Публічний звіт
Національного університету «Києво-Могилянська академія»
за 2012 рік

Починаючи із цього року президент НаУКМА Сергій Квіт публікує свій річний звіт
в Інтернеті для вільного доступу. Більш докладна статистична інформація розміщена на внутрішньому сайті Могилянки.
Крім того, можете поспілкуватися з керівництвом університету, факультетів,
приймальної комісії та інших підрозділів НаУКМА.

Рейтинги університету
Журнал «Деньги» у своєму традиційному «зарплатному» рейтингу українських
ВНЗ, що складається на підставі опитування провідних вітчизняних та міжнародних компаній-працедавців, представив НаУКМА таким чином:
›› Серед ВНЗ з правничих спеціальностей: 2 місце (3 місце у 2011 р.)
›› Серед ВНЗ з економічних спеціальностей: 1 місце (3 місце у 2011 р.)
›› Серед ВНЗ з гуманітарних спеціальностей: 1 місце (1 місце у 2011 р.)
ÞÞhttp://dengi.ua/clauses/95139_Rejting_vuzov-2012.html

У рейтингу журналу «Кореспондент», що визначається на підставі опитування
24 кращих (найбажаніших) компаній-роботодавців України, НаУКМА посів 2 місце (3 місце у 2011 р.).
ÞÞhttp://ua.korrespondent.net/journal/1339007

Рейтинг «Компас-2012», що відбиває задоволеність освітою з боку випускників
і працедавців (враховуються бізнес/економічні, правничі, ІТ, інженерно-будівель
ні спеціальності та архітектура/будівництво), визначив за НаУКМА, як і минулого року, загальне 3 місце. Нагадаю, що два напрями з п’яти у нас взагалі не представлені.
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За оцінками респондентів дослідження, НаУКМА входить до трійки найсильніших
із підготовки фахівців бізнес-економічних спеціальностей. Підготовка фахівців
юридичних спеціальностей також займає 3-тє місце серед університетів України.
НаУКМА дещо програє в підготовці фахівців з інформаційних технологій: за цим
напрямком академія отримала 5-те місце у рейтингу.
ÞÞhttp://osvita.ua/vnz/news/29452/

У найбільш академічному за своїми критеріями рейтингу ТОП-200, Могилянка,
у порівнянні з 2011 р., піднялася на одну сходинку: з 5-го місця на 4-те. Рейтинг
базується на таких критеріях: оцінка якості науково-педагогічного потенціалу,
оцінка якості навчання, оцінка міжнародного визнання.
ÞÞhttp://euroosvita.net/index.php/?category=49&id=1661

Міжнародну акредитацію від СEEMAN з надзвичайно схвальними відгуками пройшла найкраща в Україні Києво-Могилянська Бізнес-Школа.
Зважаючи на присутність НаУКМА в усіх без винятку національних рейтингах
на топ-позиціях (як правило, ВНЗ займають тільки свою певну нішу) та зважаючи на розміри нашого університету, можна ствердити, що наші здобутки є дуже
суттєвими.
Журнал «Фокус» оприлюднив рейтинг 200 найвливовіших людей України . Президент НаУКМА Сергій Квіт увійшов до списку найвпливовіших людей України за
версією журналу «Фокус» (190-те місце).
ÞÞhttp://focus.ua/charts/254440/

Присутність у медіа просторі
У 2012 р. присутність НаУКМА у медіа просторі значною мірою зумовлювалася не
лише суто академічними новинами, але також боротьбою за новий Закон України «Про вищу освіту» та відстоюванням наших прав у судах. Протягом цілого
року могилянські експерти брали активну участь у розробці тексту законопроекту у складі робочої групи, очолюваної ректором Київської Політехніки Михайлом Згуровським. Цей документ був створений на підставі могилянської концепції університетської автономії, яку ми просуваємо з 2005 р.
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Загалом 2012 р. у медіа було опубліковано/вийшло в ефір 6329 (2011 р. — 6249)
повідомлень про НаУКМА, тобто в середньому з’являлося 17,3 повідомлення щодня (2011 р. — 17,2). Це означає, що Києво-Могилянська академія значною мірою
продовжує формувати український медійний дискурс про вищу освіту. Президент НаУКМА веде свій персональний блог, має блог на британському порталі
University World News, а також акаунт на Facebook.
Всього минулого року НаУКМА виграв у судах 8 справ. Серед них особливо резонансні: три справи, пов’язані з поверненням наших історичних будинків (Будинок настоятеля, Братські келії), дві справи — проти Міністерства освіти (повернення державного замовлення в обсягах 2010 р. та зняття догани президентові
НаУКМА), одна справа — КМІС проти Блоку Королевської.

Бюджет
Бюджет НаУКМА у 2012 р. був сформований в обсязі 92 млн. 462 тис. грн.
(у 2011 р. — 85 млн. 815 тис. грн.). Загальний обсяг фінансування з державного
бюджету у 2012 р. склало 62 млн. 258 тис. грн., з яких 59 млн. 675 тис. ми витратили на освітню і 2 млн. 583 тис. — на наукову діяльність.
Обсяг фінансування наукових досліджень за рахунок держбюджету суттєво збільшився (більше, ніж на 40 %) у порівнянні з 2011 р. Спеціальний фонд — 33 млн.
332 тис. грн. Співвідношення фінансування загального фонду до всієї суми надходжень — 67 %.
Важливу роль в розвитку наукових досліджень в НаУКМА відіграють різноманітні грантові проекти, серед яких було 24 інституційних: Tempus/Tacis, Erasmus
Mundus, Сьома рамкова програма, Німецька програма академічних обмінів
(DAAD), Інститут відкритого суспільства (Open Society Institute/Higher Education
Support Program — OSI/HESP), Фонд цивільних досліджень та розвитку США (U.S.
Civilian Research and Development Foundation — CRDF), Британська Рада (British
Council), Державний департамент США (U.S. Department of State), Міжнародний
фонд «Відродження» (International Renaissance Foundation), Посольство Королівства Нідерландів (Netherlands Embassy in Kyiv, «Matra» program), Координатор
проектів ОБСЄ в Україні (OSCE Project Coordinator in Ukraine), Агентство США з міжнародного розвитку (United States Agency for International Development — USAID),
Посольство США в Україні Відділ преси, освіти та культури (U.S. Embassy in Ukraine,
Public Affairs Section) та ін.
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Студенти і викладачі
Минулого року ми зарахували станом на 1 жовтня 644 бакалаври (2011 р. — 434,
2010 р. — 647), 76 спеціалістів (2011 р. — 67, 2010 р. — 90) та 454 магістри (2011 р. — 437,
2010 р. — 463). Кількість студентів, які навчаються за договором про надання
освітніх послуг, зменшилася порівняно з 2011 / 12 н. р. на 11,8% і становить 759
осіб.
Показники відрахування студентів пов’язані як з фінансовими питаннями, так
і необхідністю забезпечення якості університету. У 2012 р. ми відрахували 306
студентів (серед них 116 бюджетників і 190 контрактників), 2011 р. відповідно — 393 (114 / 179), у 2010 р. — 293 (174 / 119).
У навчальному процесі НаУКМА залучені (включно із зовнішніми сумісниками) 567 науково-педагогічних працівників (2011 р. — 573), у т.ч. 113 докторів наук
(2011 р. — 114), 267 кандидатів наук (2011 р. — 273). На постійній основі в нас працює 382 викладачі (2011 р. — 358), з яких 46 докторів наук (2011 р. — 45) та 193 кандидата наук (2011 р. — 185).
Сьогодні серед співробітників НаУКМА також 178 випускників, з яких 108 — науково-педагогічні працівники, у т.ч. 47 мають ступінь кандидата наук, 2 — доктора наук, 2 — дипломи PhD.

Наукові події та публікації
У 2012 р. випускниками аспірантури (у т.ч. Докторської школи), докторантури та
здобувачами успішно захищені: 2 докторські та 15 кандидатських дисертацій,
у т.ч. кандидатську дисертацію захистив випускник PhD програми «Масові комунікації» Олег Іванов. Також вперше були здійснені захисти з відзнакою PhD дисертацій в Автономному університеті Барселони у спільних з НаУКМА спецрадах
докторантками тієї ж PhD програми «Масові комунікації» Анастасією Гринько та
Дарією Тарадай. Вони залишилися працювати у Могилянці викладачами.
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Минулого року на 30 кафедрах і в 31 науковому центрі НаУКМА виконувалися
4 фундаментальні наукові теми, 6 прикладних науково-дослідних розробок та
24 міжнародних інституційних проекти. Було самостійно проведено 40 та спільно з іншими організаціями — 11 національних конференцій; міжнародних конференцій, проведених самостійно — 20, спільно з іншими організаціями — 23. Науковці НаУКМА виступили на 765 конференціях, з яких 418 — міжнародні.
Загальна кількість опублікованих викладачами НаУКМА наукових праць: 56 монографій, з них 16 — одноосібних; 20 підручників, з яких 9 — з грифом МОНМС;
873 статті (у т. ч. 141-на видана за кордоном). Завдяки діяльності видавничої групи (і частково — на власній поліграфічній базі) було підготовлено до друку і видано 10 наукових і науково-методичних праць, 13 тематичних томів «Наукових записок НаУКМА», 4 випуски «Магістеріумів» та ін. Редакційний портфель НаУКМА
2012 р. виконано у повному обсязі.
Студенти НаУКМА за цей період опублікували 142 наукові статті, з них 96 — самостійно. Свої наукові дослідження вони презентували на 179 конференціях, з яких
51 — міжнародна. Вони активно залучалися до праці над науково-дослідними темами, що виконуються на кафедрах і в наукових центрах.

Природничі науки
Іноді можна почути судження про те, що Могилянка — це гуманітарний університет. Це твердження є хибним, оскільки НаУКМА є класичним університетом,
в якому представлені всі галузі знання. Наприклад, з чотирьох основних тем фундаментальних, шести прикладних і трьох тем госпрозрахункових досліджень минулого року були представлені лише три гуманітарні. Інші теми відносяться до
хімії, біології, екології, інформатики та економіки.
Слід згадати такі важливі дослідження, як «Розробка полімерів для іммобілізації
лікарських препаратів нового покоління направленої та пролонгованої дії» під
керівництвом доктора технічних наук Бурбана А.Ф., «Розробка методу раннього
виявлення лейкемічної трансформації як засіб запобігання подальшого розвитку онкогематологічних захворювань» (науковий керівник — професор, доктор
медичних наук Н.М.Білько). «Природні біотопи міста Києва та екологічна оцінка
збитків від їх втрати», (науковий керівник — професор, доктор біологічних наук,
член-кореспондент НАНУ Я.П. Дідух) та ін.
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Для проведення наукових досліджень для кожного університету важливо мати
безпосередній доступ до передплатних електронних ресурсів. У 2012 році НаУКМА передплатив 28 баз даних, серед яких EBSCO (11), Oxford Reference Online
Premium Collection, Oxford eJournals, SpringerLINK Journals, HINARI — World Health
Organization (WHO), Emerald Insight Management Xtra 150, JSTOR Arts & Sciences
I Archive Collection тощо. Також була придбана колекція SpringerLink’s eBook
collection для постійного користування. Через міжнародну інформаційну службу Держдепартаменту США в НаУКМА доступні ще 33 бази даних: Encyclopedia
Britannica (Britannica Online Academic Edition), Gale Directory Library (Gale), eJournal
USA, European Views of the Americas: 1493 to 1750 тощо. Всього станом на
01.12.2012 р. зафіксовано 2 851 903 назв ресурсів.

Залучення коштів
Найбільший успіх у залученні коштів за минулий рік — освоєння 4 млн. 11 тис.
763 грн. (повна вартість проекту не менше 10 млн. грн.) від компанії UDP на реставрацію пам’яток архітектури «Братські келії» та «Сонячний годинник», а також 500 тис. грн. для цього ж проекту від компанії Infopuls — на устаткування
комп’ютерною технікою і меблями. Всього протягом року було залучено понад
5 млн. грн.
Ми врятували і частково реставрували згадані історичні споруди, запустили в дію
корпус № 10 НаУКМА. Зараз у ньому розміщується наш спільний проект Bionic
University, спрямований на розвиток ІТ технологій. Він є частиною великого проекту Bionic Hill, що розвивається зусиллями Василя Хмельницького і обіцяє бути
українською «силіконовою долиною». З могилянського боку в проекті беруть
участь Факультет Інформатики та Києво-Могилянська Бізнес-Школа.
Серед наших партнерів, що спряли розвитку НаУКМА у 2012 р., — Києво-Моги
лянська фундація Америки, вокальна формація «Піккардійська Терція», Благодійний фонд Ріната Ахметова, Посольство США, Міністерство надзвичайних ситуацій, Подільська районна адміністрація, Райффайзенн Банк Аваль, українські
громади США, Канади, Австралії. Минулого року було створено Міжнародну раду
з розвитку НаУКМА.
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Співпраця з випускниками
Стратегічно важливою для університету є співпраця з Асоціацією випускників.
Підтримується сайт випускників, випускаються щотижневий електронний бюлетень Kyiv-Mohyla Alumni News та щотижневий випуск Alumni Job Announcement,
активізуються клуби випускників різних факультетів. Були організовані зустрічі
випускників НаУКМА у Великій Британії, США та Канаді. Продовжуються проекти
«За кращий англомовний курс», «Грант Андрія Сивоконя», «Фонд Олексія Павленка», «Премія Антона Чорного», «Могилянські історії успіху», «Благодійний вечір
випускників». Минулого року був започаткований новий спільний проект Асоціації випускників та НаУКМА п. н. «Профі+». Ця інноваційна комплексна програма з оволодіння soft skills складається з 11 дисциплін і спрямована на адаптацію
студентів до вимог сучасного ринку праці. Програма є універсальною для студентів усіх спеціальностей.
Серед нових проектів, важливих для розвитку наукових досліджень у Києво-Могилянській академії, варто згадати створення у жовтні 2012 р. Центру розвитку
інновацій, який очолив випускник 1996 р. Андрій Сивоконь. Діяльність Центру
спрямована на пошук та реалізацію інноваційних науково-технічних та освітніх
проектів. Його метою є створення в НаУКМА інноваційного середовища, здатного забезпечити ефективне впровадження результатів наукових досліджень у навчальний, виробничий та бізнес процеси.
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