси з принципів та концепцій екології, екологічної
епідеміології, екологічної інженерії, екотоксикології, біорізноманіття, екогеографії тощо.
Програма співпрацює з Інститутом гідробіології, Інститутом
ботаніки, Національним науково-природничим музеєм НАН
України, Національним антарктичним науковим центром МОН
України, Карпатським національним природним парком, Українським центром менеджменту землі та ресурсів та іншими провідними науково-дослідними установами, на базі яких студенти
прослуховують низку курсів, проходять практику та виконують
курсові й дипломні роботи.
Програма підтримує й розвиває наукові зв’язки з провідними
науковими та навчальними центрами Європи, зокрема з Універ
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ситетом м. Уппсала (Швеція), Ягеллонським університетом (Краків, Польща), Вищою школою економіки та гуманітаристики (Бєль
сько-Бяла, Польща), Бірмінгемським університетом (Велика Бри
танія) та ін. Викладачі беруть участь в освітніх та дослідницьких
проєктах програми Балтійського університету, яка охоплює кіль
ка десятків університетів країн Балтійського регіону.
Студенти-екологи залучені до досліджень у рамках наукових
тем, що виконуються на кафедрі та в Центрі досліджень екосистем, змін клімату та сталого розвитку при НаУКМА, а також
на базі партнерських наукових установ (зокрема, в Інституті
гідробіології, Інституті ботаніки НАН України, Національному
антарктичному науковому центрі МОН України та інших).

Лабораторна діагностика біологічних систем
Керівник –
БІЛЬКО Надія Михайлівна,
доктор медичних наук,
професор, заслужений працівник освіти України
тел./факс (044) 425-60-57,
(067) 962-61-73
e-mail: nbilko@ukma.edu.ua

Маґістерська програма «Лабораторна діагностика
біологічних систем» передбачає надання студентам-біологам глибоких знань у галузі фізіології та патофізіології, клітинної та
молекулярної біології, біохімії, генної інженерії, клітинних технологій та оволодіння основами управління лабораторними комплексами і біотехнологічними центрами та контролю за якістю.
Основною метою маґістерської програми «Лабораторна діаг
ностика біологічних систем» є теоретична та практична підготовка висококваліфікованих молодих спеціалістів згідно з потребами
сучасного ринку праці. Реалізація цієї мети полягає у вихованні
професіоналів, що глибоко розуміють патофізіологічні основи
захворювань та водночас мають практичні навички у сучасних
клітинних технологіях та методах лабораторної діагностики. Така
постановка завдання відповідає запитам як науково-дослідних
установ, так і діагностичних та біотехнологічних центрів. Маґістерська програма реалізує модель біологічної освіти, що передбачає поєднання медичних та біологічних складових, забезпечуючи
ґрунтовне знання студентами сучасної інформації про дослідження
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в галузі медико-біологічних наук та володіння сучасними методами лабораторного дослідження біологічного матеріалу.
Викладацький склад кафедри лабораторної діагностики біологічних систем представлений 10 докторами наук, серед яких
7 професорів, а також 12 кандидатами наук, серед яких 8 доцентів.
На сьогодні за авторством викладачів та аспірантів кафедри ла
бораторної діагностики біологічних систем побачили світ 160 пуб
лікацій у вітчизняних та іноземних фахових виданнях. Також
було взято участь у 150 наукових конференціях, у тому числі
міжнародних, написано та видано 6 монографій, зареєстровано
9 патентів, опубліковано 4 методичні посібники. Викладачі кафедри активно готують школярів для участі у всеукраїнських та
міжнародних конкурсах. Так, за період 2020/2021 н. р. конкурсанти з кафедри лабораторної діагностики біологічних систем
вибороли перші місця на міському та всеукраїнському конкурсах
МАН, призові місця на міжнародних конкурсах («Intel ЕКО»,
«Дотик природи», Всеукраїнський конкурс винахідників та раціоналізаторів»). Маґістр за освітньо-науковою програмою «Лабо
раторна діагностика біологічних систем» підготовлений як для
навчання в аспірантурі за біологічними напрямами підготовки
та на PhD-програмах біологічного спрямування, так і для практичної діяльності, що потребує передусім навичок роботи в діагнос
тичній лабораторії та навичок аналітичного мислення для аналізу
отриманих результатів.
Програма навчання на кафедрі передбачає проходження студентами науково-дослідної практики, яка відбувається як безпосередньо у лабораторіях кафедри лабораторної діагностики біологічних систем, так і в інших науково-дослідних установах Києва
згідно з укладеними угодами про співпрацю.
На базі кафедри лабораторної діагностики біологічних систем
виконуються аспірантські дослідження зі спеціальності 091 «Біологія (цитологія, клітинна біологія, гістологія)». Протягом 2012–
2020 рр. на кафедрі було захищено 8 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
Експериментальна база для проведення наукових досліджень
на кафедрі лабораторної діагностики біологічних систем сформувалася в НаУКМА починаючи з 2003 року – із початком діяльності
Центру молекулярних і клітинних досліджень. На сьогодні Центр
має сучасне обладнання для проведення наукової роботи у сфері
клітинної та молекулярної біології й біотехнології. Спільні маґістерські програми з провідними науковими установами Національної академії наук України, започатковані цього року, значно
розширюють можливості майбутніх маґістрів у здобутті нових
знань та наукових досягнень. Серед таких установ Інститут
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харчової біотехнології та геноміки, Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця, Інститут молекулярної біології і генетики та ін. Науково-дослідна робота проходить за ґрантами Міністерства освіти
і науки України.

Фізика
Керівник –
РЕПЕЦЬКИЙ
Станіслав Петрович,
доктор фізико-математичних
наук, професор
тел.: (044) 425-60-68

Дворічна маґістерська програма з фізики кафедри
фізико-математичних наук орієнтована на підготовку фахівців
у галузі фундаментальної фізики. В маґістерській програмі представлений широкий спектр дисциплін теоретичної фізики, зокре
ма квантова теорія твердого тіла, квантова теорія поля, квантова
оптика, фізика плазми, а також дисциплін експериментальної
фізики та міждисциплінарного характеру: нанофізика, спектроскопія твердого тіла, молекулярна спектроскопія, фізика біологічних макромолекул, ядерна фізика в медицині. Викладають
ці дисципліни висококваліфіковані фахівці, які здійснюють нау
кові дослідження у відповідних галузях, – провідні наукові співробітники інститутів НАН України.
Майбутні маґістри мають можливість обрати напрям наукових
досліджень із широкого спектра, представленого науково-дослідними інститутами м. Києва. Заохочуємо і підтримуємо виконання
наукових досліджень у дослідницьких центрах та університетах Європи. Зокрема, маґістерські роботи останніх років представляли дослідження, здійснені на базі University of Paris-Sud
Orsay (Франція), Deutsches Elektronen-Synchrotron (Німеччина),
Institute of Bio and Geosciences in Jülich (Німеччина). Розпочато
співпрацю з університетом м. Єни, що передбачає: 1) запрошення їхніх викладачів для читання лекцій про найновіші досягнення
в галузі фотоніки та фізики матеріалів; 2) організацію навчання
групи наших студентів в університеті м. Єни упродовж семестру;
3) проведення спільних воркшопів за участю науковців та студентів з обох боків.
Наукова тематика студентських робіт охоплює широкий
спектр дослідницьких проблем. З одного боку, це наукові теми
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на кафедрі фізико-математичних наук із задачами, які вирішують здебільшого аналітичними та математично-числовими засобами: алгебраїчні криві, інтегровані системи та застосування до
сучасних проблем фізики та інформатики; розрахунок спектрів
елементарних збуджень, рівноважних і кінетичних властивостей невпорядкованих систем та їх застосування для пояснення
зміни властивостей стопів, невпорядкованих напівпровідників,
магнітних матеріалів при структурно-фазових перетвореннях;
вивчення невпорядкованих кристалічних структур нових класів функціональних матеріалів на базі графену, модифікованих
різними типами домішок; дослідження властивостей нанорозмірних надпровідних структур; моделювання динаміки радіофармпрепаратів, що є актуальним напрямом розвитку в медичній
фізиці; моделювання реологічної, перколяційної поведінки тиксотропних систем, структурованих дисперсних середовищ; вивчення дегідратації біоколоїдних розчинів, структуроутворення
суспензій, електрокінетичні характеристики дегідратації суспензій з електропровідними наповнювачами.
З іншого боку, завдяки співпраці з академічними науководослідними інститутами, які працюють у галузі фізики, а також
з науковими колективами, що працюють на перетині фізики з
екологічними, медичними, макроекономічними науками, прикладними та інформаційними технологіями студенти маґістеріума виконують наукові роботи із таких тематик: дослідження
оптичних властивостей напівпровідникових матеріалів і структур, нанорозмірних та низькорозмірних матеріалів; дослідження новітніх структур на основі оксидів перехідних металів як
матеріалів спінової електроніки; дослідження багатофункціональних мультифероїків, магнітно анізотропних матеріалів; вивчення впливу легування на структурні, оптичні та електронні
властивості та структурно-фазову стабільність кристалів; дослідження молекулярного транспорту біологічно активних речовин
і терапевтичних препаратів для вирішення проблем таргетної
терапії онкозахворювань; ЕПР дозиметрія сучасних біологічних
об’єктів, ЕПР дослідження викопних решток; наноелектроніка
та молекулярна електроніка; атомна силова мікроскопія та скануюча тунельна мікроскопія поверхонь нанорозмірних та низькорозмірних структур; застосування ядерних технологій у терапії та діагностиці захворювань людини та використання сучасного
високотехнологічного обладнання на основі джерел йонізуючого
випромінювання в клінічній практиці. До вивчення проблем астрофізики студенти долучаються у відділі астрофізики та елементарних частинок Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова
НАН України і обсерваторіях НАН України.
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Наша маґістерська програма відкрита для випускників інших
університетів України. Студенти програми матимуть можливість
виконувати наукові дослідження в цікавих і перспективних напрямах сучасної фізики і продовжити наукову роботу чи навчання в аспірантурі у вітчизняних науково-дослідних інститутах або
закордонних університетах, науково-дослідницьких центрах.

Хімія
Керівник –
БУРБАН
Анатолій Флавіанович,
доктор технічних наук,
професор
тел.: (044) 425-33-93,
e-mail: burban@ukma.edu.ua

Маґістерська програма з хімії за спеціалізацією «Мембранні та сорбційні процеси і технології» – перша в Україні
програма підготовки маґістрів з урахуванням стану й широких
перспектив розвитку мембранних і сорбційних процесів та технологій – одна з новітніх і перспективних галузей хімічної науки
і технології в світі. У зв’язку з широким упровадженням сучасних
безреагентних та екологічно безпечних технологій практично у
всіх галузях людської діяльності, значно зростає потреба у кваліфі
кованих спеціалістах такого профілю. Мембранні та сорбційні
технології в цьому аспекті посідають чільне місце серед сучасних
технологій у процесах водопідготовки та водоочищення, фармації,
біо- та нанотехнології, сенсорних систем, харчової промисловості.
Випускники маґістерської програми на основі базової класичної університетської освіти отримують сучасні знання та навички
наукової і практичної діяльності як загальнохімічної спрямованості, так і з сучасних мембранних, сорбційних, біохімічних,
гібридних та комплексних систем і процесів.
Навчальний план програми передбачає підготовку фахівців,
які матимуть глибокі теоретичні й практичні знання з формування мембран, синтезу сорбентів, структурних i функціональних
властивостей пористих тіл, мембран та нанокомпозитів, а також
умітимуть застосовувати знання про мембранні й сорбційні
процеси i технології як для фундаментальних та прикладних нау
кових досліджень, так i практично – в системах водоочищення,
водопідготовки й обробки рідких харчових продуктів i технологічних розчинів, отримання, виділення та фракціонування біо- та
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фармпрепаратів. Значна увага в підготовці маґістрів-хіміків приділяється застосуванню набутих знань у фармацевтичному виробництві, вивченню методів отримання (рН, термо-, магніто-) чутливих мембран та нанокомпозитів, біологічно активних речовин,
напрямів та методів синтезу біосумісних речовин для цільової доставки медичних препаратів до місця локалізації захворювання та
їх пролонгованої дії.
Навчання на маґістерській програмі тісно пов’язане з виконан
ням міжнародних i українських ґрантів, науково-технічних проектів та програм, а також інших науково-дослідницьких робіт
кафедри хімії та Центру мембранних досліджень НаУКМА.
Партнерами програми є науково-дослідні інститути НАН Украї
ни: Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського, Інститут сорб
ції та проблем ендоекології, Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка, Інститут хімії високомолекулярних сполук. Спільні маґістерські програми з провідними науковими установами НАН України,
започатковані нещодавно, значно розширюють можливості майбутніх маґістрів у здобутті нових знань та наукових досягнень.
Серед таких установ – перелічені вище, а також Інститут органічної хімії, Інститут біоорганічної хімії та вуглехімії та ін. Три
валий час успішно здійснюється співпраця з низкою зарубіжних
університетів, студенти та випускники маґістерської програми
з хімії продовжують навчання та стажування у провідних дослідницьких центрах світу.
Високий рівень загальнопрофесійної хімічної та спеціальної
підготовки маґістрів-хіміків дає можливість ефективно реалізувати знання та навички в науково-дослідних інститутах Національної академії наук України, галузевих науково-дослідних лaбopaтo
piяx та інститутах, установах системи Міністерства освіти i науки
України, Міністерства охорони навколишнього середовища України, Міністерства охорони здоров’я України; на підприємствах
харчової, лікеро-горілчаної, пивоварної, безалкогольних напоїв,
фармацевтичної, медичної, xiмічної, машинобудівної, радіоелектронної промисловості; в комунально-побутовій cфepi (водопідготовка, високоякісна питна вода) тощо.
Значна частина випускників маґістерської програми продов
жує навчання в аспірантурі та PhD-програмах як в Україні, так і в
провідних університетах та дослідних центрах США, Німеччини,
Швеції, Австрії, Франції. Перш за все це зумовлено високим рівнем
наукової підготовки випускників, прищепленими навичками дослідної роботи, професійного вдосконалення та вільним володінням
англійською мовою. Також велика кількість випускників знаходить застосування своїм знанням у практичній діяльності на підприємствах різних форм власності як керівники підрозділів, лабораторій, дільниць, хіміки-аналітики, синтетики, технологи, менеджери.
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ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДР ФПрН
Кафедра біології____________________________________

Завідувач –

ТЕРНОВСЬКА
Тамара Костянтинівна,
доктор біологічних наук, професор
2 корпус, кімн. 411, тел.: (044) 463-59-27,
e-mail: tern@ukma.edu.ua

Провідний спеціаліст –

ПАСІЧНИК Тетяна Володимирівна,
кандидат біологічних наук,
старший викладач

2 корпус, кімн. 303, тел.: (044) 463-59-27

Антонюк Максим Зиновійович,
доктор біологічних наук, доцент

Васильченко Ольга Анатоліївна,

кандидат біологічних наук, доцент
(Національний авіаційний університет)

Верьовка Сергій Вікторович,

доктор біологічних наук, доцент
(ДУ «Інститут отоларингології
ім. проф. О. С. Коломійченка»
НАМН України)

Віфлянцев В’ячеслав Володимирович,
кандидат філософських наук,
доцент (Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка)

Єфіменко Тетяна Сергіївна,
кандидат біологічних наук,
старший викладач

Кириченко Ангеліна Миколаївна,

кандидат біологічних наук, старший
викладач (Інститут мікробіології
і вірусології імені Д. К. Заболотного
НАН України)

Коротченко Ірина Андріївна,

кандидат біологічних наук,
доцент (Інститут ботаніки
ім. М. Г. Холодного НАН України)

Костерін Сергій Олексійович,

академік НАН України, доктор біоло
гічних наук, професор (Інститут біо
хімії ім. О. В. Палладіна НАН України)

Куниця Наталія Іванівна,
старший викладач

Кучменко Олена Борисівна,

доктор біологічних наук, професор
(Національний науковий центр
«Інститут кардіології імені
академіка М. Д. Стражеска»
НАМН України)

Листван Катерина
Володимирівна,

кандидат біологічних наук,
старший викладач (Інститут
клітинної біології та генетичної
інженерії НАН України)

Лосицький Михайло Юрійович,
кандидат біологічних наук,
старший викладач (Київський
національний університет
ім. Тараса Шевченка)

Маньковська Оксана Сергіївна,
асистент (Інститут молеку
лярної біології і генетики
НАН України)

Маринченко Лоліта Вікторівна,

кандидат біологічних наук,
доцент (Національний технічний
університет України «Київський
політехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського»)

Мартиненко Вікторія Сергіївна,
кандидат біологічних наук,
старший викладач

Міхєєв Олександр Миколайович,

доктор біологічних наук, доцент
(Інститут клітинної біології
та генетичної інженерії
НАН України)
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Наваліхіна Анастасія Георгіївна,
асистент

Сергеєва Тетяна Анатоліївна,

доктор біологічних наук, доцент
(Інститут молекулярної біології
і генетики НАН України)

Нестеренко Юлія Анатоліївна,

асистент (Інститут фізіології
ім. О. О. Богомольця НАН України)

Нечипуренко Олексій
Олександрович,

Фуртат Ірина Михайлівна,

кандидат біологічних наук, доцент

Шиліна Юлія Володимирівна,

кандидат біологічних наук,
доцент (Інститут клітинної
біології та генетичної інженерії
НАН України)

кандидат біологічних наук,
старший викладач (Центр
ветеринарної діагностики)

Омері Ірина Дмитрівна,

кандидат біологічних наук,
доцент (Київський університет
імені Бориса Грінченка)

Пасічник Сергій Валентинович,

Шпильчин Віталій Віталійович,
кандидат біологічних наук,
старший викладач

Яковенко Людмила Федорівна,

старший викладач, кандидат
біологічних наук (Інститут
молекулярної біології і генетики
НАН України)

кандидат біологічних наук, стар
ший викладач (Ніжинський держав
ний університет ім. Миколи Гоголя)

Кафедра екології____________________________________

Завідувач –

КАРАМУШКА
Віктор Іванович,
кандидат біологічних наук, доцент
3 корпус, кімн. 213, тел.: (044) 425-60-57,
e-mail: karamushka@ukma.edu.ua

Провідний спеціаліст –

ЧОРНОБУК
Людмила Володимирівна
3 корпус, кімн. 227,
тел.: (044) 425-60-57,
e-mail: chornobuk@ukma.edu.ua

Андрієнко Віталій
Олександрович,

кандидат сільськогосподарських
наук, доцент

Бойченко Світлана
Григорівна,

доктор географічних наук, доцент
(провідний науковий співробітник
Інституту геофізики ім. І. С. Субо
тіна НАН України)

Васильківський Борис
Миколайович,
старший викладач

Вишенська Ірина Георгіївна,
кандидат біологічних наук,
доцент

Вишневська Галина
Володимирівна,

спеціаліст 1 категорії

Горошкова Лідія
Анатоліївна,

доктор економічних наук,
професор

Деревська Катерина Ігорівна,
доктор геологічних наук,
професор
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Ємельянов Ігор
Георгійович,

Пустовіт Наталія
Афанасіївна,

Зайцев Володимир
Миколайович,

Рак Олександр
Олексійович,

дійсний член НАН України,
доктор біологічних наук, про
фесор, директор Національного
науково-природничого музею
НАН України

член-кореспондент НАН України,
доктор хімічних наук, професор

Ісаєв Сергій
Дмитрович,

доктор хімічних наук,
професор

Козак Олена Міланівна,

кандидат біологічних наук,
старший викладач

Кучма Тетяна Леонідівна,

кандидат сільськогосподарських
наук, старший викладач (науко
вий співробітник Інституту
агроекології і природокорис
тування НААН України)

Маслюківська Олена
Павлівна,

кандидат економічних наук,
в. о. доцента

Мацукі Йошіо,

доктор наук, доцент
(Університет Кіото)

Мельник Віктор
Іванович,

доктор біологічних наук, професор (завідувач відділу природної флори Національного бота
нічного саду ім. М. М. Гришка
НАН України)

Назарова Ольга
Вікторівна,

старший викладач

Покиньчереда Василь
Федорович,

старший викладач (науковий
співробітник Карпатського
біосферного заповідника)

кандидат педагогічних наук,
доцент (старший науковий
співробітник Державної
екологічної академії післядип
ломної освіти та управління)

кандидат біологічних наук,
старший викладач (науковий
співробітник Національного
ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України)

Риженко Наталія
Олександрівна,

доктор сільськогосподарських
наук, доцент (старший науко
вий співробітник Державної
екологічної академії
післядипломної освіти
та управління)

Середа Леонід
Іванович,

старший викладач (Український
центр оцінювання якості
освіти)

Спінова Юлія
Олексіївна,

старший викладач

Хлобистов Євген
Володимирович,

доктор економічних наук,
професор

Шевцова Людмила
Василівна,

доктор біологічних наук,
професор

Щербак Володимир
Іванович,

доктор біологічних наук,
професор (завідувач відділу
екології водоймищ Інституту
гідробіології НАН України)

Яремич Андрій
Володимирович,
асистент
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Кафедра лабораторної діагностики біологічних систем

Завідувач –
БІЛЬКО Надія Михайлівна,
доктор медичних наук, професор
2 корпус, кімн. 106, тел.: (044) 425-60-57,
e-mail: nbilko@ukma.edu.ua

Завідувач навчальної лабораторії –

ПАХАРЕНКО
Маргарита Вікторівна
2 корпус, кімн. 106, тел.: (044) 425-60-57,
e-mail: m.pakharenko@ukma.edu.ua

Антонюк Наталія Григорівна,

кандидат хімічних наук, доцент

Бадюк Вікторія Михайлівна,

кандидат медичних наук, старший викладач (клініка генетики
репродукції «Вікторія»),
випускниця НаУКМА

Білько Денис Іванович,

кандидат біологічних наук,
доцент

Болгова Лідія Севастянівна,

доктор медичних наук, професор
(Національний інститут раку)

Будаш Галина
Володимирівна,

старший викладач,
випускниця НаУКМА

Зукін Валерій Дмитрович,

кандидат медичних наук,
старший викладач (клініка
репродуктивної медицини
«Надія»)

Ісаєв Сергій Дмитрович,
доктор хімічних наук,
професор

Клімова Олена Михайлівна,

доктор біологічних наук, професор (Національний технічний університет «Харківський
політехнічний інститут»)

Колибо Денис Володимирович,
доктор біологічних наук,
професор (Інститут біохімії
ім. О. В. Палладіна НАН України)

Незговорова Галина
Андріївна,

кандидат медичних наук (Клініка
«Борис»)

Пахаренко Маргарита
Вікторівна,
асистент

Пилип Лариса Ярославівна,

кандидат біологічних наук, стар
ший викладач (клініка репродук
тивної медицини «Надія»)

Руссу Ірина Зиновіївна,

кандидат біологічних наук,
доцент

Скибінська Тетяна
Ростиславівна,

кандидат біологічних наук,
доцент (Національний медичний
університет ім. О. О. Богомольця
НАН України)

Стародуб Микола
Федорович,

доктор біологічних наук, професор
(Національний університет
біоресурсів і природокористу
вання України)

Талько Вікторія Василівна,

доктор медичних наук, професор
(Національний науковий центр
радіаційної медицини НАМН
України)

Чапля Ольга Володимирівна,
кандидат біологічних наук,
старший викладач
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Кафедра фізико-математичних наук___________________

Завідувач –

МЕЛЬНИК
Руслан Михайлович,
кандидат фізико-математичних наук, доцент
2 корпус, кімн. 305, тел.: (044) 425-60-68,
e-mail: melnykrm@ukma.edu.ua

Провідний спеціаліст –

ОВОДЕНКО
Галина Віталіївна
2 корпус, кімн. 313,
тел.: (044) 425-60-68,
e-mail: ovodenkogv@ukma.edu.ua

Безвершенко Юлія Василівна,

кандидат фізико-математичних
наук, старший викладач, випускниця НаУКМА, голова Ради молодих
вчених м. Києва (Інститут тео
ретичної фізики НАН України)

Бернацька Юлія Миколаївна,

кандидат фізико-математичних
наук, доцент, випускниця НаУКМА

Довбешко Галина Іванівна,

доктор фізико-математичних
наук, професор (Інститут фізики
НАН України)

Дорош Анатолій Кузьмич,

доктор хімічних наук, професор,
заслужений діяч науки
і техніки України

Жохін Анатолій Сергійович,

кандидат фізико-математичних
наук, старший викладач
(Інститут теоретичної фізики
ім. М. М. Боголюбова)

Ісаєва Оксана Федорівна,
асистент, випускниця НаУКМА

Криводубський Валерій
Никифорович,

доктор фізико-математичних наук,
доцент (Астрономічна обсерва
торія Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка)

Кузнєцов Володимир Іванович,
доктор філософських наук,
професор (Інститут філософії
ім. Г. С. Сковороди)

Лебовка Микола Іванович,

доктор фізико-математичних
наук, професор (Інститут біо
колоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України)

Лев Богдан Іванович,

доктор фізико-математичних
наук, професор, член-кореспондент НАН України (Інститут
теоретичної фізики ім. М. М. Бо
голюбова НАН України)

Марченко Олександр
Анатолійович,

доктор фізико-математичних
наук, професор, член-кореспондент НАН України
(Інститут фізики НАН України)

Невдача Віталій Васильович,

кандидат фізико-математичних
наук, старший викладач (Інститут магнетизму НАН України)

Носенко Валентина
Володимирівна,

кандидат фізико-математичних
наук, старший викладач (Інститут фізики напівпровідників
ім. В. Є. Лашкарьова НАН України)

Перепелиця Сергій
Миколайович,

кандидат фізико-математичних
наук, доцент (Інститут теоре
тичної фізики ім. М. М. Боголю
бова НАН України)

110
Пилявська Ольга Степанівна,

кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Поворозник Орест Михайлович,

доктор фізико-математичних
наук, професор (Інститут
ядерних досліджень НАН України)

Репецький Станіслав
Петрович,

доктор фізико-математичних наук,
професор (Інститут високих техно
логій, Київський національний уні
верситет ім. Тараса Шевченка)

Рудько Галина Юріївна,

доктор фізико-математичних
наук, професор (Інститут фізики
напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України)

Савкіна Рада Костянтинівна,

кандидат фізико-математичних наук,
старший викладач (Інститут фізики
напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова
НАН України)

Товстолиткін Олександр
Іванович,

доктор фізико-математичних
наук, професор (Інститут
магнетизму НАН України)

Хоменкова Лариса Юріївна,

кандидат фізико-математичних
наук, доцент (Інститут фізики
напівпровідників ім. В. Є. Лашка
рьова НАН України)

Шевцова Оксана Миколаївна,
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Шиманська Олена
Трохимівна,

кандидат фізико-математичних наук, професор, заслужений
працівник освіти України

Яковенко Юрій
Володимирович,

доктор фізико-математичних
наук, доцент (Інститут ядерних досліджень НАН України)

Кафедра хімії_______________________________________
Завідувач –

БУРБАН
Анатолій Флавіанович,
доктор технічних наук, професор
2 корпус, кімн. 401, тел.: (044) 425-33-93,
e-mail: burban@ukma.edu.ua

Провідний спеціаліст –

МЕШКОВА
Тетяна Геннадіївна
2 корпус, кімн. 205, тел.: (044) 425-77-73,
e-mail: meshkovatg@ukma.edu.ua

Антонюк Наталія Григорівна,

кандидат хімічних наук, доцент

Бакалінська Ольга Миколаївна,

кандидат хімічних наук, доцент
(Інститут хімії поверхні
ім. О. О. Чуйка НАН України)

Білоус Оксана Іванівна,

доктор фізико-математичних наук,
професор

Будзінська Віра Леонідівна,

кандидат хімічних наук,
старший науковий співробітник
(Інститут хімії високомолеку
лярних сполук НАН України)

Вакулюк Поліна Василівна,
доктор технічних наук,
професор

Голуб Олександр Андрійович,

доктор хімічних наук, професор

Жалніна Галина Геннадіївна,

кандидат хімічних наук, доцент

Забава Луція Казимирівна,
кандидат технічних наук,
доцент
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Ісаєв Сергій Дмитрович,

Лемеш Наталія Вікторівна,

кандидат хімічних наук, старший викладач (Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського
НАН України)

доктор хімічних наук,
професор

Калішин Євген
Юрійович,

Мурланова Тетяна Василівна,

кандидат хімічних наук,
старший викладач (Інститут
фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України)

кандидат технічних наук,
старший викладач

Побігай Ганна Андріївна,

Колесник Ірина
Сергіївна,

кандидат технічних наук,
доцент

кандидат хімічних наук,
старший викладач

Стрижак Петро Євгенович,

доктор хімічних наук,
професор, член-кореспондент
НАН України (Інститут фізичної
хімії ім. Л. В. Писаржевського
НАН України)

Коновалова Вікторія
Валеріївна,

кандидат технічних наук,
старший науковий співробітник

Третініченко Вікторія
Аркадіївна,

Кострова Людмила
Іванівна,

кандидат хімічних наук,
старший викладач

кандидат хімічних наук,
доцент

Кафедра фізичного виховання________________________

Завідувач

–

ЯРМОЛЕНКО
Максим Анатолійович,
кандидат наук з фізичного виховання
та спорту, доцент, майстер спорту
3 корпус, кімн. 303, тел.: (044) 425-32-01,
e-mail: maxyar@ukma.edu.ua

Спеціаліст 1-ї категорії –

ТЕСЛЕНКО Тетяна Миколаївна
3 корпус, кімн. 303, тел.: (044) 425-32-01,
e-mail: teslenko@ukma.edu.ua

Старший лаборант –

РАЙКОВА
Олександра Федорівна
Горборуков Віктор Михайлович,
старший викладач

Жуков Володимир Олександрович,
старший викладач,
майстер спорту

Збанацький Сергій
Васильович,

старший викладач

Козубей Петро Сидорович,

кандидат педагогічних наук,
доцент, майстер спорту

Лахманюк Тетяна
Василівна,

старший викладач,
майстер спорту

Максименко Василь
Васильович,
старший викладач
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ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ НАУК
І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
(ФСНСТ)

Декан факультету –
ОКСАМИТНА
Світлана Миколаївна,
доктор соціологічних
наук, професор
6 корпус, кімн. 213,
тел.: (044) 463-58-63,
e-mail: oksamyt@ukma.edu.ua

Заступник декана –
ЧАБАННА Маргарита Валеріївна,
кандидат політичних наук, доцент
4 корпус, кімн. 220, тел.: (044) 425-60-48,
e-mail: chabanna@ukr.net

Провідні спеціалісти –
АВРАМЕНКО Ліна Станіславівна,
МИХАЙЛЕНКО Світлана Станіславівна,
СУПРУНЕНКО Людмила Сергіївна
6 корпус, кімн. 210–212, тел.: (044) 463-58-63,
e-mail: super@ukma.edu.ua

Факультет здійснює підготовку за такими напрямами:
• бакалаврські програми – «Політологія», «Соціологія» «Со
ціальна робота», «Психологія», «Міжнародні відносини»,
«Зв’язки з громадськістю (Журналістика)»;
• маґістерські програми – «Соціологія»; «Політологія» зі
спеціалізаціями: «Європейські студії», «Німецькі та європейські студії»; «Соціальна робота»; «Журналістика» зі
спеціалізаціями: «Журналістика» і «Зв’язки з громадськістю»; «Менеджмент» зі спеціалізацією «Менеджмент
в охороні здоров’я»;
• PhD-програми Докторської школи НаУКМА (Аспірантура)–
«Соціологія», «Психологія», «Журналістика», «Менеджмент».
Випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі та
докторантурі.
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На ФСНСТ діють наукові центри: Центр «Інститут громадян
ської освіти»; Школа політичної аналітики; Центр дослідження
конфліктів та психоаналізу; Центр досліджень здоров’я та соціальної політики; Центр соціального партнерства та лобіювання.
Для студентів усіх факультетів НаУКМА пропонуються програми додаткової спеціалізації (minor) за напрямами: «Політологія» та «Соціологія», а також сертифікатні програми: «Соці
альна психологія та конфліктологія», «Теорія та методика зв’язків
із громадськістю», «Практична психологія», «Аналіз публічної
політики», «Німецькі та європейські студії».
До складу ФСНСТ входять сім кафедр: соціології; політології;
зв’язків із громадськістю; психології та педагогіки; Школа соціальної роботи ім. професора Володимира Полтавця; Школа охорони здоров’я; Могилянська школа журналістики.
Кафедра соціології. Один із провідних українських центрів
підготовки кваліфікованих фахівців-соціологів бакалаврського
та маґістерського рівнів, що забезпечує викладання соціології як
загальноосвітньої дисципліни, а також авторських курсів у галузі історії та теорії соціології, методології і методів соціологічних
досліджень, аналізу емпіричних даних, цілої низки різноманітних галузевих соціологій, формуючи високий рівень теоретичних знань і різноманітні практичні навички у студентів.
У тісній співпраці з кафедрою соціології працює науково-дослідницька установа – Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) – перший зі створених в Україні недержавних науково-дослідних соціологічних центрів. Завдяки цьому викладачі,
студенти та аспіранти кафедри мають можливість використову
вати для своєї навчальної та наукової роботи кілька сотень унікальних масивів соціологічних даних, репрезентативних для дорослого населення України, зібраних, починаючи з жовтня
1991 року, працівниками КМІС спільно з університетами та дослідницькими організаціями Великої Британії, Канади, Німеччини, США, Фінляндії, Швейцарії та Швеції, Організації Об’єднаних
Націй, Світового банку та інших міжнародних організацій. Із навчальною та науково-дослідницькою метою для студентів і викладачів функціонує професійно обладнана студія професійного
спілкування для проведення інтерв’ю та фокус-груп, а також створений і постійно оновлюється відкритий банк соціологічних даних.
Викладачі кафедри соціології вигравали низку престижних
міжнародних ґрантів, мають досвід дослідницької роботи в провідних університетах інших країн. Щороку студенти й випуск
ники кафедри виграють міжнародні стипендії для стажування
або продовження навчання за кордоном.
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Кафедра політології пропонує навчання на двох спеціальностях –«Політологія» та «Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії». Кафедра активно залучає
викладачів-сумісників – знаних фахівців у своїй галузі. Всього
на кафедрі разом із сумісниками працюють 40 викладачів
(17 у штаті кафедри), з них 13 докторів наук і 20 кандидатів
наук. Навчальні плани на обох спеціальностях поєднують
глибоку теоретичну підготовку з формуванням у студентів
практичних навичок та умінь. Велику увагу приділяють розвитку аналітичних здібностей. На високому рівні відбувається мовна підготовка: крім того, що деякі курси викладають
англійською, яка є робочою мовою НаУКМА, студенти мають
можливість опанувати другу, а дехто й третю іноземну мову.
Оскільки давнім партнером кафедри політології є кафедра
міжнародних відносин Єнського університету ім. Ф. Шиллера,
то німецька мова є досить популярною серед студентів обох
спеціальностей.
Кафедра активно співпрацює з багатьма відомими інституціями, як-от Університет Суррей (Велика Британія), Маастрихтський
університет (Ні
д ерланди), Вільний університет Брюсселя
(Бельгія), університети Естонії, Польщі, Литви, Грузії, Молдови.
Результатом цієї співпраці є оригінальні курси, побудовані на
найсучасніших світових методиках, спільні наукові та методологічні дослідження.
Щороку, завдяки міжнародним зв’язкам кафедри й міжнародній програмі Erasmus+, кілька студентів бакалаврських програм мають змогу протягом семестру навчатися в університетах
Європи, Азії та Північної Америки. Також створюється можливість внутрішньоукраїнського обміну студентів.
При кафедрі діють чотири наукові центри: Інститут громадянської освіти, Школа політичної аналітики, Центр інноваційних
методів викладання і вивчення європейських студій та КиєвоМогилянська школа дипломатії. В цих центрах студенти мають
можливість удосконалювати теоретичні знання, закріпити практичні навички, випробувати себе як політичні коментатори й
аналітики у засобах масової інформації.
НаУКМА має угоду з Дипломатичною академією при МЗС
України, що дає можливість проходження відповідної практики
та майбутнього працевлаштування випускникам спеціальності
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні
студії».
По закінченню бакалаврської програми студенти мають змогу
продовжити навчання на маґістерській програмі за спеціалізаціями «Європейські студії» та «Німецькі та європейські студії».
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Кафедра зв’язків з громадськістю є однією з най´рунтовніших в Україні. Поєднує базові знання із соціології, політології,
соціальної психології та менеджменту з теоретичними й практичними засадами науки і мистецтва цивілізованих PR, що дає
можливість готувати студентів університету до практичної діяльності в сучасних умовах. Має власний фундаментальний
підручник зі зв’язків з громадськістю з грифом МОН України,
який витримав чотири видання. Основний напрям наукової роботи – «Дослідження процесів становлення соціального інституту
PR, соціологічного аналізу його розвитку в різних сферах українського суспільства».
З 2015 року на кафедрі акредитовано нову маґістерську
програму 0-61 «Журналістика», освітньо-наукова програма
«Зв’язки з громадськістю», яка дає змогу оволодіти необхід
ними знаннями і навичками для виконання функцій менеджера (фахівця) зв’язків з громадськістю у державних, неурядових
установах і організаціях, комерційних структурах.
Освітньо-наукова, дослідницька програма передбачає навчання українською та англійською мовами, орієнтується на сучасні
досягнення у сфері зв’язків з громадськістю, стандарти освіти і
підготовки фахівців зі зв’язків з громадськістю, схвалені міжнародними професійними організаціями (UNESCO, IPRA та ін.).
Вона дає змогу студентам оволодіти наукою та мистецтвом комунікацій. Викладачі кафедри мають багаторічний досвід практичної
роботи у сфері комунікацій.
Програма виконується в тісному співробітництві з автори
тетними українськими та зарубіжними науковими інституціями,
державними установами, провідними бізнесовими структурами,
професійними вітчизняними і міжнародними PR-організаціями
та асоціаціями. Програма має практичний характер.
Додатково студенти бакалаврських і маґістерських освітніх
програм НаУКМА мають можливість виконати сертифікатні програми кафедри та отримати знання і навички в сфері комунікацій.
Кафедра зв’язків із громадськістю пропонує три сертифікатні програми для бакалаврів: «Публічні комунікації: стратегії
та прикладні комунікаційні технології», «Діджитал комунікації»,
«Урядові комунікації».
Для студентів маґістерських програм університету, а також
для вільних слухачів – фахівців державних, громадських і підприємницьких організацій, які можуть навчатися у вечірній час,
пропонується сертифікатна програма «Теорія і практика PR».
Кафедра психології та педагогіки створена у 2015 році як
випускова для фахової підготовки бакалаврів зі спеціальності
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«Психологія». З 2016 року фахівці кафедри запровадили ма´і
стерську та PhD-програми з цієї ж спеціальності.
Кафедра забезпечує також викладання психологічних та
педагогічних дисциплін для всього університету, а також нормативних курсів для Докторської школи. Крім нормативних курсів,
викладається низка авторських предметів, які є дисциплінами
вільного вибору.
Викладання всіх курсів здійснюється висококваліфікованим
професорсько-викладацьким колективом кафедри.
У співпраці з кафедрою психології та педагогіки в університеті діють Центр дослідження конфліктів та психоаналізу,
Центр психосоціальної реабілітації, Центр психічного здоров’я
та психосоціального супроводу, створені при НаУКМА в 2015 році, де надається фахова консультативна, психотерапевтична
допомога внутрішньо переміщеним особам, волонтерам, учасникам ООС та їхнім сім’ям, здійснюються наукові дослідження, у тому числі за участю міжнародних організацій та вищих
навчальних закладів інших країн. Частина викладачів кафедри,
крім викладацької діяльності, ведуть практичну роботу на базі
цих центрів, використовуючи сучасні технології психологічної
та психотерапевтичної роботи з людьми. Студенти та аспіранти мають можливість проходити практику в центрах та оволодівати найсучаснішими підходами практичної психології.
В організації навчального процесу кафедра спирається на
наукові зв’язки з провідними науково-дослідними та навчальними установами України, міжнародними гуманітарними організаціями та вищими навчальними і науковими закладами інших країн, серед яких – Університет Джонса Гопкінса (США),
Міжнародний медичний корпус, ЮНІСЕФ, Мальтійська служба допомоги Україні та ін.
Школа соціальної роботи (ШСР) ім. професора Володимира
Полтавця. Перша в Україні професійна школа у сфері соціальної роботи, член Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи (IASSW), Європейської асоціації шкіл соціальної роботи
(EASSW) та Східноєвропейської субрегіональної асоціації шкіл
соціальної роботи (EEsrASSW). Навчальні програми бакалав
рату і маґістеріума поєднують теоретичну та практичну фахову підготовку, побудовані на ідеї активного і партнерського
навчання.
Багаторічними партнерами ШСР є українські та закордонні навчальні заклади й професійні організації, а саме: благодійна
організація допомоги особам з інтелектуальною недостатністю
«Джерела», благодійна організація «Соціальна служба “Віфанія”»,
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Всеукраїнська мережа людей, які живуть із ВІЛ/СНІД, «Альянс
громадського здоров’я» в Україні, Ресурсний центр «Гурт»,
Український фонд соціальних інвестицій, Англія Раскін Університет (Кембридж, Велика Британія), Університет Шефілд Халем
(Велика Британія), недержавна організація «Гамлет Траст»
(Лондон, Велика Британія), Університет м. Любляна (Словенія),
Литовський університет педагогічних наук (Вільнюс, Литва),
Університет м. Таллінна (Естонія), Університет м. Тбілісі (Грузія),
Вища школа соціальної роботи та соціальної педагогіки ім. Аліси
Саломон (Берлін, Німеччина) та ін. Школа тісно співпрацює з
громадською організацією «Соціум-ХХІ» (www.socium.kiev.ua),
яку створили наші випускники та викладачі, що реалізовують
численні соціальні проєкти. При ШСР працює інформаційнотренінговий регіональний ресурсний центр із питань ВІЛ/СНІД
та Всеукраїнський центр підтримки розвитку соціального підприємництва «Соціальні ініціативи».
Додатково ШСР пропонує курси підвищення кваліфікації
«Практична соціальна робота», «Менеджмент, експертиза та
супервізія інноваційних програм і проєктів у соціальній сфері»,
«Прикладна соціальна політика», «Викладання соціальної роботи та соціальної політики», «Проведення соціальних досліджень», «Соціальна робота та медіація».
Студенти ШСР протягом останніх років посідали призові
місця у Всеукраїнських олімпіадах із соціальної роботи, стажувалися у США, Німеччині, Нідерландах, Данії, Великій Британії,
Італії, Угорщині та інших країнах. Випускники Школи працюють у багатьох провідних державних і недержавних організаціях соціальної сфери, ініціюють та реалізовують інноваційні
проєкти в соціальній сфері.
Школа охорони здоров’я (ШОЗ) – перша Школа охорони
здоров’я в Україні, що заснована на принципі міждисциплінарного
підходу до вирішення проблем галузі охорони здоров’я. Місією
Школи є відповідати на потреби суспільства щодо покращення здоров’я населення та трансформації галузі через підготовку фахівців,
забезпечення високої якості навчання, досліджень та експертних
послуг. ШОЗ є членом Європейської асоціації шкіл охорони
здоров’я (ASPHER). Головними партнерами ШОЗ є Маастрихтський
університет (Нідерланди), Києво-Могилянська Бізнес-Школа (Україна),
Іллінойський університет (США), Лондонська школа гігієни і тропічної медицини (Велика Британія), Швейцарський інститут
тропічної медицини (Швейцарія), Каролінський інститут (Швеція)
а також Національна служба здоров’я України та Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я
України».
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У викладанні курсів ШОЗ використовуються новітні освітні
методики – problem-based learning (навчання, кероване самими
студентами та орієнтоване на вирішення проблеми), projectbased learning (навчання, яке передбачає отримання досвіду у
розробці практичних проєктів) та blended learning (змішане
навчання, що поєднує аудиторні заняття й інтерактивну підтримку).
З 2018 року в Школі започаткована англомовна маґістерська
освітньо-наукова програма «Management in health care».
У жовтні 2008 року відкрито докторську програму «Управління в охороні здоров’я». Мета програми – підготовка фахівців для викладання та міждисциплінарних досліджень за
допомогою теоретичної освіти, практичної підготовки і суперві
зії. За цей час підготовлено та захищено дві докторські дисер
тації у межах проєкту «Оцінювання політики (методів) оплати
за медичні послуги з огляду на їхню економічну ефективність,
справедливість і якість у країнах Центральної та Східної
Європи».
Могилянська школа журналістики. Забезпечує якісне навчання студентів на МП «Журналістика» та їхню підготовку до
роботи в медіаіндустрії, акцентуючи увагу на новинах та висвітленні поточних суспільно важливих подій для різних типів
медіа. У Школі створено необхідну технологічну та студійну
базу для навчання студентів. Медіацентр має мультимедійний
ньюзрум, телевізійну, радіо- та фотостудії. Діє також ресурсний
центр із підручниками, науковими журналами й відеотекою
документальних фільмів.
У 2017 році відбувся перший набір студентів на програму
підготовки бакалаврів зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії». Освітня
програма спрямована на формування у студентів комплексного бачення та відповідних дослідницьких навичок у сфері
сучасної проблематики міжнародних відносин, розуміння
принципів, особливостей, моделей міжнародної комунікації
та генезису системи міжнародних відносин, її інститутів та
елементів. Навчальний план сформований за міждисциплінарним принципом та передбачає вивчення іноземних мов у
комплексі з соціокультурними та політико-правовими навчальними курсами країнознавчої спрямованості, а також, на
старших курсах бакалаврської програми, викладання дисциплін англійською мовою і стажування у провідних освітніх
установах України та закордоном.
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МАҐІСТЕРСЬКІ ОСВІТНЬО-НАУКОВІ ПРОГРАМИ ФСНСТ

Журналістика

Керівник –
ФЕДЧЕНКО
Євген Миколайович,
кандидат політичних наук,
доцент, випускник НаУКМА
тел.: (044) 463-77-02,
e-mail: fedchenko@ukma.edu.ua
www.j-school.edu.ua

Могилянська школа журналістики (МШЖ) – унікальний
освітній центр, що поєднує теоретичну підготовку, досвід практичної роботи і ґрунтовні дослідження в галузі масових комунікацій, кіно та журналістики. Мета Школи – формувати та розвивати галузь медіа й масових комунікацій, навчати нове покоління професійних журналістів, здатних очолити цей розвиток.
Школа пропонує програму навчання ма´істра журналістики, докторську PhD-програму з масових комунікацій (спільно
з Universidad Autonoma de Barcelona). Також Школа активно
займається професійною освітою журналістів, створила та успішно розвиває проєкт з верифікації даних StopFake.org.
Основна спеціалізація маґістерської програми МШЖ – новини та висвітлення поточних суспільно важливих подій для різних
типів медіа. Ми свідомо уникли вузької спеціалізації та орієн
туємо студентів на роботу в умовах багатоплатформних медіа.
Навчання у Школі основане на інноваційних підходах до освіти та
поєднує самостійні, командні й інтерактивні види, тож дає змогу
кожному студентові спробувати себе в різних професійних ролях.
Творче, дружнє і водночас критичне середовище стимулює розвиток та ініціативність кожного учасника навчального процесу.
До міжнародної команди викладачів Школи належать найкращі практики, дослідники та науковці у сферах традиційних
і новітніх медіа, бізнесу, мистецтва, суспільних і гуманітарних
наук та міждисциплінарних студій.
Основний наголос під час навчання робиться на практичні на
вички та постійне їх застосування й удосконалення під керівництвом
викладачів, які мають досвід практичної роботи у ЗМІ. Зокрема
у телевізійній студії щотижня студенти готують новини «Епізоди»,
де кожен може спробувати себе як журналіст і працівник технічного супроводу. Також студенти випускають щоденні радіоновини.
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У Школі створено необхідну технологічну та студійну базу
для навчання студентів. Медіацентр охоплює мультимедійний
ньюзрум, телевізійну, радіо- й фотостудії, у Школі також є ре
сурсний центр із підручниками, науковими журналами та відео
текою документальних фільмів. Мережа стратегічних партнерів Школи поєднує представників провідних українських та
західних медіа, бізнесу, громадських організацій, дослідницьких
та освітніх установ, тому дає нам змогу залучати до навчального
процесу найкращих експертів.

Менеджмент.
Спеціалізація «Менеджмент в охороні здоров’я»
Керівник –
ЮРОЧКО Тетяна Петрівна,
кандидат наук з державного
управління, завідувачка кафедри
«Школа охорони здоров’я»
6 корпус, кімн. 104,
тел.: (044) 463-60-13,
e-mail: t.yurochko@ukma.edu.ua

Англомовна освітньо-наукова програма

«Management in health care»

Керівник –
СТЕПУРКО Тетяна Георгіївна,
доктор філософії в галузі
управління в охороні
здоров’я (PhD), доцент,
випускниця НаУКМА
тел.: (044) 425-77-69,
e-mail: stepurko@ukma.edu.ua

Маґістерська програма «Менеджмент в охороні здоров’я» є
унікальним освітнім продуктом в Україні, адже поєднує в собі
як глобальні принципи функціонування систем та організацій
охорони здоров’я, так і регіональні особливості управління системою охорони здоров’я та відповідними послугами. Навчальна
програма побудована таким чином, що слухачі мають можливість
здобути основи знань з економіки, політики, організації та
фінансування як систем охорони здоров’я, так і управління закладами, базове розуміння основних принципів громадського
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здоров’я (Public Health) та досліджень у галузі. В межах маґістерської кваліфікаційної роботи, яка виконується на другому році
навчання у поєднанні з практикою, слухачі поглиблюють свої
знання з обраного ними напряму. Зміст, структура, формат
більшості дисциплін навчального плану було розроблено з урахуванням світового досвіду підготовки фахівців в організації,
економіці та політиці охорони здоров’я (здебільшого використовуючи досвід Маастрихтського університету), що також передбачає інноваційні підходи до викладання.
Маґістерська програма розрахована на слухачів – випуск
ників бакалаврату різних напрямів: у нас навчаються економісти, фінансисти, екологи, біологи, історики, соціологи, соціальні
працівники, політологи, а також випускники медичних коледжів
та університетів. Саме різносторонній попередній досвід слухачів
створює сприятливе для навчання та для розуміння комплексності завдань охорони здоров’я середовище.
Під час навчання слухачі маґістерської програми мають можливість пройти стажування у приватних медичних закладах із метою організаційної діагностики, а також брати участь у видатних
національних подіях у сфері організації послуг в охороні здоров’я,
розробці та імплементації політики в галузі, що сприяє їхньому
розумінню ринку та подальшому працевлаштуванню.
Слухачам із досвідом управління закладами охорони здоров’я
та прагненням поглибити своє розуміння систем охорони здоров’я,
управління закладом чи громадської охорони здоров’я запропоновано до уваги модульні курси та Літню школу «Трансформована
система охорони здоров’я: Європейський регіон».
Головними освітньо-науковими партнерами програми є Маас
трихтський університет (Нідерланди), Швейцарський інститут тропічної медицини і громадського здоров’я, Іллінойський університет
м. Чикаго (США), Каролінський інститут (Швеція), Лондонська
школа гігієни і тропічної медицини та Kиєво-Mогилянська БізнесШкола. Професори, науковці та фахівці цих університетів та їхні
партнерські організації приїжджають до Школи охорони здоров’я з
гостьовими лекціями, воркшопами, а також залучають студентів та
викладачів маґістерської програми до участі у міжнародних вебінарах.
Викладачами маґістерської програми (штатними, на засадах сумісництва та гостьовими) є фахівці галузі, які мають здебільшого науковий та практичний досвід розробки та впровадження проєктів
на національному, регіональному чи міжнаціональному рівнях. Більшість викладачів маґістерської програми є також її випускниками.
З 2004 року – першого набору на маґістерську програму «Ме
неджмент в охороні здоров’я» – підготовлено близько 200 випуск
ників, більшість з яких пов’язують свою діяльність з галуззю охорони
здоров’я: залучені до діяльності міжнародних проєктів в Україні,
працюють у медичних закладах в Україні, займаються дослідженнями в галузі, продовжують своє навчання закордоном тощо.
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Журналістика.
Спеціалізація «Зв’язки з громадськістю»

Керівник –
ЗІНЧЕНКО
Алла Григорівна,
кандидат історичних наук,
доцент
тел.: (044) 425-31-24,
e-mail: a.zinchenko@ukma.edu.ua

Маґістерська програма зі зв’язків із громадськістю (Public Re
lation, PR) покликана надати студентам наукові знання і професій
ні практичні навички. Маґістерська програма побудована з урахуванням міжнародних стандартів (зокрема рекомендацій IPRA)
підготовки фахівців для сфери зв’язків із громадськістю.
Навчальні курси допоможуть студентам опанувати сучасні досягнення науки і практики, стратегії і тактики PR. Викладачі кафедри мають багаторічний практичний досвід роботи експертами
у сфері комунікацій міжнародних організацій в Україні, PR-ме
неджерами неурядових організацій, бізнес-компаній тощо.
Змістовні лекції, численні практичні заняття й дискусії, виробнича практика у провідних PR-агенціях та комунікаційних
підрозділах компаній дадуть змогу слухачам оволодіти наукою
та мистецтвом комунікацій.
Програма виконується у тісному співробітництві з авторитетними українськими та зарубіжними науковими інституціями,
державними установами, провідними бізнесовими структурами,
професійними вітчизняними та міжнародними PR-організаціями
й асоціаціями.
Кваліфікація маґістра зі зв’язків із громадськістю передбачає
оволодіння необхідними сучасними знаннями і навичками для
науково-дослідницької роботи та роботи за фахом у закладах
(установах, організаціях) державного управління, компаніях,
малих підприємствах та неурядових організаціях; надання консалтингових послуг закладам освіти, культури, правоохоронної
сфери та сфери національної безпеки тощо на посадах згідно з
чинною редакцією Національного класифікатора України:
Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International Standard
Classification of Occupations 2008 (ISCO-08).
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Політологія

Керівник –
ЧАБАННА
Маргарита Валеріївна,
кандидат політичних наук,
доцент, випускниця НаУКМА
тел.: (044) 425-60-48,
e-mail: Chabanna@ukma.edu.ua

Маґістерська програма з політології пропонує дворічний курс
поглибленої спеціалізації в галузі політичної науки. Особливістю
підготовки маґістра з політології є суспільна й державна потреба в забезпеченні кадрової діяльності органів державної влади,
політичних та громадських інституцій.
Зокрема, у світлі останніх досягнень у європейській інтеграції
України, основний наголос у підготовці фахівців зроблено на Європейських студіях.
Завдяки проєкту «Інноваційні методи викладання і вивчення Європейських студій» (за програмою Європейського Союзу
ТЕМПУС), відбувається поступове вдосконалення навчального
процесу, чому сприяють Маастрихтський університет (Нідерланди), Вільний університет Брюсселя (Бельгія), Університет Суррей (Велика Британія). Східноєвропейськими партнерами у цьому
проєкті є університети Грузії та Молдови.
Маґістерська програма «Політологія» має дві основні спеціа
лізації. Одна з них – «Європейські та німецькі студії» – спільний проєкт Національного університету «Києво-Могилянська
академія» та Університету ім. Фрідріха Шиллера (м. Єна, ФРН).
Фінансування цього проєкту відбувається за підтримки DAAD
(Німецької служби академічних обмінів) та Міжнародного благодійного фонду відродження Києво-Могилянської академії.
Навчання на спеціалізації передбачає шість гостьових курсів, які
читають провідні професори у галузі міжнародних відносин із Федеративної Республіки Німеччина. Крім цього, проєктом передбачено п’ятимісячне навчання найкращих студентів спеціалізації
в Університеті ім. Фрідріха Шиллера (м. Єна, ФРН), що є умовою
здобуття, крім диплома НаУКМА, ще й диплома Master of Politics
Єнського університету. Для вступу на цю спеціалізацію, окрім загальних знань із політичних наук, студент повинен мати сертифікат
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про знання німецької мови середнього рівня, виданий DAAD або
Ґете-Інститутом, чи пройти співбесіду на знання німецької мови
з викладачами програми.
Другою спеціалізацією програми є «Сучасна європейська по
літика». Студенти цієї спеціалізації отримують фундаментальні
знання в галузі політології міжнародних відносин, із наголосом
на вивчення європейських політичних інститутів та процесів.
Програма спеціалізації передбачає, крім основних, низку гостьових курсів, які читають відомі професори з країн Старого і Нового світу.
Основною формою освіти є стаціонарні лекційно-семінарські
курси, науково-дослідні й спеціальні семінари, педагогічна практика. Найкращі науково-дослідницькі роботи студентів друкуються
в «Наукових записках НаУКМА».

Соціальна робота

Керівник –
КАБАЧЕНКО
Надія Василівна,
кандидат філософських наук,
доцент
тел.: (044) 462-50-40,
e-mail: kabachenko@ukma.edu.ua

Програма «Соціальна робота» – перша маґістерська програма НаУКМА і перша програма післядипломної освіти
у соціальній сфері в Україні для бакалаврів, які мають базову
освіту в різних сферах і яких єднає бажання змінити життя
навколо на краще й допомогти іншим людям, адже програма
дає можливість самореалізуватися тим, хто цінує гуманістичні цінності. У рамках програми студенти поглиблено вивчають консультування (індивідуальне–групове–сімейне) та
соціальне адміністрування (соціальне управління і соціальна
політика). У навчальному процесі використовуються здобутки української та зарубіжної науки, підтримуються контакти
з іншими університетами й організаціями Великої Британії,
США, Словенії, Німеччини, Грузії та інших країн. Перший
рік навчання дає можливість здобути комплекс теоретичних
знань із соціальної політики й соціальної роботи, соціології,
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психології, права. Значна частина навчального часу відводиться на практику в соціальних службах, медичних та інших установах, а також на самостійну навчально-дослідницьку роботу.
Студенти другого року навчання більше працюють над власним дослідницьким проєктом, в якому впроваджують і аналізують новітні ідеї щодо можливостей розв’язання соціальних
проблем окремих груп клієнтів.
Випускники програми працюють консультантами й адміністраторами у провідних соціальних службах, експертами українських та міжнародних урядових і громадських організацій, ви
кладачами закладів вищої освіти, ведуть дослідницьку роботу,
продовжують навчання в аспірантурі. Згадуючи найважливіше
під час навчання на маґістерській програмі, випускники зазначають таке:
«Високий кваліфікаційний рівень викладачів, сучасний підхід до процесу навчання, партнерські відносини між викладачами та студентами, можливість поєднання теорії та практики
(навчання та роботи)» (Бондаренко Аліна, випускниця маґістерської програми 2008 року).
«Практичний досвід викладачів, їх відкритість до студентів,
атмосфера та підхід до викладання, можливість самому складати
навчальний план, практичні заняття» (Банас Олена, випуск
ниця маґістерської програми 2006 року).
«Інтерактивний підхід у навчанні, практичні заняття, можливість вивчати міжнародний досвід у соціальній роботі, прогресивні викладачі, творчі завдання. Все було ідеально! Досі
згадую студентські роки в маґістерці з великою вдячністю! Дякую
за чудову організацію навчального процесу!!!» (Заріцька Орися,
випускниця маґістерської програми 2006 року).
Найкращі науково-дослідницькі студії наших студентів
публікуються в наукових виданнях. Школа провадить активну
науково-методичну діяльність, працює над розвитком освіти
із соціальної роботи в Україні, організовує проведення національних та міжнародних конференцій із соціальної роботи.
Викладачі й студенти беруть участь у різного роду дослідженнях, що втілюються у кваліфікаційних роботах: соціальні послуги постраждалим від торгівлі людьми; створення служби
паліативної допомоги; профілактика насильства над підлітками;
соціальна робота з робітниками комерційного сексу; моніторинг та оцінювання державних цільових програм; вивчення
впливу глобальних ініціатив на систему охорони здоров’я
України тощо.
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Соціологія

Керівник –
ОСИПЧУК
Анна Дмитрівна,
кандидат соціологічних наук,
доцент, випускниця НаУКМА
тел.: (044) 425-60-53,
e-mail: osypchukad@ukma.edu.ua

Дворічна маґістерська програма із соціології зосереджена
на проблемах теорії, методології і методах соціологічних досліджень, спрямована на формування поглибленого розуміння соціальних процесів у сучасному суспільстві, передумов для досліджень соціальної структури і суспільних трансформацій.
Соціолог-маґістр зможе працювати в будь-якому науководослідному центрі суспільствознавчого профілю, маркетингових
відділах компаній, викладати у вищій школі, працювати референтом, науковим консультантом у державних і громадських
установах, науковим редактором або керівником відповідного
підрозділу видавництва, засобів масової інформації, організовувати соціологічні дослідження у співдружності із зарубіжними
вченими. Ступінь маґістра дає змогу навчатися на докторських
(PhD) програмах НаУКМА та західних університетів.
НаУКМА – єдиний університет в Україні, де у співпраці з ка
федрою соціології діє науково-дослідна соціологічна установа –
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Студенти
мають можливість використовувати для своїх наукових досліджень унікальні масиви соціологічних даних, репрезентативних
для дорослого населення України, зібраних КМІС у 1991–2014 роках разом із провідними університетами й дослідницькими організаціями США, Німеччини, Великої Британії, Канади, Фінляндії
та Польщі, з дослідницькими підрозділами Організації Об’єднаних
Націй, Світового банку, Всесвітньої організації охорони здоров’я,
інших міжнародних організацій.
Щороку КМІС призначає стипендію ім. Майкла Сваффорда
двом найкращим студентам маґістерської програми «Соціологія».
Маґістерська програма «Соціологія» та кафедра соціології
НаУКМА входять до міжнародного освітнього консорціуму
(EM) IMRCEES в рамках програми Erasmus+ Європейської
комісії. Нашими партнерами є Університет Глазго (Велика Бри-
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танія), Університет Турку (Фінляндія), Університет Тарту (Естонія), Ягеллонський університет (Польща), Університет Корвінус
(Угорщина), Державний університет ім. І. Чавчавадзе (Грузія),
Нижегородський державний університет ім. М. І. Лобачевського
(Росія), Азербайджанська дипломатична академія (Азербайджан),
КІМЕП (Казахстан), Університет Західного Онтаріо (Канада).
Участь у консорціумі дає змогу здійснювати академічний обмін,
поглиблювати наукову співпрацю і двосторонні зв’язки.

Психологія

Керівник –
ЧЕРНОБРОВКІН
Володимир Миколайович,
доктор психологічних наук,
професор
тел.: (044) 425-31-24,
e-mail: chernobrovkin@ukma.edu.ua

Маґістерська програма за спеціальністю «Психологія» започаткована в НаУКМА у 2016 р. і реалізує сучасну модель психо
логічної освіти, що передбачає поєднання загальногуманітарної,
професійної і практичної підготовки, забезпечуючи ґрунтовне
знання студентами теорії та методології сучасної психології, оволодіння дослідницькими інструментами та технологіями сучасної
психології, навичками психологічного консультування.
Освітньо-професійна програма підготовки маґістрів розрахована на 2 роки навчання й передбачає опанування нормативних і
вибіркових навчальних дисциплін професійно-практичного, гуманітарного і соціального спрямування в обсязі 120 кредитів ЄКТС.
Головну увагу приділено фаховій дослідницькій та практичній підготовці, що здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом кафедри у тісній співпраці з інститутами НАПН України, з урахуванням і творчим викориcтанням
досвіду іноземних освітніх інституцій.
Процес навчання спрямовано на оволодіння навичками нау
ково-дослідної, професійно-педагогічної діяльності, самостійного критичного мислення і здатності до комунікації. Студенти
мають можливість опанувати сертифікатні програми за вибором; поглибити рівень освіти шляхом вивчення дисциплін інших
напрямів (за вільним вибором студента); вдосконалити знання
англійської та інших іноземних мов.
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Психолог-маґістр зможе працювати в будь-якому науково-до
 лідному центрі психологічного та соціального профілю, маркес
тингових відділах компаній та відділах по роботі з персоналом,
викладати у вищій школі, працювати референтом, науковим
консультантом у державних і громадських установах, орга
нізовувати і проводити психологічні дослідження.
Маґістр за спеціальністю «Психологія» може продовжити навчання в університеті на третьому циклі вищої освіти (PhD).
У НаУКМА у співпраці з кафедрою психології та педагогіки
діють Центр дослідження конфліктів та психоаналізу, Центр психосоціальної реабілітації, Центр психічного здоров’я та психосоціального супроводу, створені при НаУКМА в 2015 році, де надається фахова консультативна, психотерапевтична допомога внутрішньо переміщеним особам, волонтерам, учасникам ООС та
їхнім сім’ям, здійснюються наукові дослідження. Студенти мають
можливість проходити практику в цих центрах та оволодіти найсучаснішими підходами та технологіями практичної психології.
Кафедра спирається в організації навчального процесу на
наукові зв’язки з провідними науково-дослідними та навчальними установами України, а також із міжнародними гуманітарними
організаціями та вищими навчальними і науковими закладами
інших країн, серед яких – Університет Джонса Гопкінса (США),
Міжнародний медичний корпус, ЮНІСЕФ, Мальтійська служба
допомоги Україні та ін.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДР ФСНСТ
Кафедра соціології__________________________________

Завідувач –
МАЛЬЦЕВА Катерина Сергіївна,
кандидат філософських наук,
доцент, випускниця НаУКМА
4 корпус, кімн. 258, тел.: (044) 425-60-53,
e-mail: maltsevaks@ukma.edu.ua

Провідний спеціаліст –
СТЕФАНОВА Влада Євгенівна
4 корпус, кімн. 215,
тел.: (044) 425-60-53,
e-mail: v.stefanova@ukma.edu.ua

Артикуца Сергій Сергійович,
старший викладач,
випускник НаУКМА

Богдан Олена Володимирівна,
кандидат соціологічних наук,
доцент, випускниця НаУКМА
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Бондар Вікторія Семенівна,

кандидат соціологічних наук, доцент

Винницький Михайло Іванович,

доктор філософії в галузі економічної
соціології (PhD, Кембриджський
університет, Велика Британія),
доцент

Злобіна Олена Геннадіївна,

доктор соціологічних наук, професор

Костюченко Тетяна Сергіївна,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Малиш Ліна Олександрівна,

кандидат соціологічних наук, доцент

Марценюк Тамара Олегівна,

кандидат соціологічних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Оксамитна Світлана
Миколаївна,

доктор соціологічних наук,
професор

Осипчук Анна Дмитрівна,

кандидат соціологічних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Паніотто Володимир Ілліч,

доктор філософських наук,
професор

Пугачова Олена Геннадіївна,
кандидат економічних наук,
доцент

Рябчук Анастасія
Миколаївна,

кандидат соціологічних наук,
старший викладач, випускниця
НаУКМА

Кафедра політології__________________________________

Завідувач –

ЧАБАННА Маргарита Валеріївна,
кандидат політичних наук, доцент,
випускниця НаУКМА
4 корпус, кімн. 209, тел.: (044) 425-60-48,
e-mail: chabanna@ukma.edu.ua

Провідний спеціаліст –

БУГЕРА
Оксана Миколаївна
4 корпус, кімн. 221, тел.: (044) 425-60-48,
e-mail: o.bugera@ukma.edu.ua

Амельченко Наталія Анатоліївна,
кандидат філософських наук,
доцент

Білецький Андрій
Володимирович,

кандидат юридичних наук,
старший викладач

Василенко Володимир
Андрійович,

доктор юридичних наук,
професор

Бевз Тетяна Анатоліївна,

Гарань Олексій
Васильович,

Бідочко Леся Ярославівна,

Гвоздь Віктор Іванович,

доктор історичних наук,
професор

кандидат політичних наук,
випускниця НаУКМА

доктор історичних наук,
професор
кандидат наук,
старший викладач
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Гнатюк Микола Миколайович,

Кисельова Тетяна Сергіївна,

Голіченко Тетяна Самійлівна,

Кірсенко Михайло
Володимирович,

доктор політичних наук, доцент
кандидат філософських наук,
доцент

Гомза Іван Анатолійович,

кандидат політичних наук,
доцент, випускник НаУКМА

Григор’єв Геннадій
Степанович,

доктор економічних наук, доцент

Гриценко Анатолій
Степанович,

кандидат технічних наук, доцент

Гхібек Хассан,

старший викладач

Дем’янчук Олександр
Петрович,

доктор політичних наук, доцент

Дехгані Аріо Парвіз,
старший викладач

Єрємєєв Олександр
Сергійович,

кандидат політичних наук,
старший викладач

Жумаділов Арсен Куатович,
старший викладач

Зубрицька Людмила Йосипівна,
кандидат політичних наук,
старший викладач

Іщенко Дмитро
Володимирович,

кандидат історичних наук,
старший викладач

Кармазіна Марія Степанівна,

доктор політичних наук,
професор (Інститут політичних
та етнонаціональних досліджень
НАН України)

Кисельов Сергій Олегович,

кандидат філософських наук,
доцент

Кисельов Сергій Сергійович,

старший викладач, випускник
НаУКМА (Національний інститут стратегічних досліджень
при Президентові України)

кандидат наук, доцент

доктор наук, професор

Кухта Мирослава Павлівна,
кандидат наук,
старший викладач

Кушніренко Володимир
Олександрович,

кандидат політичних наук,
доцент, випускник НаУКМА

Мелих Ольга Володимирівна,

старший викладач, випускниця
НаУКМА

Микал Олена Костянтинівна,
кандидат наук,
старший викладач

Нестеренко Оксана
В’ячеславівна,

кандидат наук, доцент

Орел Юлія Володимирівна,
кандидат наук, доцент

Певна Марія Олександрівна,
старший викладач

Рибій Олена Володимирівна,
кандидат наук,
старший викладач

Смольніков Юрій Борисович,
кандидат наук, доцент

Совсун Інна Романівна,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Умланд Андреас,
PhD, доцент

Хавронюк Микола Іванович,
доктор наук, професор

Шубчик Марія Андріївна,
старший викладач

Яковлєв Максим
Володимирович,

кандидат політичних наук,
доцент, випускник НаУКМА

Якушик Валентин Михайлович,

доктор політичних наук, професор
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Кафедра зв’язків із громадськістю________________________

Завідувач –

КОРОЛЬКО
Валентин Григорович,
доктор філософських наук, професор
4 корпус, кімн. 217, тел.: (044) 425-31-24,
e-mail: vkorolko@ukma.edu.ua

Провідний спеціаліст –

КОСТЕНКО Світлана
Семенівна
4 корпус, кімн. 252,
тел.: (044) 425-31-24,
e-mail: kostenko@ukma.edu.ua

Гаєвська Оксана
Борисівна,

доктор філософських наук,
професор

Зінченко Алла Григорівна,

кандидат історичних наук,
доцент

Зябрев Леонід Ігорович,
маґістр ділового адміністрування, старший
викладач

Калита Ольга
Ярославівна,

маґістр екології,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Мельник Анатолій
Віталійович,

маґістр зв’язків з громадськістю, старший викладач,
випускник НаУКМА

Наумов Вадим
Олексійович,

кандидат філософських наук,
доцент

Некрасова Оксана
Валентинівна,

кандидат історичних наук,
доцент

Нуржинська Анастасія
Володимирівна,

кандидат педагогічних наук,
старший викладач

Сусська Ольга
Олександрівна,

кандидат філологічних наук,
доцент

Кіпіані Вахтанг
Теймуразович,

Тітаренко Ірина
Ігорівна,

Коник Дмитро
Леонідович,

Яковець Анатолій
Володимирович,

історик, публіцист, заслужений журналіст України,
старший викладач

кандидат соціологічних наук,
старший викладач

кандидат педагогічних наук,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

кандидат філологічних наук,
доцент
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Кафедра психології та педагогіки________________________
Завідувач –

ЧЕРНОБРОВКІН
Володимир Миколайович,
доктор психологічних наук, професор
4 корпус, кімн. 247, тел.: (044) 425-31-24,
e-mail: chernobrovkin@ukma.edu.ua

Копець Людмила Володимирівна,

Провідний спеціаліст –

МУЗИЧЕНКО Людмила Василівна
4 корпус, кімн. 251, тел. (044) 425-31-24,
e-mail: muzichenko@ukma.edu.ua

Богданов Сергій Олександрович,

доктор філософії в галузі психотерапії
(PhD, Віденський медичний університет, Австрія), старший викладач

Боднар Алла Яківна,

кандидат психологічних наук, доцент

Брик Оксана Михайлівна,
старший викладач

кандидат психологічних наук,
доцент

Копишинська Людмила
Олександрівна,
старший викладач

Сімоходська Ольга
Володимирівна,

старший викладач

Чернобровкіна Віра Андріївна,
доктор психологічних наук,
професор

Бушай Ігор Михайлович,

Чуканова Світлана
Олександрівна,

Гірник Андрій Миколайович,

Яковенко Ольга Валентинівна,

доктор психологічних наук, професор
кандидат філософських наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України

Голубєва Марія Олександрівна,

кандидат педагогічних наук, доцент

кандидат педагогічних наук
старший викладач

Ярошенко Тетяна Олександрівна,
кандидат історичних наук,
доцент

Школа соціальної роботи
ім. професора Володимира Полтавця__________________

Завідувач –

ГУСАК Наталія Євгенівна,
кандидат соціологічних наук,
доцент, випускниця НаУКМА
тел.: (044) 425-40-38,
e-mail: gusakny@ukma.edu.ua

Cпеціаліст –

МАКОСІЙ Наталія Михайлівна

4 корпус, кімн. 202, тел. (044) 462-50-40,
e-mail: n.makosii@ukma.edu.ua

Білоус Ольга Іванівна,

старший викладач, випускниця НаУКМА

Бойко Алла Михайлівна,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Бойко Оксана Михайлівна,
кандидат педагогічних наук,
PhD, старший викладач,
випускниця НаУКМА
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Бондаренко Наталія Борисівна,

Кабаченко Надія Василівна,

Дмитришина Наталія
Анатоліївна,

Панцир Сергій Іванович,

старший викладач, випускниця
НаУКМА

старший викладач, випускниця
НаУКМА

Дума Лілія Петрівна,

старший викладач, випускниця
НаУКМА

Іванова Олена Леонідівна,

кандидат філософських наук,
доцент
кандидат історичних наук,
доцент

Романова Наталія Федорівна,
кандидат педагогічних наук,
доцент

Савчук Олена Миколаївна,

кандидат психологічних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

старший викладач

Школа охорони здоров’я ____________________________

Завідувач –

ЮРОЧКО
Тетяна Петрівна,
доктор наук з державного управління,
доцент
6 корпус, кімн. 104, тел.: (044) 463-60-13,
e-mail: t.yurochko@ukma.edu.ua

Провідний спеціаліст –

ГУТНІК Наталія Вікторівна,

маґістр менеджменту організацій
і адміністрування
6 корпус, кімн. 105,
тел.: (044) 425-77-69,
e-mail: pmsph@ukma.edu.ua

Барська Юлія Григорівна,

маґістр менеджменту організацій
в охороні здоров’я, старший
викладач, випускниця НаУКМА

Бронікова Світлана Анатоліївна,
доктор наук з державного
управління, професор

Мальцев Едуард Анатолійович,

кандидат економічних наук,
керівник MBA-програми в KMБШ

Семигіна Тетяна Валеріївна,
доктор політичних
наук, професор,
випускниця НаУКМА

Скрипнікова Олена
Сергіївна,

маґістр біології,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Степурко Тетяна
Георгіївна,

керівник маґістерської
програми, PhD, доцент,
випускниця НаУКМА

Черненко
Зоряна Степанівна,

PhD, доцент,
випускниця НаУКМА

Шевченко Марина
Вікторівна,

доктор медичних наук,
доцент

Ющенко Анна
Володимирівна,

старший викладач,
випускниця НаУКМА
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Могилянська школа журналістики_____________________

Завідувач –

ФЕДЧЕНКО
Євген Миколайович,
кандидат політичних наук,
доцент, випускник НаУКМА
4 корпус, кімн. 405, тел.: (044) 463-77-02,
e-mail: fedchenko@ukma.edu.ua

Спеціаліст –

ІВАНОВА Світлана Петрівна
6 корпус, кімн. 112, тел.: (044) 463-58-63,
e-mail: super@ukma.edu.ua

Веретельник Роман
Миколайович,
доцент, PhD

Возниця Катерина
Олександрівна,

старший викладач, випускниця
НаУКМА

Дейниченко Руслан
Андрійович,
старший викладач

Дуцик Діана Ростиславівна,

кандидат філологічних наук,
доцент

Жданова Марія Олександрівна,
старший викладач

Мартинюк Олена Василівна,

старший викладач, випускниця
НаУКМА

Набожняк Олексій Юрійович,
старший викладач, випускник
НаУКМА

Орлова Дарія Вадимівна,

PhD із масових комунікацій,
старший викладач

Панін Юрій
Олександрович,

старший викладач,
випускник НаУКМА

Петрова Наталія
Іванівна,

старший викладач

Поліщук Сергій
Васильович,

старший викладач,
випускник НаУКМА

Романюк Вікторія
Сергіївна,

кандидат наук із культу
рології, доцент

Сторожук Юрій
Анатолійович,

старший викладач

Тарадай Дар’я Петрівна,
старший викладач, PhD
із масових комунікацій

Тетерюк Марія Павлівна,

старший викладач,
докторантка PhD-програми
з масових комунікацій

Федорів Ярослава
Романівна,

кандидат філологічних наук,
доцент

135
Кафедра міжнародних відносин_______________________

Завідувач –

ЯКОВЛЄВ
Максим Володимирович,
кандидат політичних наук,
доцент
4 корпус, кімн. 247, тел.: (044) 425-31-24,
e-mail: yakovlevmv@ukma.edu.ua

Провідний спеціаліст –

ЗАБУЗОВА
Оксана Володимирівна
4 корпус, кімн. 251, тел.
(044) 425-31-24,
e-mail: zabuzovaov@ukma.edu.ua

Гнатюк Микола Миколайович,
доктор наук, професор

Дем’янчук Олександр Петрович,
доктор наук, доцент

Іщенко Дмитро Володимирович,
кандидат наук,
старший викладач

Соловей Галина Сергіївна,
кандидат наук,
старший викладач

Міждисциплінарна
наукова конференція
«Anti-Corruption
Academic Program:
A Model for the region».
2020 рік
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КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА

БІЗНЕС-ШКОЛА (kmbs)

Декан –
САВРУК
Олександр Йосипович,
кандидат
економічних наук
тел.: (044) 490-66-35,
e-mail: savruk@ukma.edu.ua,
сайт: kmbs.ua

Києво-Могилянська Бізнес-Школа (kmbs) – школа для лідерів, які прагнуть змін – у собі, своїх компаніях, країні, світі.
Заснована 1999 року при Національному університеті «КиєвоМогилянська академія», одному з найстаріших університетів Європи з 400-річною історією.
kmbs – це:
• Середовище для проривного розвитку. Головний результат школи – якісний стрибок наших учасників та їхніх бізнесів. kmbs – це середовище, яке дає поштовх до розвитку, це
інтелектуальна платформа, творча атмосфера та потужне коло
спілкування.
• Стратегічний фокус та системне мислення. Щоб досягти
якісних змін, ми фокусуємося на персональному розвитку управлінців, системному мисленні, цілісному розумінні бізнесу, стратегії та створенні нового. Адже саме це (а не просте накопичення знань) допомагає перейти на справді новий рівень.
• Вміння cтавити правильні запитання. Ми не надаємо наборів «ефективних інструментів» на всі випадки життя. В першу
чергу, важливо дати відповідь на запитання «навіщо?». Від цього
виникає розуміння, що треба робити, – і вже потім ми переходимо до того, як це реалізовувати.
• Найцікавіші ідеї – на перетині світів. Відкриття нових горизонтів суттєво додає ефективності та креативності управлінцям.
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Ми виходимо за межі суто бізнесових питань, залучаємо багато
метафор і вивчаємо досвід людей із різних сфер діяльності.
• Дух і «ген лідерства» Києво-Могилянської академії. kmbs –
частина унікального університету, де вже сотні років тому народжувались лідери. Сучасна Академія успадкувала ці інтелектуальні надбання, традиції, особливий дух створення майбутнього та «ген лідерства».
• Глобальність + локальність. Ми поєднуємо найефективніші світові підходи з українським досвідом та практикою. Наші
викладачі – практики, які знають український бізнес зсередини, та міжнародні експерти. МВА-учасники та спільнота випускників їздять у навчальні тури до Китаю, Бразилії, Чилі, США,
Ізраїлю, Польщі, Грузії.
НАШ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ
• Learning, not teaching
Не ми навчаємо, а ви навчаєтесь
• Переосмислення набутого досвіду та рефлексія
Особливості навчання дорослих
• Active learning
Інтерактивні формати, дискусії, кейсові вправи, практичні проєкти
• Авторські курси від викладачів-практиків
Не просто викладення певних концептів, а власний досвід,
покладений на методологічну основу
• Навчання поза аудиторією
Живі кейси, виїзні модулі в регіони України, підкорення
Говерли
• Особливий підхід до формування груп
Ретельний відбір учасників
• Міжнародний досвід
Запрошені іноземні викладачі та міжнародні навчальні
модулі
• Творче переосмислення важливіше за набір знань
Не насаджуємо власну думку, а надаємо палітру концепцій,
підходів
• Lifelong learning
Після випуску – насичене життя в alumni-спільноті
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ДОКТОРСЬКА ШКОЛА НаУКМА
ім. РОДИНИ ЮХИМЕНКІВ

Директор –
КРИВОРУЧКА
Людмила Дмитрівна,
кандидат
філософських наук
вул. Волоська 12/4, 7 корпус,
Навчальний простір Докторської
школи ім. родини Юхименків
e-mail: kryvoruchkald@ukma.edu.ua

Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА, перша в Україні докторська школа європейського зразка (заснована
в 2008 р.), забезпечує організацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру, і її діяльність спрямована на виконання таких завдань:
• формування умов для реалізації освітньо-наукових програм
з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії (адмініст
ративне, методичне та технічне забезпечення);
• систематичний моніторинг ефективності наукової освіти і вдос
коналення освітньо-наукових програм із урахуванням досвіду
їх апробації;
• контроль результатів наукової роботи аспірантів, докторантів
і здобувачів наукового ступеня поза аспірантурою;
• забезпечення систематичного обліку чисельності і складу
аспірантів, докторантів і здобувачів, ведення звітності;
• організація та проведення вступу і зарахування до аспіранту
ри і докторантури НаУКМА;
• організаційна та адміністративна підтримка захисту дисертацій;
• пошук і адміністрування ґрантів для цільової підтримки інди
відуальних дослідницьких проєктів аспірантів і докторантів;
• організаційна підтримка академічної мобільності аспірантів
і докторантів;
• систематичне інформування університетської спільноти та широкої громадськості про організацію наукової освіти в НаУКМА.
Стратегічними напрямами розвитку наукової освіти в НаУКМА є:
• підтримка інноваційних форм освітньої підготовки дослідників;
• розвиток співпраці НаУКМА з партнерськими інституціями
для підготовки науковців у рамках відкритих освітніх структур
і міжінституційної аспірантури;
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• інтернаціоналізація дослідницької роботи й навчальних можливостей; поширення результатів наукових досліджень у між
народній науковій спільноті.
З 2016 року в аспірантурі НаУКМА здійснюється підготовка здобу
вачів ступеня доктора філософії за 16 освітньо-науковими програмами:
• Галузь «03 Гуманітарні науки»: «Історія та археологія» (спеціальність: 032 Історія та археологія); «Філософія» (спеціальність:
033 Філософія); «Культурологія» (спеціальність: 034 Культурологія);
«Теорія, історія української мови та компаративістика» (спеціальність: 035 Філологія); «Теорія, історія літератури та компаративістика» (спеціальність: 035 Філологія).
• Галузь «05 Соціальні та поведінкові науки»: «Економіка» (спеціальність: 051 Економіка); «Психологія» (спеціальність: 053 Пси
хологія); «Соціологія» (спеціальність: 054 Соціологія).
• Галузь «06 Журналістика»: «Медіа та комунікації» (спеціальність: 061 Журналістика).
• Галузь «07 Управління та адміністрування»: «Фінанси, банківська справа та страхування» (спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування); «Менеджмент» (спеціальність:
073 Менеджмент).
• Галузь: «08 Право»: «Право» (спеціальність: 081 Право).
• Галузь: «11 Математика і статистика»: «Прикладна математика»
(спеціальність: 113 Прикладна математика).
• Галузь «09 Біологія»: «Біологія» (спеціальність: 091 Біологія).
• Галузь «10 Природничі науки»: «Хімія» (спеціальність: 102 Хімія).
• Галузь «29 Міжнародні відносини» – Міжнародне право (спеціальність: 293 Міжнародне право).
Усі 16 освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії успішно акредитовані НАЗЯВО в 2020–2021 рр. (до 1 липня
2026 року). Шість програм акредитовані із визначенням «зразкова»: «Історія та археологія», «Філософія», «Медіа та комунікації»,
«Фінанси, банківська справа та страхування», «Біологія», «Право».
У 2016 році Докторська школа імені родини Юхименків НаУКМА
ініціювала створення міжінституційних аспірантур із залученням
провідних фахівців профільних наукових інституцій, що визначає
передумови для формування надзвичайно продуктивного і значущого
наукового осередку завдяки поєднаному науковому потенціалу,
спільному матеріально-технічному та інформаційному забезпеченню.
Така форма організації наукової освіти дає можливість забезпечити високу академічну якість освітніх і дослідницьких можливостей,
об’єднує у колеґіальну фахову спільноту молодих і досвідчених нау
ковців, на основі якої стає можливим створення унікальних проєктних груп для виконання міждисциплінарних наукових проєктів.
Міжінституційні освітньо-наукові програми НаУКМА:
• у галузі «03 Гуманітарні науки»: освітньо-наукова програма
«Культурологія» за спеціальністю «034 Культурологія» – виконується кафедрою культурології факультету гуманітарних наук
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НаУКМА та фахівцями Інституту культурології Національної академії мистецтв України;
• у галузі «09 Біологія»: освітньо-наукова програма «Біологія» за
спеціальністю «091 Біологія» – виконується кафедрою біології та ка
федрою лабораторної діагностики біологічних систем факультету природничих наук НаУКМА спільно з Інститутом харчової біотехнології
та геноміки НАН України, Інститутом молекулярної біології і генетики
НАН України, Інститутом фізіології НАН України ім. О. О. Богомольця;
• у галузі «10 Природничі науки»: освітньо-наукова програма
«Хімія» за спеціальністю «102 Хімія» – виконується кафедрою хімії
факультету природничих наук НаУКМА спільно з Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАНУ, Інститутом біоорганічної хімії та
нафтохімії НАНУ, Інститутом органічної хімії НАНУ, Інститутом хімії
поверхні ім. О. О. Чуйка НАНУ, Інститутом загальної та неорганічної
хімії імені В. І. Вернадського НАНУ, Інститутом сорбції та проблем
ендоекології НАНУ, Інститутом біоколоїдної хімії імені Ф. Д. Овчаренка
НАНУ, Міжвідомчим відділенням електрохімічної енергетики НАНУ;
• у галузі «12 Інформаційні технології»: освітньо-наукова про
грама «Комп’ютерні науки» за спеціальністю «122 Комп’ютерні нау
ки» – виконується фахівцями факультету інформатики НаУКМА
та Інституту програмних систем НАНУ, набір здійснює Інститут
програмних систем НАНУ.
У 2020 році НаУКМА спільно з 4 партнерськими університетами
та 4 науковими інституціями уклав угоди про співпрацю з метою
формування на основі Докторської школи імені родини Юхименків
міжінституційного осередку для підготовки здобувачів наукових ступенів і підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних
працівників ДокХаб, куди увійшли: Інститут економіки та прогнозування НАНУ, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАНУ,
Інститут соціальної та політичної психології НАПНУ, Інститут вищої
освіти НАПНУ, Дніпровський національний університет ім. О. Гон
чара, Національний університет «Львівська політехніка», Микола
ївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського, Хар
ківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця.
З 2016 року відкрито набір до дворічної докторантури для здобуття ступеня доктора наук за 11 спеціальностями:
• Галузь знань: 03 Гуманітарні науки – 032 Історія та археологія;
033 Філософія; 034 Культурологія; 035 Філологія (спеціалізація:
«Українська мова»); 035 Філологія (спеціалізація: «Теорія, історія
літератури та компаративістика»).
• Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки – 051 Економіка;
052 Політологія; 054 Соціологія.
• Галузь знань: 09 Біологія – 091 Біологія.
• Галузь знань: 10 Природничі науки – 102 Хімія.
• Галузь знань: 11 Математика та статистика – 113 Прикладна
математика.

Ц ЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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ЯКОСТІ ОСВІТИ НаУКМА
ttps://www.ukma.edu.ua/index.php/osvita/quality-edu

Керівник –
БЕРШАДСЬКА
Ольга Василівна,
5 корпус, кімн. 304,
e-mail: ovaber@ukma.edu.ua

Провідний спеціаліст –
ФОРТУНА Надія Вікторівна

(питання визнання документів про освіту
та перевірки на плагіат)
e-mail: n.fortuna@ukma.edu.ua

Спеціаліст 1-ї категорії –
СТАРИНСЬКА Наталя Борисівна

(питання підвищення кваліфікації викладачів)
e-mail: n.starynska@ukma.edu.ua

Центр забезпечення якості освіти Національного університету «Києво-Могилянська академія» з 2016 року забезпечує
внутрішній контроль якості в університеті, співпрацюючи з Комі
тетом з якості Вченої ради НаУКМА, навчально-методичним відділом та різноманітними студентськими ініціативами. Діяльність
Центру спрямована на:
• покращення освітніх програм та бізнес-процесів у НаУКМА;
• забезпечення принципів академічної доброчесності;
• проведення онлайн-опитування студентів, випускників, праце
давців та викладачів;
• активне реагування на зібрану інформацію через відповідні
зміни у політиці університету;
• підвищення кваліфікації (професійний розвиток) викладачів;
• визнання в НаУКМА іноземних дипломів та атестатів.
Діяльність Центру була підтримана компанією «Infopuls»,
British Council, MacEwan University (Канада), Посольством Чеської
республіки в Україні, National Endowment for Democracy. Особливу
підтримку має напрям розвитку кваліфікації викладачів, зокрема
організацією SmartFoundation та випускниками НаУКМА.

142

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Директор
Наукової бібліотеки –
ЧОРНА
Тетяна Володимирівна
тел.: (044) 463-69-31,
e-mail: chornatv@ukma.edu.ua

Веб-сайт Бібліотеки: library.ukma.edu.ua

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА НаУКМА
Бакалаврська Бібліотека Тетяни та Омеляна Антоновичiв –
колекція сучасної наукової та навчальної літератури (понад 800 тисяч томів), довідкових видань, відкритий доступ до книжкових
та електронних ресурсів та мережі Інтернет (довідкова служба,
інтернет-зала, зала для самостійної роботи, загальна читальна
зала, копi-центр, книгосховище, відділ комплектування документів, дирекція).
Філологічна бібліотека (1 корпус) – доступ до найбільш по
пулярних підручників із мовознавства та літературознавства,
художньої літератури, приватних колекцій (відділ бібліографії,
книгосховище, відділ обслуговування науковою літературою,
підтримка електронних сервісів, забезпечення послуг та інфраструктури для підвищення якості наукових результатів НаУКМА).
Бібліотека рідкісних та цінних видань (КМЦ) – колекція
цінних та рідкісних видань (понад 15 тис. примірників) і фонд
персональних колекцій, що налічує близько 90 тисяч томів.
Бібліотека ресурсного центру вивчення англійської мови (7 кор
пус) – зібрання навчальної літератури із вивчення англійської
мови та літератури і методології викладання англійської мови (читальна зала).
Бібліотека центру польських та європейських студій (6 корпус) – понад 7 тисяч томів літератури польською мовою з історії, політики, культури та науки Польщі.
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Американська бібліотека імені Віктора Китастого (4 корпус) –
публічна бібліотека та інформаційний центр, колекція літератури з американської історії, політики, культури, науки, художніх
творів англійською мовою (загальна читальна зала, Media-room,
New York-room).
Меморіальна бібліотека Омеляна Прiцака (4 корпус) – біб
ліотека-музей-архів відомого вченого, історика, сходознавця
О. Прiцака. На базі бібліотеки працює науково-дослідний сходознавчий центр iменi О. Прiцака (загальна зала).
Меморіальна бібліотека Джеймса Мейса (4 корпус) – бібліо
тека-архів-музей вченого-політолога Дж. Мейса. Містить майже
3 тисячі томів видань з історії та політики ХХ столiття України
та інших країн (загальна зала).
Науковий архів – впорядкована колекція документів приватних осіб, які передали разом з книжковими колекціями творчі, наукові, особисті та інші документи на постійне зберігання
до Наукової бібліотеки НаУКМА.

Бібліотека – інтелектуальна скарбниця університету
Бібліотека університету – навчально-інформаційний, науковий, культурно-освітній структурний підрозділ. Основна мета
діяльності Бібліотеки – максимальне та оперативне задоволення потреб користувачів в інформації та документах, забезпечення потреб навчального процесу й наукової діяльності з усіх
напрямів фахового спрямування.
У процесі навчання i дослідницької діяльності студенти, викладачі та співробітники НаУКМА мають змогу швидко й ефективно
отримувати інформацію, скориставшись фондами Наукової біб
ліотеки університету.
До послуг користувачів Бібліотеки 16 читальних залів (682 робочі місця), 92 комп’ютерні робочі станції у різних підрозділах:
Бібліотека Тетяни та Омеляна Антоновичів (навчальна література на абонементах i в читальних залах), Філологічна (навчальна
i наукова література з мовознавства та літературознавства, худож
ня література) та Бібліотека рідкісних та цінних видань (цінні
й рідкісні видання, особисті книжкові колекції), Американська
бібліотека імені Віктора Китастого (документи з історії, науки,
культури, літератури США), а також у цьому приміщенні розміщено колекції О. Пріцака та Дж. Мейса.
Сучасна Бібліотека НаУКМА – це мільйонна колекція друкованих та електронних видань: наукова, навчальна, довідкова
література, періодика тощо. Вагома частина книжкового фонду – література іноземними мовами, переважно англійською.
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У Науковій бібліотеці зберігається 69 колекцій книжкових
зібрань відомих учених, діячів науки i культури України та інших
країн світу; науковий архів.
До послуг користувачів електронний каталог, доступний
через інтернет 24 години на добу, запроваджено інтегровану
автоматизовану бібліотечну систему ALEPH500, що забезпечує
оперативний доступ до будь-якої інформації. Працює електрон
не замовлення літератури, послуги електронної доставки документів, організації навчальних ресурсів «Матеріали до курсів», інституційний репозитарiй eKМAIR. Бібліотека під’єднана
до інтернету, у т. ч. до бездротового. У приміщенні бібліотеки
надаються послуги ксерокопіювання та оцифрування.

ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

Директор –
КОСТЮК
Олександр Олександрович,
кандидат технічних наук
4 корпус, кімн. 108, тел.: (044) 425-53-00,
e-mail: kostyuk@ukma.edu.ua

Інформаційно-обчислювальний центр є самостійним навчальним, інформаційним структурним підрозділом Національного
університету «Києво-Могилянська академія», який визначає полі
тику комп’ютеризації всіх напрямів діяльності університету та всіх
його структурних підрозділів, формує iнформацiйну комп’ютерну
структуру, підтримує та забезпечує роботу єдиної інформаційної корпоративної мережі НаУКМА.
Метою роботи Центру є розробка та впровадження інноваційних інформаційних технологій у Національному університеті
«Києво-Могилянська академія». Центр координує свою діяльність із факультетами (кафедрами, лабораторіями тощо), відділами, іншими структурними підрозділами університету на основі
постійного вивчення потреб та їх аналізу, з метою вдосконалення
роботи, згідно з основними напрямами діяльності Центру, та раціонального використання технічних, програмних, фінансових
та інформаційних ресурсів.
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Основними напрямами діяльності Центру є:
• інформатизація та підтримка систем автоматизації бізнеспроцесів НаУКМА;
• створення єдиного інформаційного середовища та керування сервісами, що надаються користувачам;
• моніторинг розвитку новітніх інформаційних технологій,
аналіз можливості та доцільності впровадження їх у НаУКМА;
• розробка та підтримка корпоративного вебсайту НаУКМА,
внутрішнього сайту VICTORY, АСУНП «Optima», ЄДЕБО,
ІВС «Освіта», Education, електронного архіву eKMAIR, ба
зи документообігу та інших проєктів, пов’язаних зі створенням та використанням програмних засобів та мультиме
дійної продукції.

ЦЕНТР ЕЛЕКТРОННОЇ ОСВІТИ

Керівник –
ПОДДЕНЕЖНИЙ
Олександр Георгійович
7 корпус, 2 поверх,
e-mail: oleksandr.poddenezhnyi@ukma.edu.ua

Центр електронної освіти – структурний підрозділ НаУКМА,
який координує та консолідує напрацювання могилянців у галузі електронного (змішаного) навчання на бакалаврських, маґіс
терських та PhD-програмах, а також створення МВОК (пілотний
проєкт). Заснований у грудні 2018 р.
Основні завдання ЦЕО:
• розробка університетських стандартів нормативно-правового, організаційного, науково-методичного, інформаційнотелекомунікаційного, програмного, матеріально-технічного
забезпечення електронного навчання (застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій,
використання технологій дистанційного навчання тощо);
• підтримка платформи дистанційного навчання DistEdu
(Moodle), зокрема онлайн та змішані курси для внутрішньої та зовнішньої аудиторій;
• впровадження новітніх форм, методів, методологій і техно
логій підтримки основних компонентів змішаної електронної
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освіти (е-освіти) шляхом створення електронних курсів для
DistEdu та еталонних МBОС;
• визначення базового інструментарію та форматів зберіган
ня електронних начальних матеріалів;
• реалізація ресурсних можливостей НаУКМА для підвищен
ня якості цифрового навчання за рахунок оновлення змісту
та методів навчання, комп’ютерної грамотності;
• індивідуалізація процесу онлайн-навчання відповідно до
потреб, особливостей і можливостей кожного студента/
слухача.

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ
Керівник –
КОТЕЛЕВЕЦЬ
Ірина Олександрівна
8 корпус, кімн. 14–15, тел.: (044) 463-66-68,
3 корпус, кімн. 115, 120,
e-mails: i.kotelevets@ukma.edu.ua,
redviddil@ukma.edu.ua

Технік копіювального центру –
КОСТРОВ
Сергій Олексійович
3 корпус НаУКМА, кімн. 120, 115
тел.(044) 425-45-44, вн. 215,
e-mail: kostrovso@ukma.edu.ua

Редакційно-видавничий відділ забезпечує видавничу та полі
графічну політики НаУКМА. Виконує ухвалений Видавничою
радою щорічний тематично-видавничий план НаУКМА (редпортфель), зокрема готує до друку наукові журнали, монографії, підручники, посібники, довідники, енциклопедії тощо.
Фахівці відділу здійснюють інформаційно-консультативну ро
боту з авторами навчальних і наукових книжок, статей до збірників і журналів, укладачами матеріалів конференцій і навчально-методичних розробок. Виконують редакційне опрацювання
і додрукарську підготовку матеріалів, а також оперативні поліграфічні роботи, в т. ч. роздрук, малотиражне копіювання, брошурування, ламінування тощо.
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НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ІСТОРИЧНИХ СТУДІЙ
(МУЗЕЙ НаУКМА)

Завідувач —
СИДОРЧУК
Таїсія Михайлівна,
кандидат історичних наук
тел.: (044) 425-35-53,
e-mail: sydorchuktm@ukma.edu.ua

Сайт: museum.ukma.edu.ua
Facebook: @NaUKMAmuseum (Музей НаУКМА)
Instagram: @naukmamuseum
Telegram: t.me/naukmamuseum

Навчальна лабораторія історичних студій (Музей НаУКМА)
працює з метою вивчення, збереження та популяризації істо
рико-культурної спадщини Києво-Могилянської академії від її
витоків (Київського братства) і до сучасності через пошук, дослідження, публікації та експонування пам’яток у музейних приміщеннях та онлайн.
Розміщується у приміщеннях відреставрованих автентичних
будівель Святодухівської церкви та поварні Братського монастиря. Музейна експозиція ознайомлює з історією заснування
та розвитку Києво-Могилянської академії впродовж 400 років,
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її видатними діячами, історичними будівлями, а також відроджен
ням і сьогоденням університету. В Музеї проходять виставки
історико-культурних пам’яток та мистецьких творів із колекцій
НаУКМА, творчих робіт могилянської спільноти, наукові конференції, семінари, тренінги, презентації видань, концерти народної, класичної і духовної музики. Спільно з науковою біб
ліотекою НаУКМА започатковано масштабний проєкт «Віртуальний музей Києво-Могилянської академії», який передбачає
реконструювати історико-культурне надбання Академії протягом усієї історії діяльності (Братська школа – Києво-Могилянська
академія – Київська духовна академія – Національний університет «Києво-Могилянська академія») через оцифрування мате
ріалів Академії в різних вітчизняних і зарубіжних установах та
створення широкого доступу до цих матеріалів завдяки сучасним
технологіям на одній платформі – інтернет-порталі: https://
vm.ukma.edu.ua.
Музей
НаУКМА
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НАУКОВА РОБОТА

.

Віце-президент
з наукової роботи
та інформатизації –
ЯРОШЕНКО
Тетяна Олександрівна,
кандидат історичних наук,
доцент, заслужений працівник
культури України
5 корпус, кімн. 309,
e-mail: yaroshenko@ukma.edu.ua

Поєднання навчання з науковою роботою – засадничий
принцип системи вищої освіти, який сповідує Національний університет «Києво-Могилянська академія» з перших років свого відродження. Загальна концепція наукових досліджень у НаУКМА –
«Україна: людина, суспільство, природа» – це цілісна система
дослідницьких робіт, спрямованих на вивчення актуальних проб
лем гуманітарного, суспільного та природничого профілів. Серед
пріоритетів, спрямованих на підвищення рівня наукових розробок
та якість підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, в НаУКМА
визнано розвиток докторських програм і впровадження принципів третього циклу вищої освіти, реальне поєднання науки
й освіти, що в європейській термінології визначається як «навчання через дослідження».
У 2021 році НаУКМА пройшов державну атестацію закладів
вищої освіти в частині провадження наукової (науково-технічної)
діяльності за 4 напрямами та отримав найвищу категорію А – для
напряму Суспільні науки, Б – Гуманітарні науки, В – Математика
та природничі науки та Біологія та охорона здоров’я.
У 2020 р. результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу НаУКМА було відображено у 80 монографіях
(із них 33 – видані за кордоном), 604 наукових статтях (із них 159 –
за кордоном).
Викладачі НаУКМА видали: 1 підручник, 66 навчальних посібників і методичних рекомендацій. Оформлено 2 патенти на корисну модель, 1 товарний знак, 9 авторських свідоцтв. Статті у виданнях,
що індексуються у Web of Science Core Collection – 78, Scopus –
126, загалом у наукометричних базах за 2020 р. – 166 статей.
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Індекс Гірша НаУКМА за Scopus – 35; за Web of Science – 31;
за Google Scholar – 103.
Високоцитовані статті могилянців (у 1 % топ-цитованих робіт
світу у своїй предметній галузі): у Web of Science – 3, у Scopus – 5.
За рейтингом наукових установ і ЗВО України за показниками Google Scholar станом на квітень 2021 р. НаУКМА посідає
11-те місце (4-те серед університетів України).
НаУКМА є засновником (співзасновником) 18 назв наукових
журналів, у т. ч. англомовних: Kyiv-Mohyla Humanities Journal,
Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal. Усі журнали НаУКМА –
рецензовані, відкритого доступу, електронні версії розміщено
на платформі Open Journal System.
Дослідницький доробок студентів університету у 2020 р. віддзеркалено у 231 науковій статі, тезах доповідей, із них 142 –
самостійні. Свої наукові дослідження вони презентували на 157
конференціях.
Упродовж 2020 р. відбулося 681 виступ науковців НаУКМА з доповідями на наукових форумах різного рівня, серед яких 356 –
це міжнародні конференції, семінари, симпозіуми, з’їзди тощо.
Самостійно співробітники університету організували 41 науковий
захід (із них 9 – міжнародні конференції), спільно з партнерами
НаУКМА було проведено 42 наукові конференції, семінари, з яких
18 – міжнародні.
Співробітники та аспіранти НаУКМА 2020 р. захистили 2 докторські, 9 кандидатських дисертацій і 4 PhD (доктор філософії).
Могилянка прагне стати потужним, знаним в усьому світі
науковим центром, в якому відбувається неперервний процес наукового пошуку, наукових дискусій і перемог, процес творчого
спілкування та передавання знань, досвіду і вмінь молодому талановитому поколінню дослідників.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ РОБОТИ
•
•
•

•

Факультет гуманітарних наук
Первісна історія України; кам’яна доба історії України.
Історія Центрально-Східної Європи; Історія Києво-Могилян
ської академії: важливі дати, події.
Психоаналітичні та семіотичні дослідження візуальних, просторових і вербальних культурних форм кінця ХХ – початку
ХХІ ст.; Сучасна культура в Україні: пострадянські та західні
рецепції та впливи.
Історія української та світової літератур; Проблеми теорії літе
ратури та компаративістики.
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• Порівняльно-історичне і зіставне мовознавство; Лексика та гра
матика класичних та тюркських мов.
• Теорія, методика та інноваційні технології у викладанні анг
лійської мови.
• Стилістика української мови; Українська соціолінгвістика.
• Історія філософської думки в Україні; Проблеми теорії та ме
тодології історико-філософського пізнання; Історія західноєвропейської філософії.
• Юдаїка.
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Факультет природничих наук
Ідентифікація мікросателітних локусів, специфічних до хромосом Triticinae; Пошук молекулярних маркерів генів стійкості
до борошнистої роси у геномі інтрогресивних ліній м’якої
пшениці.
Аспекти етики, фізіології, забрудненості і продуктивності складових екосистеми як комплексу проблем сталого розвитку
на Землі; Вплив антропогенних чинників та кліматичних змін
на екосистеми.
Дослідження в галузі мембранних процесів і технологій.
Методи створення нових типів функціональних полімерів
і полімерних мембран для фармації, біотехнології та мембранних процесів розділення та водопідготовки.
Теорія груп та алгебр Лі, комплексний аналіз.
Фізика конденсованого стану матерії.
Факультет правничих наук
Загальна теорія права, актуальні проблеми теорії права.
Теорія і практика нормотворення.
Міжнародний захист прав людини.
Конституційне право України; Проблеми конституційного права України.
Цивільне право.
Кримінальне право і кримінальний процес.
Фінансове та податкове право.
Європейське право.

Факультет економічних наук
• Розробка сучасних підходів щодо прийняття фінансово-економічних рішень.
• Аналіз бюджетної і податкової політики України.
• Інформаційні системи та технології у фінансових дослідженнях.
• Перехідна економіка та економічні реформи.
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• Поведінка споживачів у системі управління розвитком організації.
• Оцінка бізнесу та управління вартістю компаній.
• Маркетинговий підхід до управління діяльністю компанії.
•
•
•
•
•

Факультет інформатики
Програмні системи підтримки електронного навчання; Проєк
тування та розробка систем підтримки прийняття рішень.
Розвиток інтернет-технологій та їх застосування в наукових
дослідженнях і в навчальному процесі.
Системи управління базами даних.
Дискретна математика: групи скінченностанових автомат
них перетворень, скінченні метричні простори.
Задачі нескінченновимірної алгебраїчної геометрії та теорії зображень і застосування отриманих результатів до прикладних
задач кодування інформації, зокрема криптографії.

Факультет соціальних наук і соціальних технологій
Аналіз сучасних соціологічних теорій.
Історія української соціології.
Соціологічні дослідження гендерних відносин.
Теоретико-методологічні дослідження політичних явищ і процесів.
Політичні аспекти державної політики і державного управління.
Актуальні проблеми міжнародної політики.
Розвиток системи зв’язків із громадськістю як чинник станов
лення громадянського суспільства в Україні.
• Психолого-педагогічні умови формування професійної ком
петентності студентів вищих навчальних закладів.
• Теорія та методика конфліктологічної освіти.
• Політика, економіка та управління в охороні здоров’я.

•
•
•
•
•
•
•

НАУКОВІ СТРУКТУРИ НаУКМА
Наукові центри і лабораторії університету функціонують на
засадах самофінансування і виконують науково-дослідні проєкти
в межах здобутих міжнародних і вітчизняних ґрантів. До досліджень залучені науково-педагогічні працівники, студенти й аспіранти НаУКМА. Результати таких досліджень щорічно оприлюднюються на тематичних конференціях, проблемно-тематичних
симпозіумах, круглих столах, одразу стають освітнім матеріалом
і потрапляють до навчальної аудиторії як у вигляді нових курсів
і спецкурсів, так і наукових публікацій. Науково-дослідні центри
і лабораторії охоплюють усі галузі знань.
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Науково-дослідний центр
«Спадщина Києво-Могилянської академії»
5 корпус, кімн. 114, тел.: (044) 463-58-62,
e-mail: M.Yaremenko@ukma.edu.ua

Керівник – ЯРЕМЕНКО Максим Васильович, доктор істо
ричних наук, доцент.

Центр європейських гуманітарних досліджень
5 корпус, кімн. 209–211, тел.: (044) 425-60-20,
e-mail: ehrc@ukma.edu.ua

Керівник – СІГОВ Костянтин Борисович, кандидат філософських наук, доцент.

Центр польських та європейських студій
ім. Єжи Гедройця
6 корпус, підвальне приміщення, вул. Волоська, 10,
тел.: (044) 425-13-51, e-mail: cpes@ukma.edu.ua

Керівник – ДИСА Катерина Леонідівна, кандидат історичних наук, випускниця НаУКМА.

Школа політичної аналітики
7 корпус, кімн. 409,
e-mail: spa@ukma.edu.ua

Керівник – ЯКОВЛЄВ Максим Володимирович, кандидат
політичних наук, доцент.

Центр мембранних досліджень
2 корпус, кімн. 205, тел.: (044) 425-33-93,
e-mail: burban@ukma.edu.ua

Керівник – БУРБАН Анатолій Флавіанович, доктор технічних наук, професор.

Центр «Інститут громадянської освіти» ім. С. Рябова
4 корпус, кімн. 224, тел.: (044) 425-60-48,
e-mail: zubrytska@ukma.edu.ua

Керівник – ЗУБРИЦЬКА Людмила Йосипівна, кандидат політичних наук, доцент.

Центр «Археологічна експедиція НаУКМА»
3 корпус, кімн. 210, тел.: (044) 463-59-27,
e-mail: shuval@ukma.edu.ua

Керівник – ЗАЛІЗНЯК Леонід Львович, доктор історичних
наук, професор.
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Центр фінансово-економічних досліджень
6 корпус, кімн. 410, тел.: (044) 239-24-94, (044) 425-60-42,
e-mail: luk@ukma.edu.ua

Керівник – ЛУК’ЯНЕНКО Ірина Григорівна, доктор економічних наук, професор.

Центр молекулярних і клітинних досліджень
2 корпус, кімн. 106, тел.: (044) 425-60-57,
e-mail: nbilko@ukma.edu.ua

Керівник – БІЛЬКО Надія Михайлівна, доктор медичних
наук, професор.

Центр дослідження конфліктів та психоаналізу
4 корпус, кімн. 247, тел.: (044) 425-31-24,
e-mail: girnyk@ukma.edu.ua

Керівник – ГІРНИК Андрій Миколайович, кандидат філософських наук, професор.

Науково-дослідний центр кінематографічних студій
1 корпус, кімн. 216, тел.: (044) 425-60-96,
e-mail: ktm@ukma.edu.ua

Керівник – БРЮХОВЕЦЬКА Лариса Іванівна.

Центр досліджень історії та культури
східноєвропейського єврейства
5 корпус, кімн. 001–003, під’їзд 3 (підвал),
тел.: (044) 463-57-89, e-mail: judaicacenter@ukma.edu.ua

Керівник – ФІНБЕРГ Леонід Кушелевич.

Лабораторія генетики та клітинної біології
кафедри біології
1 корпус, кімн. 14–18 (підвальне приміщення),
тел.: (044) 425-60-57, e-mail: antonyuk.m@ukma.edu.ua

Керівник – АНТОНЮК Максим Зиновійович, доктор біологіч
них наук, доцент.

Центр досліджень екосистем, змін клімату
та сталого розвитку
3 корпус, кімн. 211, тел.: (044) 425-60-57, (044) 425-51-88,
e-mail: vyshenska@ukma.edu.ua

Керівник – ВИШЕНСЬКА Ірина Георгіївна, кандидат біологічних наук, доцент.
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Центр канадських студій
9 корпус, кімн. 25-В, e-mail: mazindm@ukma.edu.ua

Керівник – МАЗІН Дмитро Михайлович, кандидат філологічних наук, доцент.

Центр соціального партнерства та лобіювання
4 корпус, кімн. 202, тел.: (044) 417-40-38,
e-mail: panzer@ukma.edu.ua

Керівник – ПАНЦИР Сергій Іванович, кандидат історичних
наук, доцент.

Науково-дослідний центр орієнталістики
ім. Омеляна Пріцака
4 корпус, кімн. 24 (Кабінет ім. О. Пріцака),
тел.: (044) 417-31-13, e-mail: sydorchuktm@ukma.edu.ua

Керівник – СИДОРЧУК Таїсія Михайлівна, кандидат історичних наук.

Центр міжнародного захисту прав людини
4 корпус, кімн. 325, тел.: (044) 425-60-73,
e-mail: antonovych@ukma.edu.ua

Керівник – АНТОНОВИЧ Мирослава Михайлівна, доктор
права, кандидат філологічних наук, доцент.

Центр дослідження проблем верховенства права
та його втілення в національну практику України
4 корпус, кімн. 304, тел.: (044) 425-60-73,
e-mail: a.zayets@ukma.edu.ua

Керівник – ЗАЄЦЬ Анатолій Павлович, доктор юридичних наук,
професор.

Центр досліджень медіації та діалогу
e-mail: t.kyselova@ukma.edu.ua

Керівник – КИСЕЛЬОВА Тетяна Сергіївна, кандидат юридичних наук, доктор філософії в галузі права, доцент.

Науково-навчальний центр «Інноваційна лабораторія»
6 корпус, кімн. 403, тел. (044) 425-60-42,
e-mail: bazhal@ukma.edu.ua

Керівник – БАЖАЛ Юрій Миколайович, доктор економічних
наук, професор.
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Міждисциплінарний науково-освітній центр
протидії корупції в Україні
5 корпус, кімн. 110-Б,
e-mail: acrec@ukma.edu.ua

Керівник – НЕСТЕРЕНКО Оксана В’ячеславівна, кандидат
юридичних наук.

Центр психічного здоров’я
та психосоціального супроводу
e-mail: s.bogdanov@ukma.edu.ua

Керівник – БОГДАНОВ Сергій Олександрович, Dr. scient. med.,
кандидат наук.

Інститут німецького права
4 корпус, кімн. 325, e-mail: roman.petrov@ukma.edu.ua
e-mail: petroveulaw@gmaila.com

Академічний керівник – ПЕТРОВ Роман Арестович, доктор юри
дичних наук, професор.

Центр наукометрії та цифрової підтримки
досліджень НаУКМА
e-mail: yaroshenko@ukma.edu.ua, CSDRS@ukma.edu.ua

Керівник – ЯРОШЕНКО Тетяна Олександрівна, віце-президент з наукової роботи та інформатизації, кандидат історичних наук, доцент.

Центр інноваційних методів викладання і вивчення
європейських студій
тел. (044) 425-60-48,
e-mail: demyanchuk@ukma.edu.ua

Керівник – ДЕМ’ЯНЧУК Олександр Петрович, доктор політичних наук, професор

Центр фізичних та хімічних досліджень
біологічних систем
2 корпус, кімн. 305, тел. (044) 425-60-68,
e-mail: bernatska.julia@ukma.edu.ua

Керівник – Бернацька Юлія Миколаївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент

157

МІЖНАРОДНЕ

СПІВРОБІТНИЦТВО НаУКМА
www.dfc.ukma.edu.ua
https://www.facebook.com/groups/Int.naukma/

Начальник відділу
міжнародного співробітництва,
Erasmus + координатор
для викладачів –
Лариса ЧОВНЮК,
випускниця НаУКМА
5 корпус, кімн. 306,
тел.: (044) 425-77-70, (044) 425-50-16,
e-mail: larch@ukma.edu.ua

Заступник начальника відділу міжнародного
співробітництва по міграційній роботі,
завірення документів НаУКМА для випускників –
Оксана СТРОК
5 корпус, кімн. 311–312, тел.: (044) 425-77-71,
e-mail: migration_visas@ukma.edu.ua

Координаторки іноземних студентів –
Марія ШЕІНА, Марі-Терез ДЮКЕ
5 корпус, кімн. 315, тел.: (044) 425-50-16,
e-mail: int_student@ukma.edu.ua

Викладач української мови як іноземної –
Єлизавета ТАРАНУХА
5 корпус, кімн. 319, тел.: (044) 425-60-33,
e-mail: ukr_foreign@ukma.edu.ua

Міжнародні програми обмінів для студентів
(Erasmus+, двосторонні угоди); переклади
офіційних документів НаУКМА для студентів,
інституційні ґранти –
Олена ЧЕМОДАНОВА
5 корпус, кімн. 319, тел.: (044) 425-60-33,
e-mail: int_mobility@ukma.edu.ua

Міжнародне співробітництво є одним зі стратегічних
пріоритетів розвитку університету, загальна мета якого – ви
знання Академії найкращими навчальними інституціями Європи
за якістю освіти й наукової діяльності, а також як потужного центру
українознавства.
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МІЖНАРОДНІ УГОДИ I ПРОЄКТИ НаУКМА
Засадничим елементом міжнародного розвитку НаУКМА є дво
стороннє та багатостороннє співробітництво з партнерами в різних країнах світу, що передбачає розроблення спільних проєктів, зокрема: безпосередній обмін науковою інформацією та досві
дом наукової і викладацької роботи; спільні дослідження й спільне викладання певних дисциплін; обмін студентами і викладачами
тощо. Зокрема, за період існування НаУКМА, з 1992 року, Академія підписала понад 80 загальноуніверситетських угод – і це
без урахування угод на рівні факультетів та кафедр – із зарубіжними університетами й інституціями.
НаУКМА пропонує студентам програми обміну із зарубіж
ними університетами, що дає змогу отримати безпосередній
досвід іншого академічного середовища. Ці обміни відбуваються або за двосторонніми угодами, або в межах чи за підтримки
певних проєктів. Від 2015 року студенти і викладачі НаУКМА
мають можливість скористатися стипендіями програми Eras
mus+Міжнародна Кредитна Мобільність, яка фінансується Європейською комісією. Серед університетів, у яких студенти НаУКМА
можуть провчитися семестр чи рік, із перезарахуванням отри
маних там кредитів, зокрема, є:
• Центр європейських, російських і євразійських студій (CERES)
при Центрі міжнародних студій Мунка Університету Торонто (Торонто, Канада): передбачає щорічне стажування одного
аспіранта або студента маґістерських програм;
• Європейський університет Віадріни (Франкфурт-на-Одері, Німеччина): програма орієнтована на студентів усіх факультетів;
• Рурський університет (Бохум, Німеччина): для студентів факультету правничих наук;
• Університет Бергена (Норвегія): програма орієнтована на студентів економічного факультету;
• Університет Тампере (Фінляндія): програма для студентів
Школи охорони здоров’я;
• Університет Глазго (Велика Британія): програма студій Центральної і Східної Європи для студентів міжнародних відносин,
історії, політології;
• Університет Руана (Франція): програма орієнтована на студентів-хіміків;
• Університет Гронінгена (Нідерланди): для студентів усіх факультетів;
• Університет Хаена (Іспанія): програма орієнтована на студентів економічного факультету;
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• Університет Ніша (Сербія): програма орієнтована на студентів усіх факультетів.
Повний перелік партнерств, а також умови участі у програмах обмінів шукайте на сайті міжнародного відділу. Якщо Ви
хочете взяти участь у конкурсі на стипендію на семестрове навчання за кордоном, або ж навчатися протягом семестру у якомусь з вищезазначених унівреситетів за власний кошт, або ж
якщо Ви самостійно знайшли програму обміну і хочете дізнатися, як сумістити її з навчанням у НаУКМА, – звертайтеся до
Олени Чемоданової (int_mobility@ukma.edu.ua).

СПІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ НаУКМА
У НаУКМА активно розвиваються спільні маґістерські програми:
• «Політологія: Європейські та німецькі студії», спільна навчальна програма, з можливістю отримання двох дипломів:
НаУКМА (кафедра політології) і Університету імені Фрідріха
Шиллера (кафедра міжнародних відносин), Єна, Німеччина.
Програма працює за фінансової підтримки DAAD, Німецької
служби академічних обмінів. Детальніша інформація – http://
www.des.uni-jena.de;
• «Історія Центрально-Східної Європи», спільний проєкт
НаУКМА (кафедра історії) і Варшавського університету (Центр
східноєвропейських студій). Програма працює за фінансової
підтримки уряду Польщі. Детальніша інформація – http://
www.ukma.edu.ua/index.php/osvita/fakulteti/fgn/kafedra-istoriji;
• «Development Economics And International Project Management»,
спільний проєкт НаУКМА (кафдра економічної теорії) і Уні
верситету Париж-Східний Кретей. Детальніша інформація –
https://www.en.u-pec.fr/en/study-offer/programs-in-english/
master-s-degree-deipm-development-economics-and-internationalproject-management-m2;
• проєкт Erasmus Mundus Joint Master’s Degree International
Masters in Russian, Central and East European Studies
(IMRCEES). Детальніша інформація – http://www.gla.ac.uk/
postgraduate/erasmusmundus/.

ІНОЗЕМНІ ВИКЛАДАЧІ В НаУКМА
Традиційно в НаУКМА для прочитання повних курсів або
ж спільних з українськими викладачами запрошують іноземних викладачів. Загалом, понад 200 іноземних колег із США,
Німеччини, Польщі, Канади, Великої Британії, Росії, Франції,
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Норвегії, Чехії, Білорусі, Нідерландів, Угорщини, Австрії, Болгарії, Данії, Єгипту, Іспанії, Португалії, Сербії, Туреччини, Швеції викладали, стажувались або проводили спільні дослідження
в НаУКМА.

ІНОЗЕМНІ СТУДЕНТИ В НаУКМА
Протягом 2020 року у НаУКМА навчалися 65 іноземних студентів – серед них студенти повної форми навчання, студенти за
програмами обміну, слухачі, стажери-дослідники, а також учасники літніх шкіл та інших короткотермінових навчальних програм.
Студенти приїздили до НаУКМА із найрізноманітніших
країн – Австралії, Бельгії, Болгарії, Великої Британії, Грузії,
Італії, Канади, Нігерії, Лівії, Нідерландів, Німеччини, Польщі,
Росії, США, Франції, Чехії, Швеції та ін.
Якщо ви хочете потоваришувати з іноземними студентами,
котрі навчаються у НаУКМА, просимо звертатися до Марії Шеіної чи Марі-Терез Дюке (int_students@ukma.edu.ua), або ж доєднуватися до International Buddy NaUKMA (https://www.
facebook.com/intbuddynaukma/,
https://www.instagram.com/
international_buddykma/).

ПОСЛУГИ ВІДДІЛУ
МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Для участі у міжнародних програмах стажування/навчання, студентам потрібно підготувати пакет документів, зазвичай англійською мовою. Відділ міжнародного співробітництва
надає такі послуги студентам і випускникам НаУКМА:
переклад англійською мовою та/або завірення:
• транскриптів (академічних довідок);
• дипломів і додатків до дипломів;
• атестатів;
• сертифікатів про закінчення сертифікатних програм у НаУКМА;
видавання довідок:
• про статус студента у НаУКМА англійською мовою;
• про рівень володіння англійською мовою.
Докладніше про послуги для студентів – Олена Чемоданова
(int_mobility@ukma.edu.ua), випускників і аспірантів – Оксана
Строк (migration_visas@ukma.edu.ua) та за посиланням http://dfc.
ukma.edu.ua/going-from-naukma/main-documents.
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ІПРЕМІЇ
МЕННІ ФОНДИ, СТИПЕНДІЇ,
ТА ВІДЗНАКИ
Підтримка благодійників та партнерів
НаУКМА є державним університетом. Фінансування, яке виділяє держава, покриває необхідний мінімум для забезпечення
якості освіти, розвитку студентів і проведення наукових досліджень.
Для того ж, щоб відповідати стандартам університету світового
класу, яким прагне стати Могилянка, команда Академії постійно
працює над пошуком додаткових джерел фінансування.
З моменту свого відродження, Києво-Могилянська академія
активно працює над залученням доброчинців для підтримки амбітних планів університету.
Виконанню місії та стратегії розвитку НаУКМА допомагають
такі ключові проєкти:
1. Цифровий університет. Цифрова стратегія НаУКМА ґрунтується на вивченні та впровадженні найкращих практик цифрових технологій в освіті, науці та управлінні сучасного університету. Проєктом передбачено технічний (модернізація мереж,
обладнання), технологічний (програмні продукти, що забезпечують усі бізнес-процеси) та інтелектуальний (освітні та наукові
ресурси та сервіси) рівні, а також розвиток цифрової компетентності викладачів і студентів тощо.
2. Докторська школа НаУКМА ім. родини Юхименків. Проєкт
розвитку Докторської школи НаУКМА ім. родини Юхименків
передбачає залучення додаткових коштів для ефективної підготовки здобувачів ступеня доктора філософії, проведення якісних
наукових досліджень, участі в міжнародних наукових конференціях, публікації у міжнародних реферованих виданнях.
3. Києво-Могилянські академічні реферовані журнали. Наукові рецензовані журнали відіграють важливу роль у підтвердженні та поширенні результатів наукових досліджень. Могилянка
інвестує в розвиток власної мережі наукових журналів, приділяючи особливу увагу англомовним виданням – Kyiv-Mohyla
Humanities Journal та Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal.
Наші англомовні журнали посилюють репутацію університету та країни в світовій академічній спільноті, є платформою
для українських науковців і тих зарубіжних учених, які досліджують Україну та українське.
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Саме завдячуючи підтримці наших благодійників, журнали
виходять на регулярній основі, ми маємо якісну редакційну колегію, англомовних редакторів, а також забезпечуємо представленість дослідників у світових наукометричних базах та цитування їхніх робіт.
4. Розвиток факультету природничих наук. Києво-Моги
лянська академія на етапі відродження задумувалася як класичний університет, в якому обов’язково мають навчатися ті, хто
хоче присвятити себе точним наукам і наукам про життя. На
вчання та розвиток таких студентів потребує залучення провідних науковців, професійно оснащених лабораторій та передба
чає інтенсивну дослідницьку роботу викладачів і студентів.
Ми щиро радіємо й цінуємо кожен внесок: засновуючи стипендію для викладача чи студента, роблячи внесок в ендавмент
університету, допомагаючи нам оновити обладнання чи приміщення, благодійник сприяє розвитку наших викладачів і студентів та української науки в цілому.
Окрім зазначених стратегічних проєктів, підтримки партнерів і благодійників потребує Староакадемічний (Мазепин) корпус – будівля, яка відкриває зміст Могилянки, у якій поєднуються давнина і сучасність. У 2017 р. завдяки підтримці держави
ми розпочали перший етап реставрації, у 2019–2020 рр. триватиме другий етап – ремонт даху та перекриттів. Трансформа
ція пам’ятки барокової архітектури у сучасний освітній простір,
яким ми бачимо Староакадемічний корпус, потребує значних
капітальних інвестицій з боку університету, і нам не обійтися
без фінансової підтримки благодійників.
Іншим капітальним проєктом є трансформація будівлі культурно-мистецького центру (КМЦ) НаУКМА у сучасний, зручний
і мобільний простір для навчання, творчості та комунікації. Ми бачимо КМЦ як осередок, звідки Могилянка поширює свої ідеї і цін
ності, де зустрічається університетська спільнота, наші сусіди
та друзі. У цьому проєкті ми покладаємося лише на власні сили
та допомогу добродіїв.
Києво-Могилянська академія щиро дякує благодійникам і партнерам за підтримку наших проєктів розвитку сучасного університету, осередку якісної освіти для нового покоління лідерів сучасної
України та світу. Разом ми творимо успішне майбутнє нашої батьківщини, і внесок будь-якої величини важливий.
Дізнатися більше про можливості допомоги Академії на її шляху до трансформації в університет світового рівня можна
у відділі стратегічного розвитку за тел. +380 44 463 7110
та на сайті bit.ly/KMAGiving.
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ІМЕННІ ФОНДИ, СТИПЕНДІЇ,
ПРЕМІЇ ТА ВІДЗНАКИ
• Фонд БФ «Повір у себе» – підтримка студентів із сільської
місцевості. Лауреати 2020/2021 н. р.: Гереш Юлія (ФПвН-1),
Денисюк Іоанна (ФЕН-1), Лозовик Назарій (ФПрН-1), Овдієнко
Олександра (ФЕН-1), Побережний Віталій (ФГН-1), Редько
Віталій (ФПрН-1), Харсун Дарія (ФПвН-1), Чемко Юлія (ФЕН-1),
Юревич Соломія (ФГН-1), Антонюк Іван (ФГН-2), Бернадська
Ангеліна (ФГН-2), Венц Катерина (ФСНСТ-2), Волошина Ілона
(ФСНСТ-4), Желєзняк Алла (ФПрН-4), Зіневич Олеся (ФПвН-4),
Капустян Юлія (ФГН-3), Квасній Ярина (ФГН-3), Микуляк Ярослав
(ФЕН-3), Орліогло Софія (ФГН-4), Палій Лідія (ФПвН-3), Ростов
ська Катерина (ФСНСТ-2), Янковська Варвара (ФПвН-2).
• Ґрант Тараса Лукачука – для найкращого викладача факультету природничих наук та кафедри англійської мови.
Лауреати 2020 р.: Катерина Деревська, доктор геологічних наук,
професор та Анна Заїка, старший викладач кафедри англійської
мови.
• Фонд родини Юхименків (Канада) – для розвитку
Докторської школи імені родини Юхименків у Національному
університеті «Києво-Могилянська академія». Лауреати 2020 року:
Бойко Юрій (ОНП «Хімія»), Гіюк Володимир (ОНП «Хімія»),
Бородіна Тетяна (ОНП «Історія та археологія»), Лукаш Євге
нія-Галина (ОНП «Соціологія»), Удоденко Олександр (ОНП
«Менеджмент»), Ходаківський Олександр (ОНП «Історія та археологія»).
• Фонд Івана Кіндрата (США) підтримує дослідження у галузі історії України та історії Києво-Могилянської академії.
• Фонд Мирослави Іванців – для підтримки досліджень у
будь-якій галузі.
• Фонд компанії JTI – для підтримки заходів, які проводяться в НаУКМА з метою працевлаштування студентів та випуск
ників.
• Фонд імені Наталії та Івана Даниленків – для підтримки
культурно-мистецьких заходів у НаУКМА.
• Фонд імені Самійла Величка – для реалізації проєктів
кафедри історії, пов’язаних із дослідженнями ранньомодерної
історії України.
• Пропам’ятний Фонд на честь благодійників НаУКМА, які
відійшли у вічність, – матеріальна підтримка пропам’ятних заходів НаУКМА.
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• Фундація «Слово» в пам’ять Івана Івановича Волошина –
для організації культурно-мистецьких заходів та поїздок студентів НаУКМА Україною з метою відвідання пам’яток культури,
мистецтва, історії.
• Фундація української мови ім. Зеновія Квіта – для підтримки, відродження, збереження і розвитку української мови
в Україні та поза її теперішніми межами.
• Фонд університетської організації «Український екологічний клуб “Зелена хвиля”» – для здійснення екологічної діяльності, передбаченої статутом цієї організації.
• Фонд Козбур Тараса і Оксани – для підтримки, а також
проведення наукових, освітніх, соціокультурних заходів та досліджень.
• Фонд імені Дмитра Малюченка – допомога студентам та
аспірантам НаУКМА у критичних ситуаціях, пов’язаних зі станом здоров’я.
• Фонд імені Олександра Дмитріва – для підтримки творчості, розвитку музичних чи/та театральних колективів або
окремих виконавців, а також проведення наукових, освітніх,
соціокультурних чи мистецьких заходів та акцій, спрямованих
на популяризацію музики та/або сценічного мистецтва, різних
жанрів та стилів, музичних інструментів або виконавської майстерності.
• Фонд імені Дж. Мейса – для підтримки колекції Дж. Мейса
в Науковій бібліотеці НаУКМА та вивчення теми Голодомору.
• Фонд родини Позняків (США) – для вступників на будьяку маґістерську програму в НаУКМА на контракт. Повна або
часткова сплата за навчання. Лауреат 2020/2021 н. р. – Шкредова
Єлизавета, студентка 1 р. н. МП «Зв’язки з громадськістю».
• Фонд професора М. І. Козюбри – щорічна допомога для
студентів факультету правничих наук за найкращу публікацію
студентської роботи у науковому виданні.
• Фонд інвестиційної компанії Dragon Capital – щорічна
допомога для науково-педагогічних працівників факультету
економічних наук, щорічна допомога для розвитку напряму –
робота з випускниками НаУКМА.
• Фонд компанії «Ернст енд Янг» – щорічна допомога для
студентів факультету правничих наук НаУКМА, щорічна допомога для науково-педагогічних працівників факультету економічних наук НаУКМА. Лауреат серед студентів ФПвН – Мо
гильна Олександра (ФПвН-4), серед науково-педагогічних працівників ФЕН – Буй Тетяна, кандидат економічних наук, доцент
кафедри фінансів.
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• Фонд компанії Tetra Pak – щорічна допомога для науково-педагогічних працівників кафедри філософії факультету
гуманітарних наук, щорічна допомога для науково-педагогічних
працівників кафедри літературознавства факультету гуманітарних наук, щорічна допомога для аспіранта Докторської школи.
• Фонд Марти Турчин (США) – щорічна допомога ім. Ореста
Турчина для науково-педагогічних працівників кафедри соціології та Школи соціальної роботи факультету соціальних наук
та соціальних технологій, а також щорічна допомога для аспірантів Докторської школи.
• Фонд Райффайзен Банк Аваль – щорічна допомога ім. Вади
ма Гетьмана для студентів та науково-педагогічних працівників
факультету економічних наук. Лауреат 2020/2021 н. р. серед
студентів – Гуменна Анна (ФЕН-4).
• Іменний студентський стипендіальний фонд юридичної
компанії Arzinger – щорічна допомога найкращому вступнику
на бакалаврську програму «Право» та студенту ФПвН за успіхи у moot court та науковій роботі. Лауреати 2020/2021 н. р. –
Семенова Аліна, 1 р. н. БП «Право», Прохоров Павло, 4 р. н.
БП «Право».
• Об’єднаний стипендіальний професорський фонд родини
Винницьких (Канада, Україна) для відзначення і стимулювання
найкращих науковців НаУКМА за вагомі наукові дослідження,
які сприяють розвитку гуманітарних, суспільних і природничих
наук, утверджують високий авторитет університетської науки
на міжнародному рівні, і які опубліковані у вигляді статті (статей)
у міжнародних рецензованих журналах.
• Фонд компанії «САН ІнБев Україна» та БО «Фонд братів
Кличків» – щорічна допомога для науково-педагогічних працівників факультету природничих наук.
• Фонд Фундації імені о. Маріяна та д-ра Романа Цюрков
ських (Канада) – щорічна допомога для науково-педагогічних
працівників факультету правничих наук.
• Фонд Григорія та Розалії Смолярчуків (Канада) – щорічна допомога за найкращу курсову роботу для студентів кафедри
історії факультету гуманітарних наук. Лауреат 2020/2021 н. р.:
Володимир Куделя, 4 р. н. БП «Історія і археологія».
• Фонд ім. Ігоря Ткаченка (група фундаторів) – щорічна
допомога для студентів – слухачів дисциплін бакалаврських та
маґістерських програм факультету соціальних наук та соціальних
технологій, спеціальність «Соціологія».
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• Фонд ВАТ «АгроКомБанк» – щорічна допомога для студентів і науково-педагогічних працівників факультету правничих наук. Лауреат серед студентів – Ганна Пруцакова (БП
«Право»).
• Фонд ім. Майкла Сваффорда. Засновник – Київський міжна
родний інститут соціології. Стипендії студентам маґістерської програми «Соціологія» ФСНСТ.
• Фонд Михайла та Дарії Ковальських «Зірка факультету»
(Канада). Стипендія студенту факультету економічних наук за
успішне навчання та активну участь у діяльності факультету.
Кошти фонду використовуються і для щорічної підтримки студентів із малозабезпечених сімей (безкоштовні обіди) та підтримки нау
кових заходів і наукових видань. Лауреати 2020/
2021 н. р. – Русіна Катерина – студентка ФЕН-4 («Фінанси,
банківська справа та страхування»), Бєлєнька Поліна, студентка
ФЕН-3 («Менеджмент»).
• Фонд ім. Ф. П. Шевченка – за найкращу дослідницьку ро
боту з історії домодерної України. Лауреат – Воробей Мирослава
(МП «Історія»).
• Фонд Фундації Лозинських (США). Стипендії для аспірантів Докторської школи ім. родини Юхименків другого року навчання, які відзначилися досягненнями у проведенні наукових
студій. Лауреати: Донкоглова Тетяна (ОНП «Фінанси, банківська
справа та страхування»), Бородіна Тетяна (ОНП «Історія та
археологія»), Олійник Марія (ОНП «Прикладна математика»),
Воронін Микола (ОНП «Психологія»), Пахаренко Маргарита
(ОНП «Біологія»)
• Фонд імені Сергія Рябова. Стипендія для студентів бакалаврської програми «Політологія» за наукову роботу. Лауреати
2020/2021 н. р. – Сингаєвська Дарія, студентка ФСНСТ-3 БП
«Пол ітологія», Рижак Катерина, студентка ФСНСТ-4 БП
«Політологія».
• Фонд імені Миколи та Антоніни Надольських. Допомога
вступнику на бакалаврські програми факультету інформатики для дитини-сироти/дитини з багатодітної сім’ї/переселенця
з Донбасу або Криму. Лауреат 2020/2021 н. р. – Карагаєв
Владислав, студент ФІ-1 БП «Інженерія програмного забезпечення».
• Філософський стипендіальний фонд Андрія Сусленка. Для
підтримки студентів та викладачів кафедри філософії та релі
гієзнавства ФГН. Лауреати 2020/2021 н. р. серед студентів –
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Чорний Віктор, 4 р. н. БП «Філософія», Яроцька Юліана,
БП «Філософія», Щербань Галина, 1 р. н. МП «Філософія»,
Бойко Юрій, 2 р. н. МП «Філософія», Семенов Микита, 2 р. н.
МП «Філософія». Лауреати 2020/2021 н. р. серед викладачів – Лютий Тарас, проф. кафедри філософії та релігіє
знавства.
• Студентський стипендіальний фонд родини Тетяни Єфи
менко. Стипендія для дитини-сироти/дитини з багатодітної сім’ї/
дитини з обмеженими можливостями, що навчаються на бакалаврських програмах на факультеті природничих наук. Лауреати
2020/2021 н. р. – Кисленко Анна (БП «Біологія»), Жуков Микола
(БП «Хімія»).
• Студентський стипендіальний фонд ім. Василя Кисіля для
підтримки студентів маґістерської програми «Право». Лауреат
2020/2021 н. р. – Шкуро Каталіна, 1 р. н. МП «Право».
• Стипендіальний фонд для дівчат в IT. Заснований випуск
ницею НаУКМА Юлією Корман у 2021 році з метою заохочення
діяльності студенток факультету інформатики (ФІ), мотивованих
на досягнення високих показників у навчанні.
• Стипендіальний фонд ім. Ярослава Спічека для відзначення студента/студентки 2-го року навчання МП «Філософія»
за найкращу кваліфікаційну роботу. Лауреат 2020/2021 н. р. –
Пугач Вероніка.
• Стипендіальний фонд ім. Наталії Ксьондзик – для студен
тів бакалаврських програм за найкращу кваліфікаційну (дип
ломну) роботу з літературознавства. Лауреат 2020/2021 н. р. –
Махотко Марія, 4 р. н. БП «Мова, література, компаративістика».
• «Мотиваційні ґранти для викладачів» від Асоціації випуск
ників НаУКМА. Ґрантова програма є додатковим стимулом для
викладачів розвиватися, покращувати свої курси, впроваджувати інновації й підвищувати якість викладання. Переможці
2021 р.:
– Мажак Ірина, викладачка кафедри соціології, ґрант за
участь у базовому курсі педагогічної майстерності;
– Федорів Ярослава, викладачка кафедри англійської мови,
ґрант за участь в Інноваційному курсі педагогічної майстерності.
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СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ
ВІДДІЛ (ДЕКАНАТ) ПО РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ
http://student.ukma.edu.ua/

Декан (керівник відділу)
по роботі зі студентами –
КУЗЬМЕНКО
Гліб Олександрович
4 корпус, кімн. 102,
тел./факс: (044) 463-71-13,
e-mails: g.kuzmenko@ukma.edu.ua,
StudAffairsOffice@ukma.edu.ua

Провідні спеціалісти –
ДЗЮБА Наталія Олександрівна
(е-mail: n.dziuba@ukma.edu.ua)
–соціальні стипендії

ШЕВЧУК Ольга Ананіївна
(е-mail: o.shevchuk@ukma.edu.ua)
– адміністрування корпоративних угод
– соціальна підтримка студентів
– операційна підтримка сервісів відділу
– інформаційна підтримка студентів
– прийом звернень студентів

Практичний психолог вищої категорії –
БОНДАРЕНКО Наталія Борисівна

(е-mail: bonnat@ukma.edu.ua)
– підтримка психологічного здоров’я студентів, надання
їм своєчасної кваліфікованої психологічної допомоги,
супровід у їхньому особистісному розвитку як майбутніх
професіоналів

Соціальний працівник (фахівець) –
КРІЖІК Катерина Сергіївна

(k.krizhik@ukma.edu.ua)
– соціальна підтримка та соціальний супровід студентів,
допомога у розв’язанні складних життєвих обставин
– підтримка студентських організацій, ініціативних груп,
самоврядування
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Деканат (відділ) по роботі зі студентами (створений у 1996 р.)
допомагає могилянцям у мотивації, особистому розвитку, побу
дові студентської спільноти на основі партнерства, могилянських
цінностей і бажання якісних змін.

НАПРЯМИ РОБОТИ
1. Розвиток корпоративної культури та спільноти:
• розробка заходів для втілення могилянських цінностей
серед студентської спільноти, зміцнення спільноти та її корпоративної культури;
• адміністрування системи корпоративних угод, моніторинг
її дотримання;
• аналіз ефективності, оптимальності системи корпоративних угод.
2. Інформаційна підтримка:
• інформаційне забезпечення всіх напрямів роботи ВРС,
підтримка системи внутрішнього інформування студентства;
• поширення інформації серед студентів та підрозділів Ака
демії про студентські конкурси, олімпіади, ґранти, премії,
накази Міністерства освіти України, можливості дозвілля
й соціокультурного розвитку тощо;
• ведення кризових комунікацій;
• опрацювання заяв студентів із різних питань, проведення
індивідуальних консультацій зі студентами та їхніми батьками;
• розробка внутрішніх сайтів, інформаційних каналів, ботів, інструкцій, роз’яснень для студентської спільноти.
3. Підтримка студентських спільнот:
• консультування органів студентського самоврядування,
об’єднань студентства, студентських активістів щодо мож
ливості створення й розвитку ініціатив у НаУКМА;
• допомога студентському самоврядуванню, осередкам у побу
дові стратегії;
• ведення реєстру об’єднань студентства (студентських орга
нізацій, ініціативних груп);
• опосередкування комунікації адміністрації та студентства
в житлових питаннях, організація та участь у вирішенні питань, пов’язаних із поліпшенням умов проживання та про
філактики правопорушень у гуртожитках НаУКМА;
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• сприяння студентським осередкам у дотриманні нормативних документів (Закону України «Про вищу освіту»,
Положення про студентське самоврядування НаУКМА,
Положення про студентський гуртожиток НаУКМА тощо),
відповідний моніторинг.
4. Мотиваційна підтримка та заохочення:
• адміністрування соціальних стипендій;
• адміністрування іменних академічних стипендій, відзнак,
премій від органів державної влади, місцевого самоврядування, стипендій, ґрантів, премій від випускників, партнерів, благодійників, іншої матеріальної допомоги та зао
хочень;
• адміністрування іменних відзнак за внесок у розбудову
НаУКМА;
• адміністрування разом із Радою заступників деканів і Студентською колегією розподілу коштів для підтримки студентства з внесків на розбудову НаУКМА (зокрема й матеріальна підтримка для подолання COVID-19);
• адміністрування соціальної нефінансової підтримки (піль
гового харчування й ін.).
5. Психологічна підтримка:
• психологічні консультації студентів, груп студентів, старост, батьків студентів;
• психотерапевтичні групи підтримки;
• психологічні тренінги, майстер-класи, дебрифінги;
• відповідні заходи психологічної підтримки для подолання
наслідків пандемії COVID-19 та супутньої самоізоляції,
карантину.
6. Соціальна підтримка:
• робота Центру соціальної роботи, адаптації та підтримки
студентів (Центру САПС);
• соціальна підтримка та соціальний супровід студентів у СЖО;
• підтримка студентів через чат-бот – t.me/NaUKMA_SAPS_bot;
• тренінги та вебінари з соціально-психологічної тематики;
• індивідуальні консультації соціального працівника;
• щотижневі групові зустрічі;
• соціальна підтримка для подолання наслідків пандемії
COVID-19, самоізоляції, карантину;
• медіація на запит сторін спору (між адміністрацією та студентством, між студентами).
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7. Аналітика:
• збір й аналіз якісних, кількісних, інтегрованих даних, на ос
нові яких ухвалюються рішення ВРС;
• група «КМАналітика» при ВРС, до якої залучаються студен
ти НаУКМА;
• проведення опитувань студентської спільноти, консульта
цій зі спільнотою, аналіз статистичних даних щодо спільноти;
• аналіз ефективності системи корпоративних угод й інших
систем, які адмініструє ВРС;
• внутрішня аналітика процесів відділу, моніторинг досягнен
ня стратегічних цілей.

СЕРВІСИ ВІДДІЛУ
• Інформаційна підтримка студентства (KMA Home –
t.me/kma_home).
• Безкоштовна психологічна та соціальна підтримка.
• Укладання, адміністрування корпоративних угод.
• Оформлення матеріальної та нематеріальної допомоги.
• Підтримка адміністрування ґрантів, іменних стипендій.
• Допомога у створенні, реєстрація студентських організацій (СО) та студентських ініціативних груп (СІГ).
• Консультація, підтримка органів студентського самоврядування (ОСС), СО, СІГ.
• Погодження студентських заходів.
Детальніше про сервіси відділу та можливості для студент
ства: https://www.ukma.edu.ua/index.php/aboutus/spilnoti/
students-life/about.

Психологічна підтримка
Практичний психолог надає студентам індивідуальне консультування, проводить тренінги, психотерапевтичні групи тощо. Теми
консультацій, зустрічей можуть бути різні, наприклад:
• навчальний процес (самоорганізація, прокрастинація, страхи щодо семінарів і сесії, адаптації до навчання);
• профорієнтація;
• стосунки, відносини, спілкування (стосунки з батьками,
друзями, коханою людиною, однолітками, самотність, по
будова взаємин, адаптація до нового колективу);
• стан здоров’я, незадоволеність своїм психологічним станом;
• питання власної особистості, характеру, пошуку себе.
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Соціальна підтримка
При відділі працює Центр соціальної роботи, адаптації та підтримки студентів (див. linktr.ee/sapskma). Центр САПС пропонує
такі види підтримки:
• групові зустрічі;
• тренінги та вебінари соціально-психологічної тематики;
• індивідуальні консультації соціального працівника (онлайн,
офлайн, у чаті);
• допомога у розв’язанні та запобіганні складним життєвим
обставинам;
• соціальний супровід і кейс-менеджмент.

СТУДЕНТСЬКІ ІНІЦІАТИВИ НаУКМА
Студентська спільнота НаУКМА – це мінісуспільство, де є
своє телебачення, радіо, друковані ЗМІ, професійні об’єднання,
мистецькі, спортивні студії, клуби за інтересами, коворкінги, му
зичний хаб і органи управління. Загалом студентські ініціативи
можна умовно поділити на два типи:
1) самоврядування;
2) організації.

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Студентське самоврядування – це офіційне представництво
студентської спільноти. У НаУКМА воно побудовано подібно до
моделі державного управління. Кожен студент НаУКМА має
право добровільно бути учасником самоврядування або обирати інших студентів до органів самоврядування. Самоврядування
діє незалежно від політичних партій та релігійних організацій.
Відносини самоврядування та адміністрації НаУКМА базуються
на взаєморозумінні та повазі.
До органів студентського самоврядування НаУКМА належать:
• Конференція студентів НаУКМА;
• Студентська колегія НаУКМА;
• виборні представники в органах управління НаУКМА (Вче
на рада НаУКМА, ради факультетів, стипендіальна комісія тощо);
• Студентська виборча комісія;
• Контрольно-ревізійна комісія;
• Ради гуртожитків НаУКМА;
• Старости потоків.
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КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ
Конференція студентів – це вищий представницький орган
студентського самоврядування НаУКМА. До складу конференції входять 36 делегатів, які обираються студентами НаУКМА
строком на 1 рік шляхом прямого таємного голосування.
Телеграм-канал @studentconferencekma
СТУДЕНТСЬКА КОЛЕГІЯ
Студентська колегія (СК) – виконавчий виборний орган студентського самоврядування, до складу якого на 1 рік обираються
6 членів – по одному від кожного факультету.
Напрями діяльності СК:
1. Представництво інтересів студентів та захист їхніх прав.
2. Допомога у реалізації студентських ініціатив.
3. Координація діяльності СО (студентських організацій) та
СІГ (студентських ініціативних груп).
4. СК також взаємодіє з університетами Києва та інших міст,
члени СК беруть участь у загальноукраїнських зібраннях
Української асоціації студентів і загалом взаємодіють із
студсамоврядуванням інших університетів.
Телеграм-канал @StudNaUKMA

ЧИННИЙ СКЛАД СТУДЕНТСЬКОЇ КОЛЕГІЇ
(2021/2022 н. р.):
• Грабовський Руслан, голова СК – факультет правничих наук,
2 р. н. Корпоративна пошта: ruslan.hrabovskyi@ukma.edu.ua,
Telegram: @ruslan_hrabovskyi, Facebook: facebook.com/hrabov
skyi.
• Жук Ігор, заступник голови СК – факультет економічних
наук, спеціальність «Менеджмент», 2 р. н. Корпоративна пошта: ihor.zhuk@ukma.edu.ua, Telegram: @the_last_lander, Facebook:
facebook.com/ihor.zhuk.7.
• Перов Іван, секретар СК – факультет природничих наук,
спеціальність «Екологія», 1 р. н. Корпоративна пошта: perov.
ivan@ukma.edu.ua, Telegram: @RisumDeus.
• Шевченко Дар’я – факультет інформатики, спеціальність «Інже
нерія програмного забезпечення», 2 р. н. Корпоративна пошта: daria.shevchenko@ukma.edu.ua, Telegram: @shevchenko
darya , Facebook: facebook.com/shevchenkodaryaa.
• Корпало Катерина – факультет соціальних наук та соціальних
технологій, спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні
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комунікації та регіональні студії», 1 р. н. Корпоративна пошта: kateryna.korpalo@ukma.edu.ua, Телеграм: @KatrusiaKate,
Facebook: facebook.com/KKorpalo.
• Каленюк Роман – факультет гуманітарних наук, спеціальність «Історія та археологія», 2 р. н. Корпоративна пошта:
roman.kaleniuk@ukma.edu.ua, Telegram: @Freedmun , Facebook:
facebook.com/romio.kaleniuk.

СТУДЕНТСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
Телеграм-канал @svk_ukma_news
СВК – орган студентського самоврядування з 6 членів (по одному – від кожного факультету, метою якого є прозорі вибори
до інших органів студентського самоврядування. Для цього СВК:
1) проводить вибори СК, КС, виборів представників у Вчену
раду НаУКМА, вчені ради факультетів тощо;
2) затверджує склад рад гуртожитків, приймає рішення про
проведення виборів їх членів;
3) організовує проведення виборів старост потоків;
4) забезпечує процеси складання повноважень за власним
бажанням, відкликання членів самоврядування.

СТАРОСТИ
Староста – орган самоврядування, що обирається загальними зборами студентів потоку (студентів певної спеціальності
певного року навчання) та представляє їхні інтереси, зокрема:
1) представляє і захищає спільні інтереси студентів;
2) доводить до відома студентів інформацію, яка стосується
навчального процесу, громадської діяльності та дозвілля;
3) за необхідності проводить загальні збори студентів, на яких
обговорюється стан навчання і дисципліни, інші актуальні питання;
4) забезпечує взаємодію потоку з деканатом;
5) бере участь у вирішенні конфліктних ситуацій між студентами потоку та викладачами чи представниками деканату факультету.
РАДИ ГУРТОЖИТКІВ
У Могилянці студенти взяли на себе відповідальність за поселення студентів, за упорядкування та підтримання корпоративної культури у гуртожитках. Останнім самостійно опікуються органи студентського самоврядування гуртожитків –
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Ради гуртожитків. Це постійні робочі органи студентського самоврядування, що представляють спільні інтереси студентів –
мешканців гуртожитків НаУКМА. До функцій рад гуртожитків
належать:
1) створення належних житлово-побутових умов, контроль
за дотриманням встановлених правил проживання в гуртожитках;
2) захист інтересів мешканців гуртожитків у відносинах із ад
міністрацією гуртожитків та НаУКМА;
3) участь у врегулюванні спорів між мешканцями гуртожитків та адміністрацією.
До складу рад гуртожитків входять особи, які обираються
на зборах мешканців поверху. У зборах мешканців поверху мають право брати участь усі мешканці відповідного поверху гуртожитку.
Детальніше про органи студентського самоврядування: https://
www.ukma.edu.ua/index.php/aboutus/spilnoti/students-life/
about.

СТУДЕНТСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Студентські організації – це студентські тематичні об’єднання,
клуби. Наразі в НаУКМА їх понад 40.
ЗМІ:
1) Моя Могилянка – інтерв’ю з могилянцями, випускниками;
2) Радіо Квіт – радіоефіри, музика на плаці;
3) Спудейський вісник – щотижневий часопис;
4) Та Могилянка – телебачення;
5) Podkmast – подкаст.
КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО:
1) Ґік-Клуб Києво-Могилянської Академії – ігри, дозвілля,
квести в ґік-атмосфері;
2) Києво-Могилянська Група Амнесті (KMAmnesty) – правозахисна організація;
3) Кіноклуб – покази фільмів;
4) Могилянська Театральна Спільнота «4 Студія» – студентські вистави;
5) Музичний Простір «Кут» – звукозапис, концерти, навчання
грі на музичних інструментах;
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6) Підмогильний – стендапи;
7) Студентський Театр Експерименту Могилянки – студентські вистави;
8) Танцювальна Студія «Mohylianka Dance» – танцювальні
заняття й виступи;
9) Хор «Momént» – хорові виступи;
10) KMAtalks – лекторії;
11) Lumen – християнський клуб, дозвілля й освітні зустрічі;
12) Mohyla Art Week – цікавинки з мистецтва;
13) O.Poetry – поетичні зустрічі;
14) Squad21 – графічний дизайн;
15) Tempus – студія старовинного танцю.
ПРОФЕСІЙНІ ТА НАУКОВІ:
1) Асоціація Студентства Політології – тематична професійна
організація;
2) Клуб Студентства Міжнародних Відносин – тематична професійна організація;
3) Студентське біологічне товариство – тематична професійно-наукова організація;
4) Спілка психологів КМА – тематична професійна організація;
5) Філософія: нове покоління – тематична професійна орга
нізація;
6) Це є ФГН – тематична професійна організація факультету;
7) East West Business – тематична професійна організація;
8) FIdo – тематична професійна організація факультету, роз
робка сервісів і ПЗ;
9) KMA Legal Hackers – тематична професійна організація;
10) Kyiv Mohyla Moot Court Society – правничі муткорти;
11) NMUN Club Of Kyiv-Mohyla Academy – модель ООН;
12) Synapse Space – тематична наукова організація.
СОЦІАЛЬНІ:
1) Бадді НаУКМА – друзі першокурсників;
2) Вступ НаУКМА – волонтери вступної кампанії;
3) Дебатний клуб НаУКМА – дебати й дискусії;
4) Екоклуб «Зелена хвиля» – екопроєкти й екоосвіта;
5) Спудейське братство – могилянські й українські традиції,
проєктний менеджмент, благодійність;
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6) Туристичний клуб «Стрім» – спільні подорожі;
7) International Buddy NaUKMA – друзі студентів із інших
країн;
8) Enactus NaUKMA – соціальне підприємництво;
9) ЩоДеКМА.
Детальніше про студентські організації: https://www.ukma.
edu.ua/index.php/about-us/spilnoti/studentslife/abou.
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ

Керівник –
КОРОЛЬОВА
Ольга Олегівна,
1 корпус, кімн. 214,
тел.: (044) 463-58-67,
e-mail: korolyovaoo@ukma.edu.ua

Навчально-методичний відділ (НМВ) є структурним підрозділом НаУКМА, головні завдання якого – координація роботи
всіх навчальних підрозділів у плануванні й організації навчального процесу на рівні сучасних вимог, узагальнення та аналіз
стану навчального процесу в університеті, розробка напрямів
його вдосконалення та впровадження їх у процес навчання, розробка інструкцій для забезпечення освітнього процесу та нормативних документів організації освітньої діяльності НаУКМА.
НМВ організовує свою роботу за такими напрямами:
• планування та організація навчального процесу;
• навчально-методична робота;
• ліцензування й акредитація.

СТУДЕНТСЬКИЙ ВІДДІЛ КАДРІВ

Керівник –
ХАРЬКО
Наталія Олександрівна
1 корпус, кімн. 110,
тел.: (044) 425-22-47,
e-mail: n.kharko@ukma.edu.ua

Спеціаліст І категорії з кадрів (військовий стіл) –
НОВІКОВА Ольга Миколаївна
3 корпус, кімн. 308, тел. (044) 425-45-44

Основні завдання відділу:
• організація обліку персонального складу і руху студентів;
• ведення та зберігання особових справ студентів;
• оформлення заявок на виготовлення та постачання бланків дип
л
 омів державного зразка, дипломів НаУКМА, студентських
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квитків, дублікатів дипломів державного зразка, контроль
за їхнім рухом та обліком;
• складання статистичних звітів щодо чисельності студентів для
підрозділів НаУКМА та статистичних звітів для Міністерства
освіти і науки України із внесенням даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти;
• організація ведення, збереження та передання до архіву доку
ментації СВК;
• надання інформаційних довідок та консультування студентів
і співробітників університету з питань, що належать до сфери
повноважень СВК.

•
•
•
•
•

Основні напрями роботи співробітника
військово-облікового столу:
ведення обліку військовозобов’язаних і призовників (співро
бітників та осіб, які навчаються в НаУКМА);
подання на запити військових комісаріатів даних про осіб, які
навчаються та стоять на обліку у військкоматах;
підтримка контактів з усіма військовими комісаріатами м. Києва
та України, на обліку яких перебувають співробітники та сту
денти університету, з числа військовозобов’язаних;
ведення особових справ та документів студентів НаУКМА,
які проходять військову підготовку за програмою офіцерів за
пасу за контрактом;
ведення роз’яснювальної та інформаційної роботи з особами,
які навчаються та працюють у НаУКМА, про їхні обов’язки
щодо військового обліку відповідно до чинного законодавства.
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ВИПУСКНИКИ НаУКМА
Керівник напряму
«комунікації з випускниками» –
Наталя ШУМКОВА
5 корпус, кімн. 204,
вул. Волоська, 8/5,
моб. тел.: +38 (050) 335-1461;
e-mail: alumni@ukma.edu.ua,
shumkova@ukma.edu.ua

Академія пишається своїми випускниками, вони –
невід’ємна частина Могилянської спільноти. Завданням напряму
«комунікації з випускниками» є налагодження ефективної комунікації та взаємодії університету з випускниками через:
• поширення серед випускників достовірної та актуальної
інформації про діяльність Академії;
• залучення випускників до взаємодії з НаУКМА у створенні
та реалізації проєктів, спрямованих на розвиток Академії
та могилянської спільноти;
• співпрацю з ГО «Асоціація випускників КМА» та іншими
громадськими спілками випускників.
Могилянка налічує майже 15 тисяч випускників. Це творчі й
цілеспрямовані особистості – науковці, освітяни, громадські та
культурні діячі, бізнесмени, які працюють в усіх сферах діяльності України та за її межами. Роботодавці високо оцінюють їх як
креативних, цілеспрямованих та ефективних фахівців. Випускники КМА не бояться брати на себе відповідальність не тільки за
власну долю, а й за долю всієї країни. Вони активно долучаються
до творення Української держави – у Верховній Раді України,
в міністерствах та держустановах. Зокрема з ініціативи та за
активною участю випускників були створені і діють такі загальновідомі організації, як Український кризовий медіацентр, StopFake,
БФ «Таблеточки», Освітня платформа «Відкритий університет
Майдану», ProZorro, БФ «Razom for Ukraine», ГО «Освіторія»,
Українська академія лідерства та багато інших.
По закінченні університету випускники підтримують зв’язок
з аlma мater, зміцнюють традицію інтелектуальної та фінансової
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Конвокація

підтримки університету. У Наглядовій раді НаУКМА задіяні 8 випускників Академії. Понад 200 випускників викладають та працюють на адміністративних посадах, беруть участь у розвитку
стратегічно важливих напрямів діяльності Академії.
Випускники надають експертні консультації в різних сферах
діяльності керівництву та студентам НаУКМА, працюють у комітетах Вченої ради, засновують стипендії та ґранти для студентів
і професорів, діляться досвідом, надають благодійну допомогу.
Вони беруть участь у найголовніших подіях Академії – Конвокації, Посвяті у спудеї, Дні Академії, днях факультетів, днях відкритих дверей, наукових конференціях тощо.
Протягом минулого року в Академії:
•  відбулися 30 проєктів, ініційованих та реалізованих за участю випускників;
•  діяли 18 відзнак та стипендій, заснованих випускниками для
студентів, викладачів та співробітників університету, детальнішу
інформацію про які дивіться у розділі «Іменні фонди, стипендії,
премії та відзнаки»;
•  40 випускників різних спеціальностей поділилися зі студентами власним досвідом професійного зростанняпід час онлайнзаходів студентських організацій;
•  понад 100 інтерв’ю з випускниками та публікацій про їхні
проєкти запропоновано до ознайомлення могилянській спільноті;
•  електронний бюлетень «Kyiv-Mohyla Alumni News» (KMAN)
що два тижні інформував випускників про новини Академії та здобутки інших випускників;
•  могилянська спільнота оперативно дізнається про новини
і проєкти випускників з дописів у загальнодоступній групі НаУКМА
у Facebook (https://www.facebook.com/groups/NaUKMA/?fref=ts).
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Академія активно співпрацює з Асоціацією випускників КМА
(www.kmaalumni.com.ua), Facebook – KMAalumni (https://www.
facebook.com/KMAalumni?fref=ts), президент Костянтин Пересєдов, випускник БП і МП «Фінанси», 2008. Завдання Асоціації –
створити цілісне та відкрите середовище для взаємодії випускників між собою та з Академією, розвиватися завдяки спілкуванню
та співпраці в науково-освітніх, соціальних та бізнесових проєк
тах. Задля підтримки alma mater та з метою залучення найкращих
вступників Асоціація заснувала три стипендії (https://www.ukma.
edu.ua/index.php/about-us/spilnoti/students-life/stypendii-tavidznaky/stipendiji-osadchuka-ta-asotsiatsiji-vipusknikiv) для студентів-першокурсників і мотиваційну програму для викладачів,
створила фонд для допомоги могилянцям, що мають проблеми зі
здоров’ям. У 2020 році з ініціативи та на замовлення Асоціації випуск
ників було проведено «Дослідження сучасних викликів НаУКМА»,
результати якого були розглянуті Наглядовою та Вченою радами
КМА, враховані у формуванні плану трансформації університету.
Щороку Асоціація фінансово підтримує кілька студентських
проєктів. У співпраці з університетом Асоціація започаткувала проведення Гала Подій – щорічних великих зустрічей випускників
усіх поколінь «KMA Alumni Gathering».
Формується мережа випускників в Україні та за її межами –у США,
Китаї, Росії, Канаді, Великій Британії, ПАР, Франції, Німеччині,
Нідерландах. Налагоджуються зв’язки з Асоціацією та НаУКМА.
Академія пропонує своїм випускникам:
•  налагодження зв’язків між випускниками та академічною
спільнотою;
•  інформування про новини, здобутки та проєкти випускників,
формування партнерської мережі;
•  доступ до інформаційних ресурсів Наукової бібліотеки НаУКМА;
•  участь в освітніх програмах НаУКМА та програмах індивідуальної поглибленої освіти;
•  інформування про стипендійні можливості навчання та наукових досліджень за кордоном;
•  інформування про вакансії;
•  можливість долучатися до академічних заходів;
•  можливість консультацій у професорів – експертів у відповідних галузях.
Випускники пропонують Академії:
•  експертну консультативну допомогу;
•  співпрацю в академічній та науковій сферах;
•  взаємодію у проєктах для студентів: лекції, тренінги, ментор
ство, тренування команд, поширенні досвіду професійного зростання та особистісного розвитку;
•  взаємодію у лобіюванні освітніх та суспільних реформ;
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•  фінансову та матеріальну підтримку проєктів Академії;
•  можливість стажування для студентів;
•  вакансії для працевлаштування студентів та випускників.
Випускники пропонують випускникам:
•  об’єднання в Асоціації випускників КМА;
•  консультативну допомогу;
•  спільні проєкти: освітні, наукові, соціальні, комерційні, дозвілля;
•  вакансії;
•  творення комфортного середовища спілкування.

ЩОРІЧНІ ПРОЄКТИ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ З ІНІЦІАТИВИ
Й ЗА АКТИВНОЇ ПІДТРИМКИ ВИПУСКНИКІВ
•  Цикл зустрічей «Могилянські історії», під час яких випуск
ники діляться зі студентами професійним та життєвим досвідом.
•  Комплексна програма тренінгів із soft skills для студентів
«Профі+»: адаптація студентів до вимог сучасного ринку праці».
Мета – надання студентам основних знань і можливостей для
розвитку соціальних навичок, що мають дати більше конкурентних
переваг при працевлаштуванні. Тренінги вихідного дня: побудова
кар’єри та власний розвиток; самоорганізація та управління часом;
прийняття рішень і розв’язання проблем; робота в команді; управління проєктами; ведення переговорів; ефективна презентація;
персональні фінанси, ефективна комунікація, написання резюме
та пошук роботи. Участь на конкурсних засадах, набір проводиться у вересні. Куратори – Наталя Шумкова і Валерія Казадарова
(політологія, 1999).
•  Адаптаційна програма «Induction Sessions для першокурс
ників», ініційована випускниками та інтегрована у курс «Вступ
для могилянських студій». Програма складається з настановчих
занять із soft skills про ключові особливості та специфіку успішної адаптації в університетському середовищі, застосовується
досвід викладання у Докторській школі НаУКМА. Куратор –
Людмила Криворучка (філософія, 1996), директор Докторської
школи НаУКМА.
•  Програма професійного розвитку викладачів. Проєкт «Центр
інноваційного навчання та викладання» ініційований у 2017 році
випускницями Академії Наталею Старинською (економічна теорія, 2006), Валерією Казадаровою (політологія, 1999) та Людмилою
Криворучкою (філософія, 1996), успішно інтегрований в університетську систему розвитку викладачів та діє при Центрі забезпечення якості освіти НаУКМА. Проєкт пропонує різнорівневі програми професійного розвитку та обмін досвідом на щорічних
конференціях викладацької майстерності.
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Гала подія
«KMA Alumni Gathering»,
20 липня 2019 р.

•   Kyiv-Mohyla Moot Court Society – організація, заснована
випускниками та викладачами факультету правничих наук, активними учасниками якої є випускники-тренери, що готують
студентів-юристів до професійних міжнародних змагань. Завдяки
успішній діяльності організації та перемогам студентських команд
факультет правничих наук і НаУКМА стали відомі у всьому світі.
•  Проєкти, спрямовані на стимулювання розвитку творчих
здібностей: «Могилянські рукотвори» – виставка рукотворів
могилянців та членів родин, переможець якої здобуває відзнаку
«Мультиплікатор щастя», та «Творчі могилянчики» – виставка
робіт дітей могилянців. Засновник– випускник Олексій Цебро
(економічна теорія, 2000).
•  Проєкт Олексія Цебра (економічна теорія, 2000), що заохочує і відзначає могилянців, які творять і примножують цінності:
відзнака «Мультиплікатор добра» – могилянцю, який примножує
добро; відзнака «Оберіг» – за збереження духовних і матеріальних цінностей Києво-Могилянської академії.
•  Run Academy Day (жовтень) – могилянський забіг та лекції
щодо здорового способу життя. Ініціатор та керівник проєкту –
Олександр Скороход (біологія, 2007).

185
•  Асоціацією випускників НаУКМА встановлено дві Стипендії ім. Мирослава Осадчука для вступників на бакалаврські програми, що навчаються за контрактом: 1) для студента спеціальностей 051 «Економіка»; 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування»; 052 «Політологія» та 2) для студента будь-якої іншої
спеціальності, окрім зазначених. Діє також Стипендія від Асоціації випускників для вступників на бакалаврські програми.
•   Фонд імені Дмитра Малюченка, студента НаУКМА, який
трагічно загинув під час навчання, – для надання благодійної
допомоги студентам у критичних ситуаціях, пов’язаних зі станом
здоров’я. Засновники – Людмила Малюченко та Оксана Маркарова, випускниця КМА.
•  Стипендійна програма ім. Богдана Радченка для учасників
АТО/ООС – програма для осіб, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в Антитерористичній операції та Операції об’єднаних
сил. Ініціатори – випускниці НаУКМА Любов Шипович (інфор
маційні управляючі системи та технології, 2007), Марія Берлінська
(юдаїка, 2015), Оксана Іванців (право, 2010). Засновники: Razom for
Ukraine, Невидимий Батальйон, ГО «Інститут гендерних програм»
за підтримки Києво-Могилянської Фундації Америки. Програмі
надано ім’я Богдана Радченка, який навчався в КМА у 1992–1995 рр.
та загинув в АТО. У жовтні 2018 року на 2-му містечку КМА було
встановлено лаву з іменною табличкою Б. Радченка. Стипендіатами
програми стали 8 учасників АТО.
Зберігати пам’ять про випускників, які завчасно пішли з життя, через стипендії для талановитих студентів стало світлою, хоч
і сумною традицією могилянців. Стипендії мають на меті передати пам’ять про випускників Могилянки наступним поколінням
студентів, відзначити ґрунтовну дослідницьку роботу студентів,
творчий підхід та сумлінну працю. До фінансового формування
фондів мають можливість долучитися всі охочі. У 2021 році діють
пропам’ятні відзнаки:
•   Пропам’ятна Стипендія ім. Наталі Ксьондзик (філологія,
2006; теорія, історія літератури та компаративістика, 2008) –
за найкращу кваліфікаційну бакалаврську роботу з літературо
знавства. Засновники – родина та однокурсники Наталі.
•  Пропам’ятна Відзнака ім. Ярослава Спічека (філософія, 2017
і 2019)–за найкращу кваліфікаційну маґістерську роботу з філософії. Засновники – родина та однокурсники Ярослава.
•  Пропам’ятний Стипендійний фонд імені Ростислава Сліпецького (комп’ютерні науки, 2007; інформаційні управляючі системи
та технології, 2009)– для відзначення найкращого, на думку сту-
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дентів та співробітників факультету, штатного не науково-педагогічного працівника ФІн. Засновники – родина Ростислава.
•  Відзнака Poltavets Social Work Award– премія на підтримку діяльності Школи соціальної роботи ім. професора Володимира Полтавця у НаУКМА. Ініціатори – родина професора Полтавця. У 2021 р. відзнака спрямована на подолання негативних наслідків ізоляції.
•   Портал «Моя Могилянка» (www.mykma.org) – пропонує
спільноті інтерв’ю про могилянців – випускників, викладачів,
студентів і співробітників та їхні проєкти. Засновник проєкту –
випускник Олександр Король (інформаційні управляючі системи
та технології, 2008).
•   Щороку проводиться опитування випускників поточного
року бакалаврських та маґістерських програм із метою отримати
зворотний зв’язок про навчання в НаУКМА. Відгуки та рекомендації випускників дають можливість побачити переваги і можливості для вдосконалення діяльності Академії, покращити комунікацію між студентами, викладачами та адміністрацією.
•  Гала подія «KMA Alumni Gathering» – масштабний захід
для випускників, організований спільними зусиллями Асоціації
випускників і НаУКМА. Мета – познайомити різні покоління
випускників, поговорити про актуальне для Могилянки і країни,
приємне неформальне спілкування.
•  «Читацький клуб НаУКМА». Метою клубу є сприяння поширенню в могилянському середовищі потягу до самоосвіти у
сфері наук, пов’язаних з управлінням суспільством, державою та
економікою; пропагування культури діалогу, стриманості, різнопланового аналізу суспільно-політичних явищ. Проєкт діє за підтримки Асоціації випускників та кафедри політології НаУКМА.
Автор ідеї і координатор проєкту – Євгеній Плахута (політологія,
2002), експерт-міжнародник, рада клубу – випускники Маргарита Чабанна (політологія, 2001), Олександр Рябцев (культурологія,
2001), Анастасія Штанєва (право, 2012; політологія, 2018), Вадим
Карп’як (культурологія, 1998; політологія, 2001).
•  KMAalumni Headhunt– проєкт Асоціації для випускників
та студентів НаУКМА. Мета – сприяння розвитку кар’єрних
перспектив могилянців, зокрема пошук спеціалістів на вакансії в
компанії, якими керують та де працюють випускники НаУКМА.
Координатор – Дмитро Чебанов (фінанси, 2018).
•  Традиційно наприкінці навчального року у ніч Конвокації, 28 червня, відбувається вечірка випускників усіх років
KMAOldSchoolParty. Координатор проєкту – Віктор Мамешин
(комп’ютерні науки, 2008).
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20 липня 2021
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КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР
(ВІДДІЛ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ТА ДОЗВІЛЛЯ)

Керівниця –
ОСЬМАК
Владислава Анатоліївна
вул. Іллінська, 9,
тел.: (044) 425-21-54,
е-mail: kmc@ukma.edu.ua,
v.osmak@ukma.edu.ua
Сайт: https://www.ukma.edu.ua/index.php/resursi/kulturnomistetski-tsentr
Facebook: https://www.facebook.com/kmcNaUKMA
Telegram: https://t.me/KMC_NaUKMA
Youtube: https://bit.ly/3xDZexq

Культурно-мистецький центр (КМЦ) – центр студентського життя та творчості, місце активної взаємодії творчих колективів та студентських ініціатив, спілкування та обміну ідеями.
Культурно-мистецький центр надає місце і можливості для
проведення лекцій, конференцій, семінарів, творчих зустрічей,
круглих столів, концертів тощо. У розпорядженні КМЦ – приміщення для репетицій, танцювальні класи, актова зала на 700
місць, фойє та зали, де відбуваються виставки, концерти, поетичні читання, вистави тощо. Для музикантів – кілька фортепіано
і рояль; для тих, хто захоплюється театром, – велика колекція
костюмів. Для спілкування, навчання і відпочинку – студентський коворкінг «Білий простір», літній відкритий майданчик
KMArtYard та улюблене місце студентів – сходи КМЦ.
Студентський театр-студія НаУКМА (керівник – Тетяна
Шуран, t.shuran@ukma.edu.ua; 068-547-07-86) надає студентам
можливість спробувати себе у ролі акторів і драматургів, костюмерів, реквізиторів – студійці все роблять своїми руками.
Наш театр-студія добре знаний завдяки видовищним виступам
акторів на ходулях, які традиційно прикрашають академічні
урочистості – Посвяту, Конвокацію та День Академії, а також
завдяки виставам у жанрі вуличного театру. Театр-студія опа-
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новує онлайн-формат, сучасні жанри та гострі соціальні теми:
дві вистави-вербатім на теми гендерних стереотипів – «Бувай,
малий!» та «Бувай, мала!» 2021 р. було успішно представлено на
всеукраїнських фестивалях аматорського театру у Тернополі та
Києві.
Народна хорова капела «Почайна» (художній керівник –
народний артист України Олександр Жигун, o.zhygun@ukma.
edu.ua). У складі капели – студенти, випускники та співробітники Академії. «Почайна» відома як популяризатор творчості
композитора Артемія Веделя, випускника Києво-Могилянської
академії. У репертуарі капели – українська та світова духовна
музика, класичні твори, українські народні пісні. Хор співпрацює
з провідними українськими академічними музичними колективами, сучасними українськими композиторами. 2021 року
«Почайна» відзначає своє 35-річчя.
Художня студія «Антресоля» (керівник – Ігор Цикура, igor.
tsikura@gmail.com) – для тих, хто вміє або хоче навчитися малювати, створювати арт-об’єкти, займатися предметним дизайном,
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втілити власні мистецькі проєкти. Студійці «Антресолі» реалізують свої творчі ідеї не лише у КМЦ, а й в інших галереях та
арт-просторах, беруть участь у благодійних проєктах, мистецьких фестивалях та конкурсах. Навчальний рік традиційно відкривається у КМЦ виставкою студентських робіт під іронічною
назвою «Граблі».
Могилянська мистецька збірка – ще один напрям роботи
Культурно-мистецького центру. В НаУКМА зберігається понад
400 творів образотворчого мистецтва, графіки та скульптури.
За підтримки Пропам’ятного Фонду імені Олександра Дмитріва
та Могилянської школи журналістики колекцію було систематизовано й оцифровано: https://dlib.ukma.edu.ua/exhibits/show/
art-collection. Для популяризації колекції відбуваються виставки
й лекції; кураторка цього проєкту – мистецтвознавиця Діана
Клочко (klochkodg@ukma.edu.ua).
На базі Культурно-мистецького центру також працюють та
проводять свої заходи студентські організації:
Студентський аматорський хор «Momént», заснований 2019 ро
ку. У репертуарі хору – сучасні обробки української народної
музики та кавери на популярні пісні зарубіжних виконавців
(https://t.me/momentchoir, http://www.instagram.com/
momentchoir, youtube: https://bit.ly/3hCuxTu).
Студентський музичний хаб «КУТ» (https://t.me/kytspace;
https://www.facebook.com/kyt.space; inst:kyt.space), створений
2018 року за підтримки Благодійного фонду «Повір у себе». КУТ –
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це репетиційна база для могилянських музикантів, технічна
підтримка для традиційних студентських концертів-квартирників, музичних фестивалів тощо.
«Mohylanka Dance» (@mohyliankadance; https://www.
instagram.com/mohylanka.dance/) – студія сучасного танцю
(контемпорарі, латина тощо), яка активно допомагає у постановці танцювальних номерів на дні факультетів та інші могилянські свята.
«Tempus» (https://www.facebook.com/tempusvnaukma; https://
www.instagram.com/mohylanka.dance/) – студія старовинного
танцю, учасники якої не лише опановують танці від Середньовіччя
до початку ХХ століття, а й вивчають історію та культуру різних
епох, влаштовують костюмовані бали та благодійні заходи для
порятунку культурної спадщини.
«KMA’s Geek Lab» (@KMAsGeekLab) – дружня спільнота шанувальників популярних серіалів, коміксів, фентезі, аніме, настільних ігор тощо.
«Спудейский вісник» (https://t.me/sv_ukma; http://fb.com/sv.
ukma; http://instagram.com/sv.ukma) – не лише студентське могилянське медіа, а й студентська організація, яка влаштовує у КМЦ
соціальні та культурні заходи.
«Бадді НаУКМА» (@buddynaukma; https://linktr.ee/buddynaukma;
https://t.me/buddynaukma) – дружня команда студентів, які допомагають першокурсникам і першокурсницям зрозуміти Могилянку.
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ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО СПІВПРАЦЮЮТЬ
ІЗ НаУКМА ТА РОЗМІЩЕНІ
НА ЙОГО ТЕРИТОРІЇ

МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
ВІДРОДЖЕННЯ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
(The International Charitable Foundation
for the Renaissance of the Kyiv-Mohyla Academy)
Україна, 04070, Київ, вул. Г. Сковороди, 6, офіс 45,
тел./факс: (044) 425-77-75(76);
e-mails: refvk@ukma.kiev.ua, v.kovalchuk@ukma.edu.ua

В’ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ,
президент Фонду
Валентина КОВАЛЬЧУК,
виконавчий директор
Фонд засновано 1995 року з метою акумуляції коштів для
надання фінансової підтримки відродженню освітньо-культурної спадщини Києво-Могилянської академії на її історичній території, сприяння створенню науково-освітньої та матеріально-технічної бази університету, проведення благодійної та культурно-просвітницької діяльності в Україні. Одним
із головних завдань Фонду є залучення благодійних пожертв
і добровільних внесків від фізичних і юридичних осіб для фі
нансування дослідницької діяльності, реставрації та ремонту
споруд і будівель. Фонд є фінансовим оператором іменних стипендіальних фондів для НаУКМА.
Повсякденну діяльність Фонду спрямовано на вивчення основних потреб НаУКМА та надання благодійної підтримки:
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• обдарованим студентам;
• талановитим ученим та спеціалістам університету;
• на здійснення проектів у сфері науки, освіти, куль
тури;
• на видання наукових праць та періодичних видань
НаУКМА;
• на наукові відрядження та стажування;
• покриття матеріально-технічних запитів університету.

ЖУРНАЛ
«КІНО-ТЕАТР»
Україна, 04070, Київ, вул. Сковороди, 2,
1 корпус, кімн. 216, тел.: (044) 425-60-96,
e-mail: ktm@ukma.edu.ua; http://www.ktm.ukma.edu.ua

Лариса БРЮХОВЕЦЬКА,
головний редактор
Ілюстроване періодичне видання, засноване 1995 року в
НаУКМА за участю Міністерства культури і мистецтв України,
ГУК та Подільської держадміністрації Києва, що має загальнодержавну і міжнародну сфери розповсюдження, а також інтернет-версію.
Редакція журналу є органічною частиною університету
й водночас тим місцем, де акумулюється професійна мистецькокритична думка і де студенти набувають професійних знань
журналіста, театрального критика, кінокритика, виходячи за
межі внутрішнього життя ЗВО і осягаючи мистецьке життя
країни, а та
кож зарубіжних країн у галузі театру й кіно.
Редакція «Кіно-Театру» спільно з митцями, мистецтвознавцями
та культурологами організовує і проводить круглі столи, наукові конференції з найширших проблем театру, кіно, драматургії,
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бере участь у таких престижних акціях, як міжнародні конгре
си, конференції, кінофестивалі. Все це висвітлюється на сторінках журналу.
2006 року на базі редакції створено Науково-дослідний центр
кінематографічних студій НаУКМА.

КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ (КМІС)
Україна, 04655, Київ, вул. Волоська, 8/5, 4 корпус,
кімн. 229; тел.: (044) 463-58-68,
е-mail: v.paniotto@ukma.edu.ua

Володимир ПАНІОТТО,
генеральний директор КМІС
КМІС – приватна дослідницька компанія, одна з провідних
соціологічних компаній в Україні, що співпрацює з кафедрою
соціології НаУКМА. Заснований у 1991 році як дослідницький
центр Соціологічної асоціації України, а з 1992 року перетворений на приватне підприємство.
Один із напрямів діяльності Інституту – сприяння науковій
роботі кафедри соціології НаУКМА. КМІС є базою навчальнодослідницької практики з соціології для студентів-соціологів, мета
якої – допомога студентам в опануванні методів, форм організації
праці в царині їхньої майбутньої професії, формування професійних умінь та навичок для прийняття самостійних рішень під
час конкретної роботи.
КМІС має мережу інтерв’юерів (близько 500 осіб у різних
регіонах України), що дає змогу проводити дослідження в усіх
областях України, які є репрезентативними як для України в цілому, так і для окремих її регіонів.
КМІС проводить і власні наукові дослідження, й дослідження на замовлення. Головна наукова спеціалізація – порівняльні
міжнародні дослідження.
Інфраструктура КМІС використовується для проведення
занять студентів кафедри соціології НаУКМА. КМІС спільно
з університетом підтримує також Відкритий банк соціологічних
даних, до нього щорічно додаються дані десятків досліджень,
що використовуються студентами для підготовки курсових,
кваліфікаційних робіт і кандидатських дисертацій. КМІС також
запровадив щомісячну стипендію ім. Майкла Сваффорда (американського вченого, який був співзасновником КМІС), що
виплачується найкращому студентові кожного курсу маґістерської програми «Соціологія» НаУКМА.
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ВИДАВНИЧИЙ ДІМ
«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»
Україна, 04655, Київ, Контрактова пл., 4,
2 корпус НаУКМА, 4-й під’їзд, 1-й поверх,
тел./факс: (044) 417-59-56, 425-60-92,
e-mail: sudakovaolena15@gmail.com

Олена СУДАКОВА, директор
Видавничий дім «Києво-Могилянська академія» засновано
1996 року з метою випуску наукової, науково-популярної і навчаль
ної літератури для широкого кола читачів.
За час існування видавництва побачили світ понад 1000 видань
з історії, філософії, культурології, економіки, політології, права, соціології, мовознавства й літературознавства, природничих і точних наук.
Видавництво популяризує здобутки вітчизняних та зарубіжних
письменників, філософів, науковців (зокрема викладачів НаУКМА),
забезпечує методичною літературою заклади вищої освіти.
Особливе місце належить виданню творів знакових постатей
української гуманітаристики: Сергія Білоконя, Михайла Брайчевського, В’ячеслава Брюховецького, Валерія Гайдабури, Ярослава Грицака, Івана Дзюби, Миколи Ільницького, Павла Загребель
ного, Ігоря Качуровського, Ліни Костенко, Михайлини Коцюбинської, Дмитра Павличка, Мирослава Поповича, Євгена Сверстюка,
Леоніда Череватенка, Юрія Шевельова та багатьох інших.
Також Видавничий дім «Києво-Могилянська академія» приділяє
велику увагу публікації перекладної літератури. Серед опублікованих перекладів – твори таких яскравих та всесвітньовідомих науковців, як Іцхак Адізес, Ів Аньєс, Джон Арквілла, Зиґмунт Бауман,
Тімоті Бернерс-Лі, Збіґнєв Бжезінський, Генріх Бортіс, Джеймс Б’ю
кенен, Олег Гаврилишин, Тарас Гунчак, Ральф Дарендорф, Енн Епплбаум, Марк Кассон, Лєшек Колаковський, Філіп Котлер, Адам
Міхнік, Менкур Олсон, Вейн Парсонс, Девід Перкінс, Анджей Б. Пер
наль, П’єр Розанвалон, Еверетт Роджерс, Джозеф Стіґліц, Герд
Штромайєр, Йозеф Шумпетер (переклади з англійської, німецької,
французької, польської мов).
Неодноразово Видавничий дім посідав перші місця на вітчиз
няних та міжнародних літературних і видавничих форумах, отримав понад 70 різноманітних відзнак та нагород (у тому числі – міжнародних) за змістовну та поліграфічну якість своїх видань.
Сьогодні діяльність Видавничого дому «Києво-Могилянська академія» зорієнтовано на світові галузеві тренди, перспективні напрями розвитку, сучасні інноваційні технології та інструменти,
відповідно до викликів інформаційного суспільства.

І НФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ
ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ПРИЙОМУ, ПРОФОРІЄНТАЦІЇ
АБІТУРІЄНТІВ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ СТУДЕНТІВ
вул. Іллінська, 9, м. Київ, 04070, Україна, тел. (044) 425-60-22
e-mail: vstup@ukma.edu.ua

Керівник відділу –
ЮРЕЧКО
Ірина Іванівна,
e-mail: yurechkoii@ukma.edu.ua

Провідні спеціалісти –
ГОРДІЄНКО Арсеній Валерійович
e-mail: a.hordiyenko@ukma.edu.ua

ДЗЮБА Наталя Олександрівна
e-mail: n.dziuba@ukma.edu.ua

Відділ бере участь у формуванні Правил прийому на
навчання до НаУКМА, забезпечує інформування вступників та
громадськість із питань вступу до НаУКМА, організовує прийом
заяв та документів від вступників, координує діяльність усіх
структурних підрозділів НаУКМА щодо підготовки та проведення
конкурсного відбору, забезпечує оприлюднення на сайті НаУКМА
Правил прийому та інших документів, передбачених законодавст
вом, організовує і проводить консультації з питань вступу на на
вчання та вибору спеціальності, організовує та проводить Дні відкритих дверей для абітурієнтів.
До складу відділу входить

Центр кар’єри та працевлаштування студентів

Керівник –
КАРТАВЦЕВА
Ірина Юзефівна

Провідний спеціаліст –
КОТЕЛЕВЕЦЬ Ірина Олександрівна
4 корпус, кімн. 105, тел./факс: (044) 462-51-95,
e-mail: jcc@ukma.edu.ua, www.jcc.ukma.edu.ua,
www.facebook.com/JCCofNaUKMA; t.me/jccnaukma

197
Центр засновано в 1994 р. Це перший в Україні центр системної підтримки студентів та випускників у становленні їх як молодих фахівців.
Основні напрями діяльності:
• Координація стажування студентів у підрозділах НаУКМА:
акумулювання інформації щодо тимчасових вакансій для стажування, інформування та консультування студентів, оформлення документації. Стажування в підрозділах НаУКМА –
це перший крок у професійне життя. Протягом року близько
1000 студентів набувають свій перший досвід роботи саме в стінах Могилянки.
• Допомога студентам і випускникам НаУКМА у пошуках ро
боти: організація та проведення презентацій компаній із метою
ознайомлення студентів із компаніями – потенційними робо
тодавцями; інформування студентів щодо наявних вакансій,
програм стажування, освітніх програм через дошки оголошень,
електронні розсилки, розміщення інформації на сайті Центру
кар’єри та працевлаштування студентів www.jcc.ukma.edu.ua,
на сторінці у Facebook www.facebook.com/JCCofNaUKMA та на
Телеграм-каналі t.me/jccnaukma.
• Формування якостей молодого фахівця та адаптація до сучасних вимог на ринку праці: організація семінарів, тренінгів
і майстер-класів у рамках постійного проєкту «Кар’єра: крок
за кроком». Теми: «Резюме», «Успішне ін
терв’ю», «Мис
тецтво презентації», «Комунікація», «Робота в команді», «Лідер
ство» тощо.
• Організація та проведення щорічного Ярмарку Кар’єри:
кожного року в останню п’ятницю березня від 20 до 35 провідних компаній-роботодавців пропонують студентам і випускникам НаУКМА роботу на повний або неповний робочий
день, тимчасову роботу, програми стажування, участь у різноманітних проєктах.

СТАЖУВАННЯ
Внесок у розбудову НаУКМА за корпоративною угодою мо
же бути здійснений шляхом стажування в підрозділах університету протягом 200 годин щорічно.
Студенту слід звернутися до Центру кар’єри та працевлаш
тування (JCC) для отримання спеціального бланку, де фіксуватиметься кількість напрацьованих годин. Тут студентові нададуть інформацію про вакансії на стажування, завдяки якому
студент набуде досвіду роботи в колективі над різними проєктами в різних галузях, а також буде залучений до розробки, організації і проведення різних заходів.
Інформація про можливі місця для стажування постійно з’яв
ляється на дошках оголошень.
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ПІДГОТОВЧЕ ВІДДІЛЕННЯ НаУКМА (ПВ)
Україна, 04655, Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 27,
Бурса, 2-й поверх, кімн. 20, тел.: (044) 425-42-61, (044) 425-10-47, (093) 893-81-64,
e-mail: a.iakymova@ukma.edu.ua

Завідувач відділення –
КАДУРІНА
Лариса Борисівна
Фахівці –
ЯКИМОВА Алла Василівна,
КОРОЛЬОВА Поліна Дмитрівна
Підготовче відділення НаУКМА створене у 1998 році як самоокупний структурний підрозділ Києво-Могилянської
академії з метою підготовки абітурієнтів з усіх регіонів України
для вступу на бакалаврські програми.
Навчання базується на шкільних програмах та програмах Центру незалежного тестування. Навчальний план охоплює дисциплі
ни, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО),
а саме: українська мова, українська література, англійська мова,
історія України, математика, біологія, фізика, хімія.

ФОРМИ НАВЧАННЯ
• вечірня та школа вихідного дня (курси з окремих дис
циплін за вибором) – протягом 10 місяців (вересень –
травень);
• інтенсив (курси з окремих дисциплін за вибором) – на
весні, перед написанням тестів ЗНО.
УМОВИ ВСТУПУ
На ПВ приймаються учні 10–11-х класів середніх загальноосвітніх шкіл (ліцеїв, гімназій, коледжів) та інші особи з відповідним рівнем підготовки (вечірня форма навчання, школа
вихідного дня, інтенсивні курси).
Зарахування до складу слухачів ПВ відбувається на підставі оплати за обраний курс навчання (стосується всіх форм).
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Заяви приймаються: з 25 серпня – протягом року (відповідно
до графіка дисциплін) – на вечірні курси та курси вихідного дня,
з 1 березня – на інтенсив.

ОСВІТНІ СТУДІЇ
КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
Україна, 04655, Київ, НаУКМА,
вул. Набережно-Хрещатицька, 27, Бурса, кімн. 19–21,
тел.: (044) 425-10-47, (093) 893-81-64, e-mail: Kadurinalarysa2012@gmail.com

КАДУРІНА Лариса Борисівна,
директор
Надають освітні послуги за напрямами:
• Курси іноземних мов (англійська, чеська, польська, італійська
та ін.), в тому числі для корпоративних клієнтів.
МАЗІН Дмитро Михайлович,
менеджер курсів з англійської мови
Мета курсів – дати можливість не тільки абітурієнтам та
студентам НаУКМА, а й усім охочим вивчати іноземні мови на
основі комунікативного підходу з урахуванням потреб і запитів
слухачів.
• Літня школа україністики – програма для іноземців, що
цікавляться українською мовою, історією та культурою українського народу. Специфікою Літньої школи НаУКМА є орга
нічне поєднання навчального процесу (4 години щоденних занять з української мови, історії України, літератури, дискусії
з питань сучасної політичної та економічної ситуації тощо) з насиченою культурно-екскурсійною програмою, відвіданням найвизначніших історичних і культурних пам’яток Києва й України.
• Літній мовний табір для молоді (English Camp) для школярів 14–17 років, які під час літніх канікул бажають удосконалити знання з англійської мови. У програмі: англійська мова
з викладачами НаУКМА та носіями мови; екскурсійно-культурна програма: відві
дування найвизначніших історичних і
культурних пам’яток Києва.
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Наші координати

АДРЕСА: 04070, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2
АДРЕСА В ІНТЕРНЕТІ: http://www.ukma.edu.ua
СТОРІНКА У FACEBOOK: https://www.facebook.com/naukma
E-MAIL: ukma@ukma.edu.ua
Президент
463-70-67
т./ф. 425-45-15
Почесний президент
463-70-67
Віце-президент із наукової роботи та інформатизації
425-60-55
Віце-президент із науково-педагогічної роботи (навчальна робота)
463-59-28
Віце-президент з економіки та фінансів
463-69-50
Директор наукової бібліотеки
425-77-34
т./ф. 425-50-16
Начальник відділу з міжнародного співробітництва
Керівник відділу стратегічного розвитку
425-15-36
Помічник президента
462-51-06
Відділ з питань прийому, профорієнтації абітурієнтів
425-60-22
та працевлаштування студентів
425-54-17
463-73-15
Факультет гуманітарних наук (ФГН)
Деканат
Кафедра
Кафедра
Кафедра
Кафедра
Кафедра
Кафедра
Кафедра
Кафедра

загального та слов’янського мовознавства
історії
культурології
літературознавства
української мови
філософії та релігієзнавства
англійської мови
археології

Факультет економічних наук (ФЕН)

Деканат
Кафедра економічної теорії
Кафедра маркетингу та управління бізнесом
Кафедра фінансів

Факультет інформатики (ФІ)
Деканат
Кафедра
Кафедра
Кафедра
Кафедра

інформатики
математики
мережних технологій
мультимедійних систем

Факультет правничих наук (ФПвН)

Деканат
Кафедра міжнародного та європейського права
Кафедра загальнотеоретичного правознавства та публічного права
Кафедра приватного права
Кафедра кримінального та кримінального процесуального права
Експериментальна навчальна лабораторія «Правнича
клініка»
т./ф.
Кафедра суспільного врядування

425-14-20
425-40-49
425-60-06
425-60-98
425-02-64
425-60-75
425-60-11
463-69-30
463-59-27
425-77-37
425-60-42
425-77-87
425-60-42
425-60-64
463-69-85
425-43-08
425-60-64
425-77-53

425-60-73
425-60-73
425-60-73
425-60-73
425-60-73
425-53-61
425-60-73
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Факультет природничих наук (ФПрН)
Деканат
Кафедра
Кафедра
Кафедра
Кафедра
Кафедра
Кафедра

біології
екології
фізико-математичних наук
хімії
лабораторної діагностики біологічних систем
фізичного виховання

425-51-88
463-59-27
425-60-57
425-60-68
425-77-73
425-60-57
425-32-01

Факультет соціальних наук
і соціальних технологій (ФСНСТ)
Деканат
Кафедра зв’язків із громадськістю
Кафедра політології
Кафедра соціології
Кафедра «Могилянська школа журналістики»
Кафедра «Школа охорони здоров’я»
Кафедра «Школа соціальної роботи ім. професора
Володимира Полтавця»
Кафедра психології та педагогіки
Кафедра міжнародних відносин

Києво-Могилянська Бізнес-Школа (kmbs)
Докторська школа НаУКМА ім. родини Юхименків
Аспірантура. Докторантура
Наукова бібліотека НаУКМА
Відділ міжнародного співробітництва
Відділ по роботі зі студентами
Центр кар’єри та працевлаштування студентів
Відділ стратегічного розвитку
Служба залучення коштів
Служба зв’язків із громадськістю та комунікацій

Редакційно-видавничий відділ
Інформаційно-обчислювальний центр
Навчально-методичний відділ
Підготовче відділення (ПВ)
Україно-канадська школа англійської мови
Відділ з контролю та діловодства
Відділ виховної роботи та дозвілля (КМЦ)
Студентський відділ кадрів
Військовий стіл
Служба житлового фонду
Кредитна спілка «Поміч» НаУКМА
Міжнародний благодійний фонд відродження
Києво-Могилянської академії

463-58-63
425-31-24
425-60-48
425-60-53
463-77-02
425-77-69
462-50-40
425-31-24
425-60-48

490-66-35
463-69-74
463-69-74
463-69-31
425-50-16
463-71-13
т./ф. 462-51-95
463-71-10
425-05-36

463-66-68
425-53-00
463-58-67
425-10-47
463-69-30
425-60-59
т./ф. 425-21-54
425-22-47
425-45-44
462-49-44
428-86-55
238-27-62
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УНІВЕРСИТЕТСЬКЕ МІСТЕЧКО
СТАРОАКАДЕМІЧНИЙ
(МАЗЕПИН) КОРПУС
(арх. Й. Шедель, ХVІІ ст.)
На реставрації

БЛАГОВІЩЕНСЬКА ЦЕРКВА (XVIII ст.)
БІБЛІОТЕКА ТЕТЯНИ ТА ОМЕЛЯНА 		
АНТОНОВИЧІВ
• Наукова бібліотека
ІСТОРИКОМУЗЕЙНИЙ
ЦЕНТР НaУКМА
• Навчальна лабораторія історичних
студій (Музей НаУКМА):
Будинок Галшки Гулевичівни (XVIIІ ст.),
Церква Святого Духа (XVIIІ ст.)
та Поварня (XVIIІ ст.)
Братського монастиря,
Сонячний годинник (XVIIІ ст.)
1 КОРПУС
Новий академічний корпус
(арх. А. Меленський, ХІХ ст.)

• Служба президента
• Студентський відділ кадрів
• Служба віце-президента з економіки
та фінансів
• Служба віце-президента з науково-пе
дагогічної роботи (навчальна робота)
• Бухгалтерія
• Відділ кадрів та роботи з персоналом
• Відділ з контролю та діловодства
• Інформаційно-обчислювальний центр
• Навчально-методичний відділ
• Служба охорони здоров’я
• Факультет інформатики
• Факультет гуманітарних наук
• Планово-фінансовий відділ

4 КОРПУС
• Факультет правничих наук
• Києво-Могилянська Бізнес-Школа
• Американська бібліотека
ім. В. Китастого
• Бібліотека-Музей-Архів О. Пріцака
• Відділ по роботі зі студентами
• Центр кар’єри та працевлаштування
студентів
КУЛЬТУРНОМИСТЕЦЬКИЙ
ЦЕНТР
• Приймальна комісія; відділ з питань
прийому, профорієнтації абітурієнтів
та працевлаштування студентів
• Галерея «ПідWALL»
• Відділ виховної роботи та дозвілля
• Студентська їдальня
5 КОРПУС
• Навчально-науковий центр
• НКП «Горизонт 2020»
• Відділ стратегічного розвитку
• Служба віце-президента з наукової
роботи та інформатизації
• Відділ міжнародного співробітництва
• Відділ «Центр енергоменеджменту»
6 КОРПУС
• Факультет економічних наук
• Факультет соціальних наук
і соціальних технологій
7 КОРПУС
• Відділ «Центр електронного навчання»
• Докторська школа НаУКМА
ім. родини Юхименків, відділ
аспірантури та докторантури
8 КОРПУС
• Редакційно-видавничий відділ

2 КОРПУС
• Лабораторії факультету
природничих наук
• Видавничий дім
«КиєвоМогилянська академія»

(арх. І. ГригоровичБарський, XVIII ст.)

3 КОРПУС
Циркульний (Ковнірівський корпус)
• Факультет природничих наук
• Господарські служби
• Військовий стіл
• Житловий відділ

10 КОРПУС
• Факультет інформатики
• Комп’ютерні класи

9 КОРПУС (колишня Бурса)

• Підготовче відділення (ПВ)
• Навчальна лабораторія
«Правнича клініка»

Бібліотека
чів
Тетяни та Омеляна Антонови
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