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Цей довідник ми уклали саме для вас, шановні

друзі, хто цікавиться і слідкує за діяльністю
та розвитком Національного університету
«Києво-Могилянська академія», і особливо для
тих молодих людей, хто вирішив поєднати
своє життя з нашим університетом.

«Календар-довідник» містить загальну інфор

мацію про історію та сучасність Академії,
про місію та цінності Могилянки, загальноуніверситетські свята, навчальний процес
та діяльність наукових центрів і лабора
торій, про підрозділи й служби університету, могилянське культурне середовище.
Ви дізнаєтеся також про здобутки Академії за попередній навчальний рік і, звичайно ж, про студентські організації, що діють
у НаУКМА, про гранти й іменні стипендії,
про можливості підготовки до вступу в університет.

Зрозуміло, подати всю інформацію про жит-

тя академічної громади на сторінках одного
видання неможливо. Детальніше дізнатися
про діяльність факультетів, програми підготовки бакалаврів, спеціалістів і маґістрів,
ознайомитись із анотаціями курсів, що чи
таються в НаУКМА, ви можете на веб-сто
рінці Академії www.ukma.edu.ua.

Якщо у вас виникнуть запитання, наша пора

да – скористайтеся координатами, вміщеними в «Довіднику», – працівники університету обов’язково вам допоможуть.

Бажаємо успіху і будемо раді зустрічі у Могилянці!

Зміст

Слово до могилянців президента НаУКМА С. М. Квіта ..............
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СЛОВО ДО МОГИЛЯНЦІВ
Квіт
Сергій Миронович
Президент Національного
університету «КиєвоМогилянська академія»,
доктор філологічних наук,
професор
Дорогі Могилянці!
У минулому 2012/2013 навчальному році КиєвоМогилянська академія, як і завжди, показала зростання академічної якості за всіма незалежними університетськими рейтингами. Наш університет посідає в них, за різними критеріями
оцінювання, з першого по четверте місце. Об’єктивні вимірювання підтверджують, що ми, як і в попередні роки, мали найкращих абітурієнтів і набрали найкращих студентів. Присутність
НаУКМА в інформаційному просторі України також зростала.
В середньому в мас-медіа з’являлося 17,3 повідомлення щодня.
Головним чином, це була інформація про університет та думки
могилянських експертів, спрямовані на оцінювання сучасного
стану економіки, суспільства, освіти нашої держави.
Протягом минулого року ми продовжували реалізацію нашого
стратегічного проекту – просування законопроекту «Про вищу
освіту», який тепер перебуває у Верховній раді. Сьогодні НаУКМА
не достатньо бути експериментальним майданчиком. Ми повинні
вплинути на всю систему вищої освіти. Не зважаючи на те, що в
Україні досі не відбувається ніяких реформ, протягом минулого
навчального року Києво-Могилянська академія продовжувала політику з просування необхідних змін. Згадаємо «перехресний
вступ» і конкурсний розподіл державного замовлення. Ці проекти
вже стоять на порядку денному. І вони таки будуть запроваджені
в усіх українських університетах. Могилянці нелегко виступати
«агентом змін», але в цьому також полягає місія нашого університету. Багато в чому завдяки позиції НаУКМА була відвернена
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загроза збільшення навчального навантаження викладачів у співвідношенні 18 студентів на 1 викладача в усіх ВНЗ.
Києво-Могилянська академія підписала шість нових міжна
родних угод. Наш університет має чотири програми Erasmus Mundus
та багато інших престижних грантових програм. В рамках
докторської школи відбулося чотири захисти PhD дисертацій,
три з яких – на одноразових спільних спецрадах у Барселонському автономному університеті з подальшим одержанням
двох дипломів. Всі дисертанти, а тепер молоді доктори, працюють у Могилянці викладачами. Минулого року з ініціативи
наших випускників було створено «Центр розвитку інновацій».
Також було започатковано новий спільний проект Асоціації
випускників та НаУКМА «Профі+». Ця комплексна програма
спрямована на адаптацію студентів до вимог сучасного ринку
праці.
Було розроблено і затверджено План відзначення 400-річчя НаУКМА, що передбачає до 2015 р. низку першочергових
заходів в Україні та за кордоном, спрямованих на розвиток
нашого університету. Важливим завданням залишається лобіювання інтересів НаУКМА з одержання спеціального статусу,
який дозволив би нам легальним шляхом продовжувати запровадження та апробовування інноваційних змін у вищій
освіті та організації наукових досліджень. До головних проектів відносимо створення повноцінного електронного англомовного рецензованого видання. Буде здійснено низку важливих видавничих проектів, відкриватимуться нові маґістерські
програми. Ми реставрували Братські келії і наступного року
розпочнемо реставраційні роботи Будинку настоятеля. Продовжуватимемо ремонтні роботи у корпусах та гуртожитках
НаУКМА.
Серед головних внутрішніх завдань – тотальна вимогливість, зростання якості навчального процесу і наукових досліджень, піднесення престижності української мови. Ми
маємо поставити внутрішні «фільтри» до тих негативних процесів, що відбуваються в нашій державі. До Києво-Могилянської
академії дослухаються, ми впливаємо на перебіг подій лише
тому, що показуємо належну якість нашої роботи. Звичайно,
поки що ми конкуруємо лише на українській арені. Проте
Ваш вибір кращих стандартів, Ваше бажання позитивних змін,
згуртованість і професіоналізм дасть змогу всій могилянській
громаді надалі зростати і здобувати. Вітаю Вас, дорогі колеґи,
з 2013/2014 навчальним роком і бажаю Вам нових славних
досягнень!
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА
АКАДЕМІЯ» (НаУКМА)
IV рівень акредитації.
Ліцензія МОНУ АВ № 482355,
видана 9 вересня 2009 року.
Сертифікат про акредитацію
РД-IV № 116329

здійснює набір на бакалаврські програми
в таких галузях знань за напрямами підготовки:
Гуманітарні науки
– Історія
– Філологія
– Філософія
Економіка та підприємництво
– Економічна теорія
– Маркетинг
– Фінанси і кредит
Інформатика та обчислювальна техніка
– Програмна інженерія
Культура
– Культурологія
Право
– Право
Природничі науки
– Біологія
– Екологія, охорона навколишнього середовища
та збалансоване природокористування
– Хімія
Системні науки та кібернетика
– Прикладна математика
Соціально-політичні науки
– Політологія
– Соціологія
– Соціальна робота
Фізико-математичні науки
– Фізика
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здійснює набір на маґістерські програми:
Бізнес-адміністрування (Києво-Могилянська Бізнес-Школа)
Біологія
Екологія та охорона навколишнього середовища
Економічна теорія
Журналістика
Інформаційні управляючі системи та технології
Історія:
– Археологія та давня історія України
– Історія
– Юдаїка
Культурологія
Лабораторна діагностика біологічних систем
Менеджмент організацій:
– Менеджмент в охороні здоров’я
– Менеджмент зв’язків із громадськістю
Політологія:
– Європейські студії
– Європейські та німецькі студії
– Ціннісні та соціокультурні засади політики
Правознавство
Прикладна математика
Програмне забезпечення систем
Системи і методи прийняття рішень
Соціальна робота
Соціологія
Фізика
Філологія:
– Теорія, історія літератури та компаративістика
– Теорія, історія української мови та компаративістика
Філософія
Фінанси
Хімія
– Мембранні та сорбційні процеси і технології
здійснює набір на Докторські (PhD) програми:
Біологія та біорізноманіття
Історія Центрально-Східної Європи
Масові комунікації
Суспільні трансформації
Управління в охороні здоров’я
Філософія літератури
Фінанси

У НаУКМА діють 36 спеціальностей в аспірантурі,
13 – у докторантурі.
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ALMA MATER
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
(НаУКМА) – визнаний лідер інновацій у сфері вищої освіти
України. Досвід провідних науково-освітніх закладів Заходу і но
ві тенденції реформування європейського освітнього простору
тут гармонійно поєднано з давнішими здобутками Києво-Мо
гилянської академії – першого у Східній Європі закладу вищої
освіти, який веде свою історію з 1615 року.
Місія НаУКМА – сприяти самореалізації спудеїв, викладачів,
працівників НаУКМА та творенню високоосвіченої, національно
свідомої особистості, здатної незалежно мислити і діяти згідно
з принципами добра й справедливості.
Мета НаУКМА – надавати сучасну освіту шляхом вільного
творчого навчання й провадження наукової діяльності відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української
держави, науки, економіки та культури, а також глобальними
процесами розвитку людської цивілізації.
Цінності НаУКМА – поведінка і риси, що їх НаУКМА очікує
від усіх, хто хоче долучитися до університету; це мінімальні вимоги для вступу до Академії, і це ставлення має проявлятися
постійно у тих, хто хоче продовжувати працювати й навчатись
у Могилянці.
Довіра
• Ми ставимось одне до одного з довірою і повагою.
• Ми маємо довіру до здібностей і намірів одне одного.
Ми віримо, що люди краще працюють, базуючись на
довірі.
Люди
• Ми робимо надзвичайні зусилля щодо пошуку, зацікавлення, залучення до роботи й утримання найкращих людей на кожній посаді.
• Ми заохочуємо постійне навчання і персональний
розвиток особистості.
• Ми створюємо оточення, в якому ефективно працюють для розвитку Академії і України люди різних
культур і різного походження, повсякчас піднімаючи
рівень освіти й науки.
• Ми надаємо можливості росту й відзначаємо людей за
єдиною ознакою – результатами.
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Лідерство й високі стандарти
• Ми заохочуємо персональне лідерство, відповідальність і почуття обов’язку.
• Ми вимагаємо від себе дотримання високих стандар
тів й етичної поведінки.
• Ми дотримуємося Статуту НаУКМА і є двомовним
університетом з використанням української та англійської мов.
• Ми з повагою ставимося до духовних і культурних традицій Академії, зберігаємо та розвиваємо їх.
Своє призначення НаУКМА реалізує через:
• впровадження збалансованих, базованих на передо
вому світовому досвіді бакалаврських, маґістерських,
PhD, кандидатських і докторських програм;
• поєднання освітньої діяльності з науково-дослідниць
кою роботою;
• орієнтацію на фундаментальні навчальні курси світового стандарту, що забезпечують широку освіту, виховують культуру мислення й дадуть змогу випускникові НаУКМА оптимально реагувати на динамічні
зміни на ринку праці;
• орієнтацію на оригінальні авторські програми вибіркових навчальних курсів;
• відбір найобдарованішої молоді для навчання;
• створення інтенсивного духовного середовища, що
сприяє вихованню незалежних, критично мислячих,
національно свідомих особистостей;
• запозичення передового світового досвіду й інтеграцію українського досвіду в світову освітню систему;
• розгортання мережі колеґіумів по Україні.

НаУКМА – ЛІДЕР ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
НаУКМА – ініціатор та послідовний прихильник реформування української вищої освіти. З 1992 року Академія використовує комплексне анонімне тестування з відкритою перевіркою
результатів – систему конкурсного відбору вступників, яка
унеможливила будь-які прояви корупції під час вступу та донедавна не мала аналогів в Україні.
Вітаючи введення зовнішнього незалежного оцінювання як
засобу перевірки частини знань, набутих у школі, НаУКМА продовжує розвивати власну систему відбору – 7-модульне могилянське тестування.
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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 проце
су. 2008 року створено Докторську школу НаУКМА, яка здійснює
набір на докторські програми (PhD): «Біологія та біорізноманіття»,
«Історія Центрально-Східної Європи», «Масові комунікації»,
«Управління в охороні здоров’я», «Філософія літератури», «Фі
нанси», «Суспільні трансформації».
Подальший розвиток системи вищої освіти НаУКМА вбачає
в послідовному впровадженні автономії університетів. 2005 ро
ку Академія ініціювала створення Консорціуму з університетської
автономії, до складу якого увійшли вісім українських університетів, а 2009-го НаУКМА став одним із засновників Асоціації
університетів України («Ольвійський форум-2009»), головним
завданням якої є утвердження університетської автономії в
Україні.
Одна з основних засад університетської автономії – якісно
вищий рівень відповідальності перед суспільством за надані послуги. Тому з 1996 року випускники Академії, які успішно виконали вимоги НаУКМА, отримують не тільки диплом
державного зразка, а й Диплом НаУКМА. Державний диплом
фіксує рівень засвоєння навчальних програм згідно з затвердженими стандартами, а Диплом НаУКМА засвідчує, що випускник не тільки успішно опанував освітні програми протягом
навчання й поділяє цінності alma mater, а й бере активну участь
у житті університету та суспільства.
НаУКМА також активно розвиває цифрові технології та сервіси: у 2009 році Могилянка вперше запустила мобільний додаток MOBITESTUM для підготовки до ЗНО. А в 2012-му був
розроблений новий безкоштовний сервіс – Електронний диплом
НаУКМА, який видається на підставі особистого бажання випускника.

УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ
Як державний заклад освіти НаУКМА провадить свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України «Про
освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну
діяльність», указів Президента України, постанов Кабінету
Міністрів України, інших нормативно-правових актів України,
Статуту НаУКМА.
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Управління діяльністю НаУКМА здійснюють:
• Наглядова рада – орган, який надає допомогу в забезпеченні життєдіяльності НаУКМА та контролює
його діяльність.
• Академічна конференція – найвищий колективний
орган громадського самоврядування в НаУКМА.
• Президент НаУКМА – найвища посадова особа, яка
здійснює загальне керівництво НаУКМА і несе відповідальність за результати його роботи, вирішує
найважливіші питання життєдіяльності університету,
контролює та координує роботу адміністрації і Вченої
ради, здійснює зовнішнє представництво НаУКМА.
• Вчена рада – дорадчий орган із питань наукової і на
вчальної роботи, що діє відповідно до «Положення про
Вчену раду НаУКМА».
Представницькі, громадські організації та структури, що
сприяють відродженню і розвитку Києво-Могилянської академії:
• Почесний президент – почесна посада, що надається Академічною конференцією президентові НаУКМА,
який зробив вагомий внесок у розбудову університету і пропрацював на цій посаді не менше двох термінів поспіль.
• Міжнародна консультаційна рада – представницький
орган НаУКМА за кордоном, до складу якого входять
визначні діячі науки, культури, релігії, а також державні діячі (за згодою). Міжнародна консультаційна
рада сприяє розширенню зв’язків НаУКМА з іншими
університетами світу.
• Довірча рада – громадський дорадчий орган сприяння
успішній діяльності та розвитку НаУКМА як провід
ного українського університету світового рівня (діє на
підставі «Положення про Довірчу раду», яке затверджує
Академічна конференція).
• Студентська колеґія – орган студентського самоврядування.
• Профспілка НаУКМА – повноважний представник пра
цівників і захисник їхніх трудових, соціально-еконо
мічних прав та інтересів. Сприяє встановленню діло
вих партнерських відносин з адміністрацією університету.
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Навчання в НаУКМА, робота основних керівних органів університету та структурних підрозділів регламентуються від
повідними положеннями, затвердженими у встановленому порядку. Загальний облік положень здійснює юридичний відділ,
тел.: (044) 425-60-19.

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 Петра Могили.
1658 р. офіційне надання Києво-Могилянському колеґіуму
юридичних прав вищої школи і титулу «академія» (за
Гадяцькою угодою, ратифікованою Сеймом Речі Поспо
литої 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
знаменувало остаточне завершення спорудження навчального корпусу.
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.
1825 р. завершення спорудження нового академічного корпусу (тепер 1 корпус НаУКМА).
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 «КиєвоМогилянська академія» (УКМА).
1991 р. (16 жовтня) проголошення відродження Києво-Моги
лянської академії.
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1992 р. (24 серпня) офіційне відкриття Університету «Києво-Мо
гилянська академія», посвята перших вступників у студенти.
1993 р. (23–24 травня) схвалення навчальних програм та діяльності УКМА Міжнародною нарадою експертів ЮНЕСКО.
1994 р. (12 квітня) Указ Президента України «Про утворення
Острозького колеґіуму».
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. (13 січня) Постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Статуту НаУКМА».
1995 р. (1 грудня) затвердження Кабінетом Міністрів України
ТЕО розвитку НаУКМА на 1995–2009 рр.
1996 р. (5 червня) Указ Президента України «Про перейменування Острозького колеґіуму в Острозьку академію».
1996 р. (3 липня) Постанова Кабінету Міністрів України «Про
утворення Миколаївської філії НаУКМА».
1997 р. (28 жовтня) створення Асоціації колеґіумів НаУКМА.
1998 р. (7 липня) НаУКМА акредитований Державною акредитаційною комісією України.
2000 р. (грудень) створення Європейського Колеґіуму польських
і українських університетів, серед співзасновників якого – НаУКМА.
2005 р. (16 вересня) НаУКМА став індивідуальним членом Асоціа
ції Європейських Університетів і підписав Magna Charta.
2006 р. (травень) Києво-Могилянська Бізнес-Школа за рішенням
Акредитаційної Ради CEEMAN (Central and East European
Management Development Association) отримала безумовну 5-річну акредитацію, виконавши всі вимоги та діставши успішну оцінку експертної комісії.
2007 р. (24 травня) відкриття Бібліотеки Тетяни та Омеляна
Антоновичів. Завершення 1-го етапу масштабного проекту створення наукового, інформаційного та культурноосвітнього комплексу «Бібліотека–Музей–Архів».
2007 р. (25 червня) Указом Президента України (№ 559/2007)
президентові Національного університету «Києво-Мо
ги
лянська академія» В’ячеславу Брюховецькому при
своєно звання «Герой України» із врученням ордена
Держави.
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2007 р. (29 червня) на 16-й сесії Академічної конференції НаУКМА
відбулися вибори нового президента НаУКМА. Ним обра
но професора, доктора філологічних наук Сергія Квіта.
2008 р. (25 червня) Президент України підписав указ (№ 583/2008)
«Про відзначення 400-річчя Національного університету “Києво-Могилянська академія”».
2008 р. (12 червня) освячення престолу та приміщень церкви
Святого Духа (XVIII ст.). Завершення 2-го етапу масштабного проекту створення наукового, інформаційного
та культурно-освітнього комплексу «Бібліотека–Музей–
Архів».
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).
2010 р. (7 липня) розпорядження Кабінету Міністрів України
№ 1353-р про передачу НаУКМА до сфери управління
Міністерства освіти і науки України.
2011 р. Рішенням Вченої ради НаУКМА вперше в Україні було
присуджено ступінь доктора філософії (PhD).
2012 р. Рішенням суду до НаУКМА були передані будівлі Брат
ських келій та Будинок настоятеля.

АКАДЕМІЧНИЙ КАЛЕНДАР
НА 2013/2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
24 серпня
День Незалежності України. У 1992 році відбулася перша
посвята в спудеї відродженої Києво-Могилянської академії.
31 серпня
Урочиста церемонія посвяти у спудеї НаУКМА.
1 вересня
Початок нового навчального року. Загальноунівер
ситетська інавґураційна лекція академіка, Почесного
професора НаУКМА Дмитра Сергійовича Наливайка
«Шевченко в контекстах тогочасної європейської літератури».
2 вересня
Лекція з циклу «Духовні цінності людини» отця Юрія Бойка.
24 вересня
День факультету правничих наук НаУКМА.
15 жовтня
День Києво-Могилянської академії.
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21–27 жовтня
Тиждень самостійної роботи для студентів.
12 листопада
День факультету економічних наук НаУКМА.
16–28 грудня
Зимова екзаменаційна сесія студентів.
22 грудня
День пам’яті Галшки Гулевичівни, фундаторки КиєвоМогилянської академії.
31 грудня
	Поминання благодійників Київської братської школи
в день смерті засновника Києво-Могилянської академії
Петра Могили.
30 грудня – 12 січня
Зимові канікули.
13 січня
Початок весняного семестру.
11 лютого
День факультету гуманітарних наук НаУКМА.
Березень
Запис студентів на навчальні дисципліни нового 2014/15
навчального року. Формування плану опанування дисциплін студентами.
1–9 березня
Тиждень самостійної роботи для студентів
24 березня – 5 квітня
Весняна екзаменаційна сесія для студентів 4-го р. н. ФПвН.
7–19 квітня
Весняна екзаменаційна сесія для студентів 5-го р. н. ФПвН.
28 квітня – 10 травня
Весняна екзаменаційна сесія студентів.
7 квітня
Свято Благовіщення – храмове свято Києво-Могилянської
академії.
10 квітня
День пам’яті гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного –
покровителя Києво-Могилянської академії.
26 травня – 14 червня
Державна атестація випускників. Захист випускних кваліфікаційних робіт і складання державних іспитів.
20 травня
День факультету природничих наук НаУКМА.
27 травня
День факультету інформатики НаУКМА.

17
10 червня
День факультету соціальних наук і соціальних технологій НаУКМА.
23 червня – 28 червня
Заліково-екзаменаційна сесія додаткового періоду весняного семестру.
28 червня
Конвокація-2014 – XХ церемонія вручення дипломів
випускникам НаУКМА.
30 червня – 31 серпня
Літні канікули.

Посвята.
31 серпня 2012 р.

День
Академії.
15 жовтня
2012 р.
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АКАДЕМІЧНА ПОЛІТИКА
Навчальний процес та діяльність Університету регламентуються Статутом НаУКМА, Положенням про навчання в НаУКМА,
а також низкою інших нормативних документів, з якими можна
ознайомитися в деканатах факультетів, відділі роботи зі студен
тами, навчально-методичному відділі, юридичному відділі, читальних залах бібліотеки.
Університет надає вищу освіту за такими освітньо-кваліфіка
ційними рівнями:
• бакалавр – 4 роки навчання (базова вища освіта);
• спеціаліст – 1 рік навчання;
• маґістр – 2 роки навчання (повна вища освіта). Зі спе
ціальності «Правознавство» – 1 рік навчання, «Програмне
забезпечення систем» – 2 роки і 5 місяців.
НаУКМА пропонує 17 бакалаврських, 27 маґістерських програм, 2 програми підготовки спеціалістів, післядипломну освіту
на програмах маґістр бізнес-адміністрування (MBA) в Києво-Мо
гилянській бізнес-школі. Випускники програми підготовки спеціалістів та маґістерських програм можуть продовжити навчання в єдиній в Україні Докторській школі НаУКМА, яка забезпечує підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
за зразком третього циклу вищої освіти Єдиного європейського
освітнього простору (ЕНЕА), аспірантурі та докторантурі.
Понад 75 % студентів НаУКМА навчаються на бюджетній
основі, близько 25 % – на контрактній. Вартість навчання за контрактом диференційована залежно від спеціальності.
Між НаУКМА та кожним студентом бакалаврату й маґістеріума після зарахування укладається Договір про корпоративні
взаємозобов’язання.
З 2012 року дiє Електронний диплом НаУКМА, який видається на підставі особистого бажання студента. Цей інноваційний
для вітчизняних ВНЗ сервіс є безкоштовним. Електронний диплом
дає можливість студенту представити свої здобутки під час навчання в НаУКМА ширше, ніж університет зазвичай може це
зробити. В електронному дипломі наводяться дані щодо посеместрової успішності студентів, а також студент може завантажити документи, що підтверджують його позанавчальну активність
протягом усього періоду навчання – грамоти, сертифікати,
дипломи, подяки, рекомендаційні листи тощо.
Електронний диплом доступний через мережу Інтернет постійно за адресою ediploma.ukma.edu.ua.
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БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ
Програма підготовки бакалавра за певним напрямом освіти
має на меті забезпечити студентів фундаментальними і спеціальними знаннями, підготувати їх до професійної діяльності та
подальшого навчання за дворічною маґістерською програмою
або (з деяких напрямів) однорічною програмою підготовки спеціаліста (напрями – «Правознавство», «Інформаційні управляючі системи та технології»).
Для здобуття базової вищої освіти студенту освітньо-квалі
фікаційного рівня бакалавр необхідно набрати певну кількість
кредитів, визначену навчальним планом підготовки бакалаврів
відповідного напряму. Загальна кількість кредитів навчального
плану підготовки бакалаврів становить 240 кредитів, кількість
годин – 8640.
Навчальний план підготовки бакалаврів складається з 3 розділів:
• Нормативні навчальні дисципліни.
• Вибіркові навчальні дисципліни.
• Державна атестація.
Розділ «Нормативні навчальні дисципліни» складається з 3 циклів:
1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки.
2. Цикл фундаментальної та природничо-наукової підготовки.
3. Цикл професійної та практичної підготовки.
Розділ «Вибіркові навчальні дисципліни» складається з 4 циклів:
1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки.
2. Цикл фундаментальної та природничо-наукової підготовки.
3. Цикл професійної підготовки.
4. Цикл дисциплін вільного вибору студента.
Розділ «Державна атестація» передбачає державні іспити
з однієї або кількох базових дисциплін та/або випускну кваліфікаційну роботу.
Перелік нормативних дисциплін циклу гуманітарної та со
ціально-економічної підготовки та їхні обсяги визначаються
Міністерством освiти і науки, молоді та спорту України і є обов’яз
ковими для всіх студентів країни. Перелік та обсяги нормативних
дисциплін інших циклів визначаються освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра відповідного напряму або за вибором
випускової кафедри (автора навчального плану).
Для виконання бакалаврської програми студент має вивчити
всі нормативні дисципліни і певну кількість, визначену відповідним навчальним планом, вибіркових дисциплін з усіх 4 циклів.
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З циклу дисциплін вільного вибору студент має набрати 21 кредит. За рахунок цих самих кредитів студент може частково виконати програму додаткової спеціалізації, прослухати одну з сер
тифікатних програм, вивчити другу іноземну або давню мову,
дисципліни інших напрямів. На реалізацію фундаментальної
концепції НаУКМА про вільне творче навчання (Liberal Arts
Education) студент має право в межах циклу дисциплін вільного вибору обирати дисципліни з будь-якого навчального плану
будь-якого циклу університету.

МАҐІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ
Навчаючись за маґістерською програмою, студент здобуває
поглиблені знання й навички дослідницької роботи в обраній галузі, проходить підготовку до наукової та викладацької діяльності,
виконання самостійних наукових досліджень.
Студенти, які планують вступати до Докторської школи
НаУКМА або аспірантури, мають можливість скласти кандидатські іспити з філософії та англійської мови під час навчання на
другому році маґістерської програми.
Програма підготовки маґістрів охоплює обов’язкові навчальні курси та вибіркові курси, практичну підготовку, виконання
і захист маґістерської кваліфікаційної роботи.

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ У 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 плану опанування навчальних
дисциплін. 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
напрямів підготовки 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 бакалаврської програми (major). Ці додаткові програми
дають можливість цілеспрямовано використати залікові бали за
обрані курси, передбачені бакалаврськими програмами, скон-
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центрувати зусилля на додатковому напрямі освіти, що може
суттєво поліпшити перспективи подальшого навчання (вибір
маґістерських програм) і майбутнього працевлаштування студентів. Студенти, які виконали 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 в 100 балів (максимальна
рейтингова оцінка);
– можливість самореалізації. Якщо студент під час навчання усвідомив потребу змінити напрям підготовки, він має можливість перейти на навчання за іншою спеціальністю за наявності вільних місць і дотримання відповідної процедури.
Могилянка діяла відповідно до Болонських принципів фактично з часу свого відродження і на сьогодні є єдиним українським університетом, який реально впроваджує засади Болонської
системи і працює відповідно до них. Впродовж навчального року
НаУКМА працював над удосконаленням змісту та організації
навчального процесу. З 2010/11 навчального року в Могилянці
запроваджуються елементи Європейської кредитно-трансферної
системи (ЄКТС), яка є складовою Болонської системи і сприяє
мобільності студентів у межах Єдиного європейського освітнього простору (ЕНЕА):
• оптимізація навчальних планів і поліпшення якості
навчально-методичного забезпечення освітньо-професійних
програм;
• приведення наявної в НаУКМА рейтингової системи конт
ролю та оцінювання якості знань студентів у відповідність
до стандартів і шкали ЄКТС (у тому числі зменшення кількості іспитів та зарахування залікових дисциплін за результатами семестрової роботи);
• перехід на семестрову форму навчання, характерну для
переважної більшості університетів, що входять до європейського простору вищої освіти, з метою спрощення процедури
взаємозаліку кредитів і повноцінного виконання освітньопрофесійних програм.
Крім того, в НаУКМА вводиться кредитно-модульна система
організації навчального процесу, за якої вивчення студентом
навчальної дисципліни відбувається шляхом опрацювання навчальних модулів, а оцінювання якості його роботи та рівня
здобутих знань і вмінь здійснюється за рейтинговою системою.
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Суть модульної системи оцінювання знань полягає в тому, що
кожному виду роботи чи навчальному елементу, які має виконати чи засвоїти студент, пропорційно їхній трудомісткості,
складності й ролі в загальній системі знань і умінь присвоюється певна кількість балів. У процесі навчання проводиться оцінювання рівня компетенції студента шляхом контролю якості
виконання роботи чи засвоєння знань. Сума оцінок за сукупністю виконаних робіт чи засвоєних навчальних елементів дає
бальну оцінку студента для окремого модуля, блоку модулів та/або
навчальної дисципліни в цілому.

ДИПЛОМ НаУКМА
Випускники, які виконали умови «Положення про диплом бакалавра та маґістра НаУКМА» і Договору про корпоративні
взаємозобов’язання між студентом та НаУКМА, одночасно з дипломами державного зразка отримують також дипломи На
ціонального унiверситету «Києво-Могилянська академія». Диплом
НаУКМА бакалавра або маґістра видається випускнику, рейтинг
якого становить не менше 76 балів і який захистив кваліфікаційну роботу або склав державний іспит з оцінкою «добре» або
«відмінно».
Диплом НаУКМА з відзнакою видається випускникові бакалаврської/маґістерської програми, який має випускний рейтинг
не нижче 91 бала, відмінні оцінки з профільних дисциплін і захистив кваліфікаційну роботу чи склав державний іспит з оцінкою
«відмінно».
Диплом 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 проектах, конференціях та самоврядуванні;
• у вільний від навчання час здобув перший досвід роботи
завдяки програмі стажування в підрозділах НаУКМА;
• дотримувався усталених в академічному середовищі норм
і правил спілкування;
• був сумлінним, відповідальним і активним членом академічної громади.
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На факультеті гуманітарних наук НаУКМА здійснюється підготовка фахівців за напрямами:
• бакалаврські програми – «Історія», «Культурологія»,
«Філологія», «Філософія»;
• маґістерські програми: «Історія» (спеціалізації: «Історія»;
«Археологія та давня історія України»; «Юдаїка»,
«Культурологія», «Філологія» (спеціалізації: «Теорія, істо
рія літератури та компаративістика»; «Теорія, історія української мови та компаративістика»), «Філософія».
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Випускники мають можливість продовжити навчання на
докторських програмах НаУКМА «Історія Центрально-Східної
Європи» та «Філософія і література»; в аспірантурі за спеціальностями: 07.00.01 – історія України; 07.00.02 – всесвітня історія;
07.00.04 – археологія; 09.00.04 – філософська антропологія,
філософія культури; 09.00.05 – історія філософії; 09.00.08 – естетика; 10.01.01 – українська література; 10.01.03 – література
слов’янських народів; 10.01.04 – література зарубіжних країн;
10.01.05 – порівняльне літературознавство; 10.01.06 – теорія
літератури; 10.02.01 – українська мова; 26.00.01 – теорія та історія культури; та в докторантурі.
МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ
Студенти можуть отримати додаткову спеціалізацію або опа
нувати сертифікатні програми: «Друга іноземна мова», «Історія
дипломатії», «Літературознавство», «Міждисциплінарні індиві
дуальні гуманітарні студії», «Мистецтвознавство», «Музеєзнавство», «Перекладознавство», «Релігієзнавство», «Юдаїка»; прослухати оригінальні авторські курси, у тому числі – у провідних
вітчизняних і зарубіжних науковців; поглибити рівень освіти
шляхом вивчення дисциплін інших напрямів (дисципліни вільного вибору); вдосконалити 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 мо
ви пропонує студентам усіх рівнів освіти в НаУКМА як обов‘язкові курси, так і широкий спектр вибіркових спеціалізованих курсів
з англійської мови. На базі кафедри функціонує Ресурсний центр
для викладачів англійської мови (English Teaching Resource Center)
(3 корпус, кімн. 121).
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 освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «маґістр» передбачає органічне поєднання загальногуманітарної, природничо-наукової, 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 комунікації, творчої діяльності та наукових студій. Студенти ФГН мають змогу
отримати ґрунтовну освіту і сформувати навички науководослідної, науково-організаційної та професійно-педагогічної
діяльності.
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Завдяки здобутим знанням і навичкам випускники ФГН
мають можливість продовжити навчання в аспірантурі та
Докторській школі 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 вищих навчальних закладів України в царині гуманітарної освіти.
НАУКова робота
До складу ФГН входять сім кафедр (англійської мови; загального та слов’янського мовознавства; історії; культурології; літературознавства; української мови; філософії та релігієзнавства), на
яких працює понад 40 докторів і близько 90 кандидатів наук, визнаних фахівців і науковців у різних царинах гуманітарного знан
ня. Поєднання навчання з науковою роботою – засадничий принцип, який сповідує НаУКМА з перших років свого відродження.
На кафедрах ФГН сформовані й розвиваються наукові школи; виконуються міжнародні наукові проекти 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.
З перших років навчання студенти ФГН мають змогу долучитися до дослідницької роботи та взяти участь у всеукраїнських
олімпіадах з гуманітарних напрямів і спеціальностей, конкурсах
наукових робіт, різноманітних стипендійних програмах науководослідницького 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; Інсти
тутом літератури імені Т. Г. Шевченка; Інститутом археології;
Інститутом історії України; Інститутом української археографії
та джерелознавства ім. М. С. Грушевського). До викладання на
факультеті залучаються фахівці з провідних українських, євро
пейських та американських університетів.
Кафедри ФГН плідно співпрацюють з Люблінським університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської (Польща), Дрезденським,
Гіссенським та Берлінським (Німеччина), Центральноєвропейським (Угорщина), Санкт-Петербурзьким (Росія), Познанським,
Яґеллонським і Варшавським (Польща), Стамбульським і Газійським (Туреччина) університетами, Карловим університетом та
Університетом ім. Т. Масарика (Чехія), Делійським університетом ім. Д. Неру (Індія) та Техаським університетом (США).
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Студенти і викладачі ФГН беруть систематичну участь у міжнародних програмах академічної мобільності.

МАґІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ ФГН

Історія.
Спеціалізація «Історія»
Керівник –
ГНАТЮК
Олександра Євгенівна,
доктор габілітований (dr hab),
доктор філологічних наук,
професор
тел.: (044) 425-77-68,
e-mail: ola.hnatiuk@gmail.com

Маґістерська програма за спеціалізацією «Історія» формує
дослідників української історії в європейському контексті та
фахівців за напрямом «Східноєвропейські студії» (ця програма
виконується спільно зі Школою східних студій Варшавського
університету). Основну увагу зосереджено на проблемних курсах, які пропонують студентам порівняння найважливіших історичних феноменів та новітніх тенденцій і методологій їх вивчення.
Навчання передбачає лекції та проблемні науково-дослідні
семінари, студенти заохочуються до самостійної роботи. До викладання через Програму академічних стипендій Інституту відкритого суспільства (Academic Fellowships Program) регулярно
залучаються професори – гості із зарубіжжя (Великої Британії,
Іспанії, Італії, Канади, Польщі, США), які мають досвід роботи в європейських університетах, що дає змогу регулярно оновлювати цикл запропонованих студентам курсів. Передбачено
удосконалення володіння англійською мовою, окрім того, студенти мають можливість опанувати інші мови, передусім – країн
Центрально-Східної Європи.
Програма забезпечить здобуття звання маґістра і засади для
підготовки серйозної наукової праці, яку після доопрацювання
в аспірантурі чи на програмі докторських студій НаУКМА та скла
дання належних іспитів можна буде захищати як кандидатську
дисертацію. Набута кваліфікація дає змогу працювати в науко-
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вих установах, навчальних закладах, засобах масової інформації,
осередках культури, органах влади й управління, державній
адміністрації, політичній та дипломатичній сферах.

Історія.
Спеціалізація «археологія та давня історія україни»

Керівник –
ЗАЛІЗНЯК Леонід Львович,
доктор історичних наук,
професор
тел.: (044) 463-59-27,
e-mail: zaliznyakl@ukr.net

Провідний спеціаліст, старший викладач –
Шумова Валентина Олександрівна
3 корпус, кімн. 210, тел.: (044) 463-59-27,
e-mail: shuval@ukma.kiev.ua
Програма спрямована на підготовку фахівців з археології
та первісної історії, які відповідали б високим нормам сучасної європейської науки. Програма є продуктом тісної співпраці НаУКМА з Інститутом археології НАН України, потужний
науковий потенціал якого дав можливість залучити до викладання безпрецедентну кількість фахівців найвищої кваліфікації. Курси лекцій читають провідні фахівці України з цієї проблематики. Поєднання академічної науки із сучасною вищою
освітою гарантує високий рівень знань майбутніх фахівців з археології та давньої історії Європи. Навчальний процес передбачає участь в археологічних експедиціях, у тому числі й міжнародних.
Майбутні маґістри матимуть широку спеціалізацію, що дає
можливість працевлаштуватися в різних установах: від науководослідних інститутів та університетів до дипломатичних представництв в Україні та за її межами.
Студенти щорічно проходять профільну практику на базі
науково-дослідного центру «Археологічна експедиція НаУКМА»
у двох наукових напрямах: за темою «Неолітизація лісостепово
го Правобережжя» і за Міжнародним проектом НаУКМА та Інститутом класичної археології. Крім того, протягом року студенти і аспіранти мають можливість працювати за обраним фахом
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у археологічних експедиціях Інституту археології НАН України,
музеїв та інших університетів – на Київщині, Вінничині, Сумщині, Слобожанщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Полтавщині, Чернігівщині.
У навчальному процесі й науковій роботі використовуються
матеріали, добуті археологічною експедицією НаУКМА та іншими експедиціями. Студенти користуються науковими фондами,
архівом, бібліотекою, музеєм ІА НАНУ. Активно поповнюється
власний спеціалізований археологічний книжковий фонд, що налічує понад 6 тис. одиниць зберігання та понад 2 тис. елект
ронних видань, на які значною мірою спирається навчальний процес МП «Археологія та давня історія України».

Історія. Спеціалізація «Юдаїка»
Керівник –
ХАМРАЙ
Олексій Олександрович,
доктор філологічних наук,
доцент
тел.: (044) 425-60-06,
e-mail: akhamray@yahoo.com

Академічний координатор –
ЧЕРНОІВАНЕНКО Віталій Віталійович,
кандидат історичних наук, старший викладач

тел.: (044) 425-60-06, e-mail: chernoivanenko@gmail.com

Спеціалізація «Юдаїка» в межах маґістерської спеціальності
«Історія» – перша подібна програма в Україні, заснована 2012 року
спільно Національним університетом «Києво-Могилянська академія»
і Асоціацією єврейських організацій та общин України (Ваад України)
задля поглиблення розвитку юдаїки в Україні. Програма покликана на високому професійному і сучасному рівні готувати фахівців
з єврейської історії та культури.
У рамках дворічної програми передбачене вивчення історичних і гуманітарних дисциплін, спецкурсів з юдаїки, єврейських мов
іврит і їдиш, а також арабської і арамейської за вільним вибором.
Випускники програми отримують диплом державного зразка (маґістра історії) та англомовний диплом НаУКМА. Програма залучає
новітні технології в навчальний процес, а крім того, всіляко сприяє
студентам в отриманні стажування за кордоном.
До важливих і пріоритетних завдань програми на найближчу
перспективу належить встановлення тісної співпраці з кращими
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світовими центрами юдаїки і насамперед – Єврейським університетом в Єрусалимі, провідним ізраїльським закладом вищої
освіти, який входить до рейтингу 100 найкращих університетів
світу.
Крім вивчення різноманітних дисциплін, маґістранти мають
можливість проходити архівно-бібліотечну практику, безпосередньо ознайомлюючись із спадщиною матеріальної та духовної
культури євреїв України та набуваючи практичні навички дослідницької роботи з відповідними матеріалами.
У викладанні курсів на програмі бере участь як професорськовикладацький склад кафедри історії НаУКМА, так і запрошені
викладачі – українські спеціалісти з різних галузей юдаїки (у тому
числі й випускники НаУКМА). Крім того, щороку для викладання
запрошуються гостьові лектори з-за кордону.

Культурологія

Керівник –
СОБУЦЬКИЙ
Михайло Анатолійович,
доктор філологічних наук,
професор
тел.: (044) 425-60-98,
e-mail: culture@ukma.kiev.ua

Програма забезпечує поглиблене ознайомлення з найвпливовішими методологічними підходами сучасної гуманітарії,
зокрема такими, як психоаналітичний, семіотичний, структура
лістський та постструктуралістський, комунікативний. Студенти
також вивчають практики сучасного мистецтва, актуальні проб
леми етнології, ознайомлюються з реконструкціями давньої культури на теренах України.
Мета програми – формування у студентів поглибленого ро
зуміння 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, видавництвах та засобах масової інформації, організовують і проводять дослідження в галузі культури у
співпраці із зарубіжними вченими.
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Філологія. Спеціалізація «Теорія, історія літератури
та компаративістика»
Керівник –
Моренець
Володимир Пилипович,
доктор філологічних наук,
професор, лауреат Державної
премії України ім. Т. Г. Шевченка
тел.: (044) 425-04-00,
e-mail: more@ukma.kiev.ua

Маґістерська програма з теорії, історії 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.
Значна увага приділяється вдосконаленню англійської мови
слухачів, виробленню навичок редакторської та науково-пошукової роботи. Педагогічний акцент робиться на формуванні нау
ково-дослідницького складу мислення, здатності аналізувати художні явища в динамічній системі світової писемної культури
й брати активну участь у живому літературному процесі. Випуск
ники програми мають бути готові до самостійної наукової та
педагогічної праці як літературознавці означеного профілю, виступати в ролі критиків, наукових референтів, аналітиків літера
турного 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
наукових досліджень за індивідуальними темами. Найкращі науково-дослідницькі студії наших слухачів друкуються у збірниках «Маґістеріум. Літературознавчі студії» та «Наукові запис
ки НаУКМА. Філологічні науки», а також тематичних збірниках.
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Випускники маґістерської програми, які виявили здатність до
наукової роботи, зможуть продовжити навчання на структуро
ваній докторській (PhD) програмі «Філософія і література» або
в аспірантурі НаУКМА за будь-якою із п’яти спеціальностей:
10.01.01 – українська література; 10.01.03 – література
слов’янських народів; 10.01.04 – література зарубіжних країн;
10.01.05 – порівняльне літературознавство; 10.01.06 – теорія
літератури.

Філологія. Спеціалізація «теорія, історія української
мови та компаративістика»

Керівник –
ЛУЧИК Василь Вікторович,
доктор філологічних наук,
професор
тел.: (044) 462-60-75,
e-mail: valent@ukma.kiev.ua

Маґістерська програма «Теорія, історія української мови
та компаративістика» логічно завершує вищу філологічну освіту лінгвістичного спрямування. Завдяки висококваліфікованому професорсько-викладацькому складові кафедр загального
і слов’янського мовознавства, української мови, англійської
мови випускники маґістерської програми отримують глибокі лінгвістичні знання та можливість їх широкого практич
ного 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, консультативній, журналістській, перекладацькій і редакційно-літературній роботі.
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За своїм спрямуванням маґістерська програма «Теорія, істо
рія української мови та компаративістика» є новим в українській філології навчальним напрямом. Зокрема, на ній викла
дають, крім типових, низку специфічних або унікальних курсів:
«Етно- і глотогенез українців», «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 залучаються провідні фахівці 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, Сло
венії, Болгарії, Австрії, Німеччини, Великої Британії, США, Канади, Туреччини та інших країн. Здобутки професорсько-викладацького складу і результати науково-дослідницької роботи
студентів апробовуються на щорічних наукових семінарах «Актуальні питання загального і слов’янського мовознавства», друкуються в заснованому 2009 р. фаховому виданні «Маґістеріум.
Мовознавчі студії».

Філософія

Керівник –
ТКАЧУК Марина Леонідівна,
доктор філософських наук,
професор
тел.: (044) 425-60-11,
e-mail: mlt@ukma.kiev.ua

Маґістерська програма за спеціальністю «Філософія» реалізує модель філософської освіти, що передбачає поєднання загальногуманітарної, професійної і практичної складових, забезпечуючи ґрунтовне знання студентами історії світової філософії,
сучасної філософської думки, класичних і актуальних філософ-
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ських першоджерел. Належна мовна підготовка, що реалізується
у НаУКМА, уможливлює широке використання у навчальному
процесі оригінальних пам’яток світової та вітчизняної філософської думки.
Освітньо-професійна програма підготовки маґістрів розрахована на 2 роки навчання й передбачає опанування нормативних і вибіркових навчальних дисциплін професійно-практичного, гуманітарного і соціально-економічного спрямування в обся
зі 120–135 кредитів ЄКТС. Фахова підготовка здійснюється
висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом ка
федри філософії та релігієзнавства НаУКМА у тісній співпраці
з Інститутом філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України з ура
хуванням і творчим використанням досвіду іноземних освітніх
інституцій. Процес навчання спрямовано не лише на здобуття
знань, а й на оволодіння навичками науково-дослідної, науко
во-організаційної, професійно-педагогічної діяльності, самостійного критичного мислення, розвиток аналітичних здібностей, творчої самодіяльності, ораторської майстерності і здатності до комунікації. Студенти програми мають змогу опанувати сертифі
катні програми (за вибором); поглибити рівень освіти шляхом
вивчення дисциплін інших напрямів; вдосконалити знання англійської та інших іноземних мов.
Випускники маґістерської програми «Філософія» підготов
лені як для навчання в аспірантурі за філософськими спеціальностями та на відповідних PhD програмах, так і до практичної
діяльності, що вимагає передусім аналітичних і гуманітарних
навичок (комунікація; письмо; переклад; пошук, аналіз і презентація інформації тощо); до виконання науково-дослідницьких,
науково-організаційних, науково-видавничих, професійно-педагогічних, експертно-консультативних функцій у відповідних інституціях (вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути,
фонди, громадські організації, видавництва тощо).

Професорсько-викладацький склад кафедр ФГН
Кафедра загального та слов’янського мовознавства_______
Завідувач –

Спеціаліст 1-ї категорії –

Лучик
Василь Вікторович,

МЕЛЬНИК Людмила Олексіївна

доктор філологічних наук,
професор
3 корпус, кімн. 201, 203,
тел.: (044) 425-60-75,
e-mail: vluchyk@meta.ua

3 корпус, кімн. 201,
тел.: (044) 425-60-75,
e-mail: slav@ukma.kiev.ua

Антонова Ольга Олександрівна,
cтарший викладач

34
Афонін Юрій Вікторович,
cтарший викладач

Буніятова Ізабелла Рафаїлівна,

доктор філологічних наук,
професор (Київський університет
ім. Бориса Грінченка)

Дзєржавін Катажина Сильвія,
старший викладач

Кадуріна Лариса Борисівна,
старший викладач

Куранова Світлана Іванівна,
доцент, кандидат наук
із соціальних комунікацій

Лучик Алла Анатоліївна,

доктор філологічних наук,
професор

Передрієнко Віталій Аркадійович,
кандидат філологічних наук,
доцент (Київський славістичний
університет)

Терех Олександр Іванович,
старший викладач

Тулей Ришард,

старший викладач

Туранли Ферхад Гардашкан Оглу,
кандидат історичних наук, доцент

Кафедра історії _____________________________________
Завідувач –

Шліхта Наталія Василівна,

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

5 корпус, кімн. 116, тел.: (044) 425-77-68,
e-mail: uho@ukma.kiev.ua

Провідні спеціалісти –

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

Шумова Валентина
Олександрівна
3 корпус, кімн. 210, тел.: (044) 463-59-27,
e-mail: shuval@ukma.kiev.ua

Бажан Олег Григорович,

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

Балабушевич Тетяна Аркадіївна,
кандидат історичних наук,
доцент

Бетлій Олена В’ячеславівна,

кандидат історичних наук, старший
викладач, випускниця НаУКМА

Брехуненко Віктор Анатолійович,
доктор історичних наук,
професор (Інститут української
археографії та джерелознавства
ім. М. С. Грушевського НАН України)

Верстюк Владислав Федорович,
доктор історичних наук,
професор (Інститут історії
України НАН України)

Галенко Олександр Іванович,

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

Гломозда Костянтин
Юхимович,

кандидат історичних наук,
доцент

Гнатюк Олександра Євгенівна,
доктор філологічних наук,
професор (Варшавський універ
ситет, Польща)

Горін Сергій Миколайович,
кандидат історичних наук,
старший викладач,
випускник НаУКМА

Григор’єва Тетяна Юріївна,

кандидат історичних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Гриневич Владислав
Анатолійович,

доктор політичних наук,
старший науковий співробітник
(Інститут політичних та етно
національних досліджень
НАН України)
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Денисенко Галина Григорівна,

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

Диса Катерина Леонідівна,

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

Довженко Надія Дмитрівна,
старший викладач

Залізняк Леонід Львович,

доктор історичних наук,
професор (Інститут археології
НАН України)

Затилюк Ярослав
Володимирович,

старший викладач,
випускник НаУКМА (Інститут
історії України НАН України)

Кірсенко Михайло
Володимирович,

доктор історичних наук, професор

Кульчицький Станіслав
Владиславович,

доктор історичних наук,
професор (Інститут історії
України НАН України)

Кухарчук Юрій Васильович,

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

Люта Тетяна Юріївна,

кандидат історичних наук, доцент

Мицик Юрій Андрійович,

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

Надтока Олександр
Олександрович,

старший викладач,
випускник НаУКМА

Отрощенко Віталій Васильович,
доктор історичних наук,
професор (Інститут археології
НАН України)

Синиця Євген Валентинович,

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

Старченко Наталія Петрівна,

кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник
(Інститут української археографії
та джерелознавства ім. М. С. Гру
шевського НАН України)

Тесленко Ігор Анатолійович,

кандидат історичних наук,
старший викладач, випускник
НаУКМА

Третякова Олена Василівна,
старший викладач

Туров Ігор Вікторович,

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

Хоменко Ольга Анатоліївна,

доктор філософії в галузі історії,
старший викладач

Черноіваненко Віталій
Віталійович,

кандидат історичних наук,
старший викладач, випускник
НаУКМА

Шандра Валентина Степанівна,
доктор історичних наук,
професор (Інститут історії
України НАН України)

Шаповал Юрій Іванович,

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

Щербак Віталій Олексійович,
доктор історичних наук,
професор

Яковенко Наталія Миколаївна,

доктор історичних наук, професор

Яременко Максим Васильович,

кандидат історичних наук, доцент
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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: culture@ukma.kiev.ua

Спеціаліст 1-ї категорії –

Сотник Тетяна Дмитрівна
1 корпус, кімн. 316,
тел.: (044) 425-60-98,
e-mail: culture@ukma.kiev.ua

Бондарець Оксана Василівна,
старший викладач

Брюховецька Лариса Іванівна,
старший викладач

Брюховецька Ольга
В’ячеславівна,

кандидат філософських наук,
старший викладач, випускниця
НаУКМА

Голіченко Тетяна Самійлівна,

кандидат філософських наук,
доцент

Демчук Руслана Вікторівна,

кандидат філософських наук,
доцент

Джулай Юрій Володимирович,
кандидат філософських наук,
доцент

Живкова Олена Вікторівна,
старший викладач

Іваненко Майя
Володимирівна,

старший викладач

Івашина Олександр
Олексійович,

старший викладач

Йосипенко Оксана
Миколаївна,

кандидат філософських наук,
доцент

Капранов Сергій Віталійович,
кандидат філософських наук,
доцент, випускник НаУКМА

Корвін-Піотровський
Олексій Генріхович,

кандидат історичних наук,
доцент (Інститут археології
НАН України)

Король Денис
Олександрович,

кандидат культурології,
старший викладач

Лосєв Ігор Васильович,

кандидат філософських наук,
доцент

Нікішенко Юлія Ігорівна,

кандидат історичних наук,
доцент

Осьмак Владислава
Анатоліївна,
старший викладач

Петрова Ольга Миколаївна,
доктор філософських наук,
професор

Пустовалов Сергій
Жанович,

кандидат історичних наук,
доцент (Інститут археології
НАН України)

Ременяка Оксана Сергіївна,
кандидат історичних наук,
доцент

Сом-Сердюкова Олена
Миколаївна,

кандидат мистецтвознавства,
доцент

Черепанин Василь
Миронович,

кандидат філософських наук,
старший викладач, випускник
НаУКМА

Чумаченко Борис
Миколайович,

старший викладач
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Кафедра літературознавства__________________________
Завідувач –

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

8 корпус, кімн. 15, тел.: (044) 462-49-09,
e-mail: more@ukma.kiev.ua

Провідний спеціаліст –

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

Агеєва Віра Павлівна,

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

Бадешко Лілія Миколаївна,
старший викладач,
французька мова

Борисюк Ірина Василівна,

кандидат філологічних наук,
старший викладач (Гуманітарний
інститут Київського універси
тету ім. Бориса Грінченка),
випускниця НаУКМА

Бочко Галина Павлівна,

кандидат філологічних наук,
доцент, німецька мова

Брюховецький В’ячеслав
Степанович,

доктор філологічних наук, професор

Бубенко Таїса Григорівна,

старший викладач, німецька мова

Веретельник Роман Миколайович,
доктор філософії в галузі
славістики (PhD), доцент

Горідько Юлія Леонідівна,

кандидат педагогічних наук,
доцент

Демська-Будзуляк
Леся Мар’янівна,

кандидат філологічних наук,
старший викладач (Інститут
літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН
України)

Домнікова Євгенія Анатоліївнa,
старший викладач,
іспанська мова

Єрмоленко Володимир
Анатолійович,

кандидат філософських наук,
старший викладач, випускник
НаУКМА

Єрмоленко Олександр
Семенович,

старший викладач, німецька мова

Іванюк Сергій Семенович,

кандидат філологічних наук,
доцент

Архієпископ Ігор
(Ісіченко Юрій Андрійович),

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

Кирилова Світлана Василівна,
старший викладач, італійська
мова, випускниця НаУКМА

Кісельова Людмила
Олександрівна,

кандидат філологічних наук,
доцент

Корольова Ольга Олегівна,
старший викладач

Мазін Дмитро Михайлович,

кандидат філологічних наук,
доцент, випускник НаУКМА

Огаркова Тетяна Анатоліївна,

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

Павленко Ганна Іванівна,

кандидат філологічних наук,
доцент

Панченко Володимир Євгенович,
доктор філологічних наук,
професор

Пелешенко Наталія Іванівна,
старший викладач
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Пізнюк Леся Володимирівна,
кандидат філологічних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Пронкевич Олександр Вікторович,

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

Семків Ростислав Андрійович,
кандидат філологічних наук,
доцент, випускник НаУКМА

Стужук Олеся Іванівна,

кандидат філологічних наук,
старший викладач (Інститут
літератури ім. Т. Г. Шевченка
НАН України)

Ткачук Юлія Олександрівна,

доктор філософії в галузі літературознавства, PhD (Університет
штату Іллінойс, м. Урбана, США),
випускниця НаУКМА

Шалагінов Борис Борисович,
доктор філологічних наук,
професор

Шевчук Тетяна Миколаївна,

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

Ярошенко Тетяна Олександрівна,
кандидат історичних наук, доцент

Кафедра української мови____________________________
Завідувач –

ОЖОГАН Василь Михайлович,

доктор філологічних наук, професор

3 корпус, кімн. 304, тел.: (044) 425-60-75,
e-mail: max@ukma.kiev.ua

Спеціаліст 1-ї категорії –

Денисюк Марина Володимирівна
3 корпус, кімн. 304, тел.: 425-60-75,
e-mail: max@ukma.kiev.ua

Калиновська Оксана В’ячеславівна,
старший викладач

Кобринка Галина Степанівна,
кандидат філологічних наук,
старший викладач (Інститут
української мови НАН України)

Лаврінець Олена Яківна,

кандидат філологічних наук, доцент

Голосовська Галина Григорівна,

Масенко Лариса Терентіївна,

Демська Орися Мар’янівна,

Симонова Катерина Степанівна,

Дика Людмила Василівна,

Тодор Олена Григорівна,

кандидат філологічних наук, доцент
доктор філологічних наук, доцент
кандидат філологічних наук, доцент

Дзюбишина-Мельник Наталія Яківна,

кандидат філологічних наук, доцент

Кадочнікова Олена Петрівна,
кандидат філологічних наук,
старший викладач

доктор філологічних наук, професор
кандидат філологічних наук, доцент
кандидат філологічних наук, доцент

Тоцька Наталія Георгіївна,
старший викладач

Трач Надія Степанівна,

кандидат філологічних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Кафедра філософії та релігієзнавства__________________
Завідувач –

Ткачук Марина Леонідівна,
доктор філософських наук,
професор
1 корпус, кімн. 314,
тел.: (044) 425-60-11,
e-mail: mlt@ukma.kiev.ua

Провідні спеціалісти –

ЮРИНЕЦЬ Ярина Ігорівна
1 корпус, кімн. 327,
тел.: (044) 425-60-11

СІДЬКО Тетяна Володимирівна
1 корпус, кімн. 327,
тел.: (044) 425-60-11
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Лаборант –

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

Лютий Тарас Володимирович,
доктор філософських наук,
доцент, випускник НаУКМА

Богачов Андрій Леонідович,

Малахов Віктор Аронович,

Бондаревська Ірина Андріївна,

Менжулін Вадим Ігорович,

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

Головащенко Сергій Іванович,

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

кандидат філософських наук, доцент Мінаков Михайло Анатолійович,
доктор філософських наук,
Гомілко Ольга Євгенівна,
доцент, випускник НаУКМА
доктор філософських наук,
професор (Інститут філософії
Навроцький Володимир
ім. Г. С. Сковороди НАН України)
В’ячеславович,
доктор філософських наук,
Гусєв Валентин Іванович,
доцент (Інститут філософії
кандидат філософських наук, доцент
ім. Г. С. Сковороди НАН України)

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

Завгородній Юрій Юрійович,

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

Пастушенко Людмила
Андріївна,

кандидат філософських наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Поліщук Ніна Павлівна,

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

Йосипенко Сергій Львович,

Пролеєв Сергій Вікторович,

Капранов Сергій Віталійович,

Сарапін Олександр Васильович,

Кебуладзе Вахтанг Іванович,

Сватко Юрій Іванович,

доктор філософських наук,
доцент (Інститут філософії
ім. Г. С. Сковороди НАН України)
кандидат філософських наук,
доцент (Інститут сходознавства
НАН України), випускник НаУКМА
доктор філософських наук, доцент
(Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

Кобець Роман Григорович,

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

Козловський Віктор Петрович,

кандидат філософських наук, доцент

Лисий Іван Якович,

кандидат філософських наук, доцент

доктор філософських наук,
професор (Інститут філософії
ім. Г. С. Сковороди НАН України)
кандидат філософських наук,
доцент (Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка)
доктор філологічних наук,
професор

Тихолаз Анатолій Георгійович,
кандидат філософських наук,
доцент

Филипович Людмила
Олександрівна,

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

Юринець Ярина Ігорівна,
старший викладач
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Кафедра англійської мови___________________________
Завідувач –

Провідний спеціаліст –

МАЗІН Дмитро Михайлович,

МІРОШНІЧЕНКО Ірина
Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент
3 корпус, кімн. 408,
тел.: (044) 463-69-30,
e-mail: mazindm@ukma.kiev.ua

3 корпус, кімн. 411,
тел.: (044) 463-69-30,
e-mail: english@ukma.kiev.ua

Провідний спеціаліст –

Старший лаборант –

ЩЕНЯВСЬКА Алла Володимирівна

САДИЧ Тетяна Володимирівна

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

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

ЛІНГАФОННИЙ КАБІНЕТ_______________________________
Завідувач –

МАЗІНА Дар’я Олексіївна
3 корпус, кімн. 409, 205,
тел.: (044) 463-69-30,
e-mail: ukmalab@online.ua

Старший лаборант –

ПІКУЗА Марина Іванівна

3 корпус, кімн. 409; тел.: (044) 463-69-30

Лаборант –

РИЖУК Ніна Петрівна

3 корпус, кімн. 205; тел.: (044) 463-69-30

Бадьйор Наталія Борисівна,
старший викладач

Василькова Ірина Михайлівна,
старший викладач

Гісем Світлана Олександрівна,
старший викладач

Гриців Тетяна Семенівна,
старший викладач

Гусар Мальвіна Вікторівна,

кандидат філологічних наук,
доцент

Денисенко Ірина Віталіївна,
старший викладач

Доб’я Олена Олегівна,
старший викладач

Батурська Леся Арсенівна,

Долинська Ольга Ростиславівна,

Бачинська Лариса Леонтіївна,

Духота Олена Володимирівна,

Бершадська Ольга Василівна,

Жукорська Людмила Павлівна,

Бражник Надія Вікторівна,

Залеська Лариса Миколаївна,

кандидат філологічних наук, доцент
старший викладач
старший викладач
старший викладач

Бузало Тетяна Йосипівна,
старший викладач

Бузунова Надія Федорівна,
старший викладач

Буреніна Тетяна Генріхівна,
старший викладач

Василенко Ірина Василівна,

кандидат філологічних наук,
доцент

старший викладач
старший викладач
старший викладач
старший викладач

Зернецький Павло Васильович,
кандидат філологічних наук,
професор

Іващенко Павло Альбертович,
старший викладач

Качурець Оксана Петрівна,
старший викладач

Китаєва Сусанна Олегівна,

кандидат педагогічних наук, доцент

41
Лінгафонний
кабінет створений
та обладнаний
за рахунок коштів
Фонду родини
Фещенко-Чопівських
та інших грантодавців

Куліченко Наталія Петрівна,

Сидорова Олена Юріївна,

Кучерова Олена Олександрівна,

Славінська Світлана
Олександрівна,

старший викладач

кандидат філологічних наук,
старший викладач

Мазін Дмитро Михайлович,

кандидат філологічних наук,
доцент, випускник НаУКМА

Малайок Юлія Миколаївна,
старший викладач

Мозгова Ірина Іванівна,
старший викладач

старший викладач

старший викладач

Соломашенко Наталія Василівна,
старший викладач

Сорокіна Тетяна Петрівна,
старший викладач

Тригуб Оксана Іванівна,
старший викладач

Нестеренко Людмила Олексіївна, Федорів Ярослава Романівна,
кандидат наук з державного
управління, доцент

Новікова Ганна Володимирівна,
старший викладач

Омеляненко Людмила
Олександрівна,
старший викладач

Павленко Лариса Іванівна,

кандидат філологічних наук, доцент

кандидат філологічних наук,
доцент

Федоряченко Лариса
Всеволодівна,
старший викладач

Фіногіна Тетяна Степанівна,
кандидат філологічних наук,
старший викладач

Піроженко Ірина Дмитрівна,

Харченко Оксана
Олександрівна,

Прісна Тетяна Борисівна,

Хименко Світлана Анатоліївна,

старший викладач
старший викладач

Ратушна Лідія Яківна,
старший викладач

Рябоконь Ганна Леонідівна,

кандидат філологічних наук,
старший викладач

старший викладач
старший викладач

Швецова Наталія Павлівна,
старший викладач

Швидка Галина Олександрівна,
старший викладач

Сем’янків Ірина Вадимівна,

Шугай Алла Юріївна,

Сергієнко Леся Віталіївна,

Яник Оксана Ярославівна,

старший викладач
старший викладач

старший викладач
асистент
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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: g_aleksandra@ukr.net

Заступник декана –
СЄмІколЕнова Світлана Вікторівна,
кандидат економічних наук, доцент
6 корпус, кімн. 408, тел.: (044) 425-77-37,
e-mail: semikolenovasv@ukma.kiev.ua

Провідні спеціалісти –
ІСАЄНКО Анна Михайлівна,
КАЮН Катерина Павлівна,
Цілик Наталія Миколаївна
6 корпус, кімн. 407, тел./факс: (044) 425-77-37,
e-mails: kajunkp@ukma.kiev.ua; isaenkoam@ukma.kiev.ua;
cylik@ukma.kiev.ua

Факультет економічних наук НаУКМА готує фахівців-еконо
містів за напрямом вищої освіти «Економіка та підприємництво»
на базі таких програм:
• бакалаврські програми – «Економічна теорія», «Марке
тинг», «Фінанси і кредит»;
• маґістерські програми – «Економічна теорія», «Фінанси»;
• PhD-програма Докторської школи НаУКМА – «Фінанси».
Випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі.
МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ
Освітньо-професійні програми підготовки економістів відповідають, окрім державних стандартів вищої освіти України, сучасним західним стандартам вищої економічної освіти, що засвідчує визнання західними університетами програм факультету під час прийому наших випускників на маґістерські програми
та програми PhD.
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До складу факультету входять три кафедри, на яких працюють визнані в Україні кваліфіковані викладацькі кадри (30 % докторів і 60 % кандидатів наук), більшість із яких пройшли стажування у провідних університетах США, Канади, Франції, Німеч
чини, Нідерландів, Іспанії.
Кафедра економічної теорії пропонує програми, орієнтовані
на англо-американську модель університетської освіти, що передбачає поглиблене опанування студентами теоретичних знань, уміння творчо виконувати аналітичну роботу широкого профілю, що дає
можливість випускникам бути готовими і здатними безперервно
набувати нові знання та ефективно застосовувати їх на практиці.
Кафедра фінансів готує фінансистів-аналітиків, здатних розв’я
зувати нестандартні завдання, приймати ефективні рішення, креативно мислити та діяти. Пріоритетом у роботі кафедри є поєднання навчально-виховного процесу з науковою роботою, впровадження
новітніх технологій навчання. За версією журналу «Фокус» 2010–
2011 рр. бакалаврська та маґістерська програми кафедри визнані
одними з найкращих бізнес-орієнтованих програм в Україні.
Кафедра маркетингу та управління бізнесом за характером
діяльності забезпечує реалізацію концепції проектно-орієнтова
ного 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.
НАУКОВА РОБОТА
Професори й доценти факультету є авторами підручників
і навчальних посібників, які посідають провідні місця у вищій
економічній освіті України. Викладачі факультету регулярно публікують наукові статті у фахових наукових журналах, беруть активну участь у престижних міжнародних та всеукраїнських
наукових конференціях, семінарах, форумах, круглих столах
тощо, у тому числі за кордоном.
Студенти й викладачі ФЕН ведуть дослідницьку роботу в Ла
бораторії фінансово-економічних досліджень. Наукова робота
професорсько-викладацького складу створює методологічну базу
для постійного вдосконалення змісту і форм навчального процесу,
переведення курсів на проблемно-орієнтовний метод викладання.
ПАРТНЕРИ ТА МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
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 фахівці залучаються до читання вибіркових курсів
англійською мовою, зокрема американські професори за програмою Фулбрайта.
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Партнери ФЕН: Норвезька школа менеджменту BI та Університет Бергена (Норвегія), Університет св. Томаса (США), ISM Уні
верситет менеджменту та економіки (Литва), Національна асо
ціація інженерів в Індії (Індія), ЗАТ «Делойт енд Туш ЮСК»,
«PriceWaterhouseCooper», «Ернст енд Янг», Райффайзен Банк
Аваль, компанія «Dragon Capital», KPMG та ін.
Факультет є активним учасником Міжкорпоративного універ
ситету, до складу якого увійшли компанії МТС Україна, Київська
інвестиційна група, Вімм-Білль-Данн, метро Кеш енд Керрі, а також
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка та
національний технічний університет «КПІ», – проект, співорга
нізатором якого є НаУКМА, покликаний встановити тісні зв’язки
між національним бізнесом та системою української вищої освіти, наблизити останню до потреб і вимог ринку.
Факультет тісно співпрацює з компаніями Ernst & Young,
Deloitte & Touch USC, PriceWaterhouseCoopers, KPMG. Найкращі
фахівці цих компаній проводять семінарські та практичні заняття, читають лекції. Це дає змогу суттєво покращити практичну
підготовку студентів факультету.
Гордістю факультету є Клуб випускників факультету. Ця організація всіляко сприяє діяльності факультету, надає фінансову підтримку, допомагає з працевлаштуванням студентів. Найкращі випуск
ники факультету проводять майстер-класи «Як стати успішним», на
яких розповідають про секрети особистого зростання.

МАґІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ ФЕН

Економічна теорія
Керівник –
Бажал Юрій Миколайович,
доктор економічних наук,
професор, керівник програми
та циклу концентрації
«Інноваційна стратегія»
6 корпус, кімн. 403, тел.: (044) 425-60-42,
факс: (044) 425-77-37,
e-mail: bazhal@ukma.kiev.ua

Провідний спеціаліст –
Колосова Ніна Василівна
6 корпус, кімн. 208, тел.: (044) 425-60-42,
e-mail: kolosоva@ukma.kiev.ua

Кафедра економічної теорії Національного університету
«Києво-Могилянська академія» виконує маґістерську програму зі
спеціальності «Економічна теорія» за спеціалізаціями (циклами
концентрації): «Економічна політика», «Поведінка споживача»,
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«Інноваційна стратегія». Термін навчання – 2 роки. Програма
відповідає сучасним стандартам як Міністерства освіти і науки
України, так і європейським щодо вищої економічної освіти в контексті Болонського процесу. Її випускники здатні працювати на
провідних посадах економіста-аналітика широкого профілю, економічного радника, консультанта й оглядача з економічних питань,
наукового співробітника (економіка).
Маґістерську програму з економічної теорії побудовано за
зразком модерного європейського «сендвічевого» формату з при
кладними спеціалізаціями, що дає змогу ефективніше узгодити
набуття відповідної кваліфікації із сучасними потребами практики. Цей формат також сприяє реалізації інноваційного принципу
навчання «Research based learning». Студент програми має право
комбінувати обраний навчальний цикл спеціалізації (major) з іншими вибірковими курсами (minor), з обраної спеціалізації він
готує та захищає маґістерську кваліфікаційну роботу (диплом).
Програма виконується в тісному співробітництві з авторитетними
українськими та зарубіжними науковими інституціями, державними владними установами, провідними бізнесовими структурами, недержавними аналітичними центрами.
Викладацький склад програми – це знані та авторитетні ук
раїнські вчені, які є авторами відомих наукових публікацій, підручників і навчальних посібників, що посідають провідне місце
у вищій економічній освіті країни. Серед них багато тих, хто бере
активну участь у процесах формування та реалізації сучасної
економічної політики держави. Вісім викладачів програми є докторами наук та професорами, п’ятнадцять – кандидатами наук
та доцентами. Більшість з них проходили навчання та стажування у відомих світових науково-освітніх центрах: Світовому банку
та Міжнародному валютному фонді, Стенфордському, Гарвардському та Джорджа Вашингтона університетах США, університетах
Великої Британії, Канади, Німеччини, Італії, Франції. Окремі дисципліни можуть викладаються англійською мовою.

Фінанси і кредит
Керівник –
ЛУК’ЯНЕНКО
Ірина Григорівна,
доктор економічних наук,
професор
тел.: (044) 425-60-42,
e-mail: luk@ukma.kiev.ua

Програма орієнтована на підготовку творчих фахівців, які здат
ні розв’язувати нестандартні завдання, приймати оптимальні рішення в нетипових умовах, генерувати оригінальні й плідні для
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суспільства ідеї, креативно мислити та діяти. Значна увага приділяється висвітленню новітніх напрямів у вітчизняній та зарубіжній фінансовій науці й практиці.
Навчальний план передбачає підготовку фахівців, які матимуть
глибоку теоретичну й практичну базу з питань фінансового менеджменту, вмітимуть застосовувати сучасні економіко-математичні методи для фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі фінансів. Традиційними є гостьові лекції. До викладання запрошуються провідні фахівці галузі, іноземні експерти.
Програма виконується в тісному співробітництві з авторитетними українськими та зарубіжними науковими інституціями,
консалтинговими й аналітичними центрами, західними аудиторськими компаніями, інвестиційними компаніями, провідними банківськими та бізнесовими структурами, зокрема, Норвезьким міжнародним науковим центром (NUPI), Deloitte&Touche, PriceWa
terhouseCoopers, «КІНТО», Ernst&Yang, KPMG тощо.
Пріоритетом у роботі є поєднання наукових досліджень з навчальним процесом, впровадження новітніх технологій навчання, зокрема Лабораторія фінансово-економічних досліджень кафедри активно залучає маґістрів до проведення науково-дослідницької роботи. Найкращі наукові праці студентів друкуються
в «Наукових записках НаУКМА» (серія «Економіка») та альманасі «Маґістеріум».
Більшість викладачів програми проходили навчання й стажування у відомих світових науково-освітніх центрах: Інституті
економічного розвитку Світового банку, тренінгових програмах Міжнародного валютного фонду, в Економічному інституті
Болдера (США), університеті Індіана (США), Стенфордському
університеті (США), у Вищій центральній бізнес-школі Ліона
(Франція), у Вільному університеті Брюсселя (Бельгія), а також
в інших університетах та бізнес-школах Канади, Німеччини,
Великої Британії, Нідерландів тощо. Усі викладачі мають науковий ступінь доктора чи кандидата наук; чимало з них є членами
редколеґій фахових видань, міжнародної експертної мережі,
економічних асоціацій, фахових організацій, зокрема спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій, вчених рад.
Програма відповідає сучасним стандартам як Міністерства
освіти і науки України, так і європейським щодо вищої економічної освіти в контексті Болонського процесу. Кафедра фінансів увійшла до міжнародного веб-рейтингу світових бізнес-шкіл,
який було опубліковано у січні 1012 р. За версією журналу «Фокус» протягом останніх 2 років визнається однією з найкращих
бізнес-орієнтованих маґістерських програм в Україні зі спеціальності «Фінанси». Випускники програми отримують диплом маґістра державного зразка про повну вищу освіту.
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Логічним продовженням навчання в маґістеріумі є можливість долучення до третього рівня освіти – PhD за спеціальністю «Фінанси», яка є першою в Україні докторською програмою
за європейськими стандартами у тісній співпраці з провідними
західними університетами та Бізнес-Школою НаУКМА.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДР ФЕН
Кафедра економічної теорії___________________________
Завідувач, керівник маґістерської
програми –

Григор’єв Геннадій Степанович,

Бажал Юрій Миколайович,

Гулевич Олена Юріївна,

доктор економічних наук, професор
6 корпус, кімн. 403, тел.: (044) 425-60-42,
e-mail: bazhal@ukma.kiev.ua

Провідний спеціаліст –

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

Спеціаліст –

МІХАЛЄВА Вікторія Сергіївна
6 корпус, кімн. 203, тел.: (044) 425-60-42,
e-mail: mihaleva@ukma.kiev.ua

Артьомова Тетяна Іванівна,

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

Бандура Олександр Вікторович,

кандидат економічних наук, доцент

Бетлій Олександра В’ячеславівна,
старший викладач

Борисенко Зоя Миколаївна,
доктор економічних наук,
професор (Університет
економіки і права «КРОК»)

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

кандидат економічних наук, доцент
кандидат економічних наук,
доцент (Київський національний
економічний університет)

Данилів Олександр Іванович,
старший викладач

Зимовець Владислав Вікторович,
доктор економічних наук,
професор (Державна установа
«Інститут економіки та прогно
зування НАН України»)

Іванова Наталія Юріївна,

кандидат економічних наук, професор

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

Колядич Олександр Вікторович,
кандидат економічних наук,
доцент (Київський національний
економічний університет)

Кончин Вадим Ігорович,

кандидат економічних наук,
доцент (Національний авіаційний
університет)

Кузьменко Валерій Павлович,

кандидат економічних наук, доцент
(Національний інститут проблем
міжнародної безпеки РНБОУ)

Кузьменко Любов Григорівна,
кандидат економічних наук,
доцент (Антимонопольний
комітет України)

Купець Ольга Василівна,

кандидат економічних наук, доцент
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Курило Ірина Олексіївна,

Пугачова Марина Володимирівна,

Мельник Дарина Володимирівна,

Сапайчук Юрій Миколайович,

Мельник Олексій Михайлович,

Скрипниченко Марія Іллівна,

Мірошниченко Вікторія
Володимирівна,

Супрун Наталія Анатоліївна,

Небрат Вікторія Василівна,

Храбан Андрій Михайлович,

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

доктор економічних наук,
професор (Київський національний
економічний університет)

кандидат економічних наук,
доцент (Академія муніципального
управління)
кандидат економічних наук,
доцент (Державна установа
«Інститут економіки та
прогнозування НАН України»)

Петрик Олександр Іванович,

доктор економічних наук, професор
(Національний банк України)

доктор економічних наук,
професор (Науково-технічний
комплекс статистичних досліджень Держкомстату України)
старший викладач

доктор економічних наук,
професор (Державна установа
«Інститут економіки та прогнозування НАН України»)
доктор економічних наук,
професор (Державна установа
«Інститут економіки та прогнозування НАН України»)
доктор філософії в галузі операційного та інформаційного
менеджменту (PhD, University
of Connecticut, США), старший
викладач, випускник НаУКМА

Шевченко Олена Олександрівна,
кандидат економічних наук, доцент

Кафедра маркетингу та управління бізнесом____________
Завідувач –

РОССОХА Володимир Васильович,
доктор економічних наук, професор

6 корпус, кімн. 305, тел.: (044) 425-77-87,
e-mail: rossokha@ukr.net

Провідний спеціаліст –

Субота Олена Анатоліївна
6 корпус, кімн. 309, тел.: (044) 425-77-87,
e-mail: bugaenkonv@ukma.kiev.ua

Бісвас Паримал Чандра,

кандидат економічних наук, доцент

Вдовиченко Галина Володимирівна,
старший викладач

Воропай Ольга Костянтинівна,
кандидат економічних наук,
старший викладач

Ганущак-Єфименко
Людмила Михайлівна,

кандидат економічних наук, доцент

Гуменна Олександра Вікторівна,

кандидат економічних наук, доцент

Іванова Зоя Олегівна,

спеціаліст першої категорії

Єрофеєва Тетяна Анатоліївна,
старший викладач

Козак Мирослав Іванович,

кандидат економічних наук,
старший викладач

Пан Лілія Володимирівна,

кандидат економічних наук, доцент

Пічик Катерина Валеріївна,

кандидат економічних наук, доцент

Погасій Вікторія Ігорівна,
старший викладач

Романченко Наталія
Володимирівна,

кандидат економічних наук, доцент

Федорченко Андрій Васильович,
доктор економічних наук, доцент

Чала Ніна Дмитрівна,

кандидат економічних наук, доцент
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Кафедра фінансів____________________________________
Завідувач –

Лук’яненко Ірина Григорівна,

доктор економічних наук, професор

6 корпус, кімн. 410,
тел.: (044) 239-24-94, факс: (044) 239-24-90,
e-mail: luk@ukma.kiev.ua

Провідні спеціалісти –

Донкоглова Наталія Анатоліївна,
Косяк Анна Олександрівна
6 корпус, кімн. 409, тел.: (044) 425-60-42,
e-mails: donkoglova@ukma.kiev.ua;
kosyak@ukma.kiev.ua

Базілінська Олена Яківна,

кандидат економічних наук, доцент

Бридун Євгеній Володимирович,

кандидат економічних наук, доцент
(Президент ЗАТ «СК “Еталон”»)

Буй Тетяна Григорівна,

кандидат економічних наук, доцент

Галицька Елеонора Вікторівна,

кандидат економічних наук, доцент

Глущенко Світлана Василівна,

кандидат економічних наук, доцент

Мірошніченко Ольга Юріївна,
кандидат економічних наук,
старший викладач (Київський
національний університет
ім. Тараса Шевченка)

Мертенс Олександр Володимирович,
кандидат економічних наук, професор

Момотюк Людмила Євгенівна,

кандидат економічних наук,
доцент (Державна академія
статистики, обліку та аудиту)

Прімєрова Олена Костянтинівна,

кандидат економічних наук, доцент

Подвисоцька Тамара
Олександрівна,

кандидат економічних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Подвисоцький Юрій Анатолійович,
старший викладач, аспірант,
випускник НаУКМА

Семіколєнова Світлана Вікторівна,
кандидат економічних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Горбачук Василь Михайлович,

Собко Валерія Василівна,

Дяковський Дмитро Анатолійович,

Сопко Василь Васильович,

кандидат фізико-математичних
наук, доцент (Інститут кібер
нетики НАН України)
кандидат економічних наук, доцент

Івахненков Сергій Володимирович,
доктор економічних наук, професор

Єременко Володимир Олексійович,

кандидат економічних наук,
доцент (заступник голови правління
ПАТ «КБ “Південкомбанк”»)

Камінський Андрій Борисович,

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

Краснікова Лариса Іванівна,

кандидат економічних наук, професор

Михайличенко Сергій Юрійович,

кандидат економічних наук,
доцент (Експертно-аналітичний
центр з питань грошово-кредитної
політики НБУ)

доктор економічних наук, професор
(Університет економіки і права
«КРОК»)
доктор економічних наук,
професор (Київський національний
економічний університет)

Черненко Віталій Маркович,

кандидат економічних наук,
доцент (Університет економіки
і права «КРОК»)

Чугунов Ігор Якович,

доктор економічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки
(директор НДФІ при КНТУ)

Шпортюк Володимир Григорович,
кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Шумська Світлана Степанівна,

кандидат економічних наук,
доцент (Державна установа
«Інститут економіки та прогно
зування» НАН України)
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Ф(ФІн)
АКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ
Декан факультету –
ГЛИБОВЕЦЬ Микола
Миколайович,
доктор фізикоматематичних наук,
професор
1 корпус, кімн. 302,
тел.: (044) 463-69-85,
e-mail: glib@ukma.kiev.ua

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

Провідні спеціалісти –
КОНЮШЕНКО Валентина Петрівна,
ДОКІЛЬ Людмила Володимирівна
1 корпус, кімн. 315, тел.: (044) 425-60-64,
e-mail: kovape@ukma.kiev.ua;
web-сторінка www.fcss.ukma.kiev.ua

На факультеті інформатики НаУКМА здійснюється підготовка фахівців за напрямами:
• бакалаврські програми – «Програмна інженерія», «При
кладна математика»;
• маґістерські програми – «Інформаційні управляючі
системи та технології», «Прикладна математика», «Про
грамне забезпечення систем», «Системи і методи прий
няття рішень».
Випускники мають можливість продовжити навчання в аспі
рантурі.
МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ
До складу факультету входять чотири кафедри: інформатики,
математики, мережних технологій, мультимедійних систем, а також
лабораторія інформатики. Вони забезпечують роботу бакалаврату,
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маґістерських програм та аспірантури. Лабораторія обслуговує
10 комп’ютерних класів. Усі класи під’єднано до локальної ком
п’ютерної мережі НаУКМА та до Інтернету.
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’ютерні системи, застосовувати методи системного аналізу та математичного моделювання під час розв’язання прак
тичних задач в економіці, управлінні тощо, а також у теоретичних
та прикладних науково-технічних дослідженнях. Кафедри факультету готують фахівців за напрямом базової вищої освіти «Програмна
інженерія» з профілюванням на перехід до програм маґістра за
спеціальностями «Інформаційні управляючі системи та технології»,
«Системи і методи прийняття рішень», «Програмне забезпечення
систем».
Основний напрям підготовки студентів можна сформулювати як «прикладні інформаційні технології» на базі ґрунтовної підготовки в галузі Software Engineering.
В основу професійного блоку дисциплін, що вивчаються на
факультеті, покладено принцип висвітлення основних парадигм
програмування, мов, які підтримують ці парадигми, а також базових розділів математики.
У програмах навчання з’являються курси, пов’язані з найсу
часнішими проблемами інформатики та прикладної математики.
Варто зазначити курси з мережних технологій (спільно з провідною компанією в цій галузі «CISCO Systems Inc.»), мультимедійних технологій, агентних технологій, веб-програмування, електронної комерції, актуарної (страхової) математики, фінансової математики, застосування математичних методів в економіці тощо.
НАУКОВА РОБОТА
Викладачі разом зі студентами виконують низку проектів,
спрямованих на розроблення комп’ютерних систем підтримки
дистанційної освіти та введення в нашому університеті електрон
ної форми освіти. Інформаційні технології, які вивчають і опа
новують наші студенти, пов’язані з Інтернетом, розподіленими
обчисленнями, застосуванням штучного інтелекту 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 веб-орієнтова
них
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інформаційних систем, створення інтелектуальних мережних
онтологічних систем, алгоритми на графах, функціональний аналіз,
дискретна математика, теорія груп, криптографія.
ПАРТНЕРИ ТА МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Кафедри ФІн та маґістерські програми плідно співпрацюють
із багатьма закордонними університетами, насамперед із Вищою
технічною школою (HTWK, Лейпциґ, Німеччина), Вестфальським
університетом (Мюнстер, Німеччина), Університетом Оксфорд
Брукс (Оксфорд, Велика Британія), факультетом інформатики та
математики Університету Миколая Коперника (Торунь, Польща),
Фундацією Економічної Освіти (Варшава, Польща) тощо. Таке
співробітництво дало факультету можливість брати активну участь
у спільних європейських проектах, зокрема за програмою TEMPUS.
Так, було виконано проект «Human Resource Development in Uk
raine» (підготовка фахівців для видавничої галузі України). Завер
шено роботу над проектом «Електронний центр мультимедійних
ресурсів в Україні», що має на меті розширення навчальної бази
українських університетів та інтенсифікацію академічних обмінів.
З 2011 року започатковано співпрацю фікультету з наукового напряму «Динамічні системи» із Потс
дам
ським університетом
(Німеччина) та Інститутом технологій (Лозанна, Швейцарія).

МАґІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ ФІн

Інформаційні управляючі системи та технології
Керівник –
ГОРОХОВСЬКИЙ
Семен Самуїлович,
кандидат фізико-математичних
наук, доцент
тел.: (044) 463-69-85,
e-mail: gor@ukma.kiev.ua

Програма орієнтована на підготовку кадрів для проведення
досліджень і науково-технічних розробок у галузі проектування та реалізації різних інформаційних управляючих систем.
Маґістр комп’ютерних наук, який спеціалізується в галузі
інформаційних управляючих систем, може:
• проводити наукові дослідження у сфері побудови ефективних алгоритмів управління, складних систем оброблення інформації;
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• проводити практичні дослідження й обстеження об’єктів
та процесів управління, що підлягають комп’ютеризації;
• проектувати 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 вищих навчальних закладах.

Прикладна математика

Керівник –
Боднарчук Юрій Вікторович
(від заснування — до 12.07.2013),
доктор фізико-математичних
наук, професор
тел.: (044) 425-43-08

Підготовка маґістра з цієї спеціальності концептуально базується на динамічних системах, що наявні як у природничих науках, так і в економічних та гуманітарних галузях. Ця маґістерська програма орієнтована на підготовку фахівців, здатних до
якісного аналізу, побудови різноманітних складних математичних моделей та проведення точних розрахунків; до застосування
математичного апарату в природничих, інженерних та комп’ю
терних науках, економіці й фінансах, соціології, страховій справі
тощо. Крім того, цією програмою передбачено ґрунтовне вивчен
ня сучасних комп’ютерних технологій, які дають можливість ефективно реалізовувати отримані алгоритми розв’язання задач. Маґістерська програма зі спеціальності «Прикладна математика»
орієнтована на підготовку фахівців, які володіють методами прикладної математики, з одного боку, а з іншого – добре ознайомлені із сучасними комп’ютерними технологіями.
Ця маґістерська програма містить такі основні дисципліни:
динамічні системи, розпізнавання образів, прикладна алгебра та
теорія чисел, математична біологія, технології чисельного моделювання, нелінійні диференціальні рівняння, основи штучного
інтелекту, математичні основи інформаційних технологій, методи інформаційного пошуку.
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Програмне забезпечення систем

Керівник –
ФРАНЧУК Олег Васильович,
кандидат технічних наук,
доцент
тел.: (044) 425-02-45

Маґістерська програма «Програмне забезпечення систем»
за професійним спрямуванням орієнтована на підготовку кадрів для проведення досліджень і науково-технічних розробок
у галузі проектування й реалізації автоматизованих інформаційних систем. Спеціалізацією маґістерської підготовки є «аналітик комп‘ютерних систем» з терміном навчання 2,5 року.
Для виконання освітньо-професійної програми студент має
опанувати нормативні дисципліни (118 кредитів), певну частину (18–33 кредити) вибіркових дисциплін, пройти передбачену
навчальним планом дослідницьку практику (2 кредити) та підготувати до захисту маґістерську тезу (14 кредитів). Загальний
обсяг залікових балів (кредитів) за весь термін навчання на маґістерській програмі – 150–165.

Системи і методи прийняття рішень
Керівник –
ЧОРНЕЙ
Руслан Костянтинович,
кандидат фізикоматематичних наук,
доцент
тел.: (044) 425-43-08
Програма орієнтована на підготовку спеціалістів із комп’ю
терних систем як засобів у прийнятті управлінських, технічних
та наукових рішень. Для вирішення відповідної проблеми маґістр за цим напрямом має вміти підібрати й згенерувати потрібну комп’ютерну систему, а в разі її відсутності розробити
і впровадити її. При цьому він має обрати оптимальну систему
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кодування інформації, що обробляється, забезпечити її захист,
а також, застосовуючи математичні методи оптимізації, розробити ефективні алгоритми пошуку оптимального розв’язання
проблеми. Програма підготовки маґістра ведеться у трьох напрямах: прикладна математика; алгоритми та програмування;
сучасні комп’ютерні системи.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДР ФІн
Кафедра інформатики__________________________
Завідувач –
ГЛИБОВЕЦЬ Микола
Миколайович,

Гулаєва Наталія Михайлівна,

кандидат фізико-математичних
наук, старший викладач

доктор фізико-математичних
наук, професор

Кирієнко Оксана Валентинівна,

1 корпус, кімн. 302, тел.: (044) 463-69-85,
e-mail: glib@ukma.kiev.ua

Кривонос Юрій Георгійович,

Провідний спеціаліст –
МЕЛЕЩЕНКО Світлана
Антонівна

1 корпус, кімн. 302, тел.: (044) 463-69-85,
e-mail: svet@ukma.kiev.ua

Бучко Олена Андріївна,
асистент

Гломозда Дмитро Костянтинович,
асистент

Гороховський Семен Самуїлович,
кандидат фізико-математичних
наук, доцент

старший викладач

доктор фізико-математичних
наук, доцент

Ляшко Володимир Іванович,

кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Мейтус Володимир Юлійович,

кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Норкін Богдан Володимирович,

кандидат фізико-математичних
наук, старший викладач

Тригуб Олександр Семенович,

кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Кафедра математики___________________________
Завідувач –
БОДНАРЧУК Юрій Вікторович
(від заснування – до 12.07.2013),

доктор фізико-математичних наук,
професор
3 корпус, кімн. 224, тел.: (044) 425-43-08

Провідний спеціаліст –
ЛЕПЕХА Тетяна Сергіївна
1 корпус, кімн. 308, тел.: (044) 425-43-08,
e-mail: lepekhats@ukma.kiev.ua

Братик Михайло Васильович,

кандидат фізико-математичних
наук, старший викладач

Горбачук Володимир
Мирославович,

кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Дяченко Сергій Миколайович,

кандидат фізико-математичних
наук, старший викладач

Захарійченко Юрій Олексійович,
кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Кашпіровський Олексій Іванович,
кандидат фізико-математичних
наук, доцент
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Кошманенко Володимир Дмитрович,

Прокоф’єв Павло Геннадійович,

Лаврик Володимир Іванович,

Руссєв Андрій Валерійович,

доктор фізико-математичних наук,
професор
доктор технічних наук, професор

Лисичкіна Оксана Василівна,
старший викладач

Митник Юрій Васильович,

кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Михалевич Вадим Михайлович,
кандидат фізико-математичних
наук, доцент

старший викладач,
випускник НаУКМА

кандидат фізико-математичних
наук, старший викладач

Черніга Роман Михайлович,

доктор фізико-математичних
наук, професор

Чорней Руслан Костянтинович,

кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Олійник Богдана Віталіївна,

Шпортюк Володимир
Григорович,

Пилявська Ольга Степанівна,

Щестюк Наталія Юріївна,

кандидат фізико-математичних
наук, доцент
кандидат фізико-математичних
наук, доцент

кандидат фізико-математичних
наук, доцент
кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Кафедра мережних технологій__________________
Завідувач –
ФРАНЧУК Олег Васильович,

кандидат технічних наук, доцент
3 корпус, кімн. 223, тел.: (044) 425-77-53,
e-mail: frnchk@bigmir.net

Спеціаліст –
БОРИСОВА Тетяна Анатоліївна
3 корпус, кімн. 223, тел.: (044) 425-77-53,
e-mail: dnt@ukma.kiev.ua

Глибовець Андрій Миколайович,
кандидат фізико-математичних
наук, доцент, випускник НаУКМА

Кислоокий Володимир
Микитович,

кандидат технічних наук, доцент

Синявський Олександр
Леонідович,

доктор технічних наук, доцент

Черкасов Дмитро Іванович,
кандидат технічних наук,
старший викладач

Шумський Василь Степанович,
старший викладач

Кафедра мультимедійних систем_______________
Завідувач –
БУБЛИК Володимир Васильович,
кандидат фізико-математичних
наук, доцент

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

Провідний спеціаліст –
РОЗБИЦЬКА Ядвіга Францівна
1 корпус, кімн. 204,
тел.: (044) 425-77-53,
e-mail: dmms@ukma.kiev.ua

Афонін Андрій
Олександрович,
кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Борозенний Сергій
Олександрович,
старший викладач

Вовк Наталія Євгенівна,
старший викладач,
випускниця НаУКМА
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Жежерун Олександр
Петрович,

кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Ковальський Ігор Петрович,

кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Костюк Олександр
Олександрович,

старший викладач

Олецький Олексій Віталійович,

кандидат технічних наук, доцент

Пєчкурова Олена Миколаївна,
старший викладач

Усі комп’ю
терні класи
НаУКМА
підключено
до локальної комп’ютерної мережі та до
мережі
Інтернет

Студент
ський
Інтернетцентр
(USIC)
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Ф(ФПвН)
АКУЛЬТЕТ ПРАВНИЧИХ НАУК
Декан факультету –
МЕЛЕШЕВИЧ
Андрій Анатолійович,
доктор філософії
в галузі політології
(PhD, Syracuse University,
США), професор
4 корпус, кімн. 302,
тел.: (044) 425-60-73,
е-mail: lawschool@ukma.kiev.ua

Заступник декана –
АЗАРОВ Денис Сергійович,
кандидат юридичних наук, доцент
4 корпус, кімн. 301, тел.: (044) 425-60-73,
е-mail: azarovds@ukma.kiev.ua

Провідний спеціаліст –
КУЧЕР Валентина Петрівна
4 корпус, кімн. 305, тел.: (044) 425-60-73,
е-mail: vpkucher@ukma.kiev.ua

Факультет правничих наук Національного університету «КиєвоМогилянська академія» дуже молодий (розпочав свою діяльність
у 1996 році), але, за результатами різних соціологічних досліджень та експертних оцінювань, постійно входить до трійки найкращих юридичних факультетів вищих навчальних закладів
України і набув статусу однієї з елітних правничих шкіл країни.
Факультет здійснює підготовку юристів за трьома освітньокваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст та маґістр права,
що відповідає IV найвищому рівню акредитації. Також на факультеті діє аспірантура. Ведеться підготовка до переходу на три
ступеневу систему навчання (бакалавр, маґістр, PhD – доктор
філософії), що відповідатиме міжнародним стандартам.
МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ
Для забезпечення потреб навчального процесу на факультеті функціонують три кафедри: загальнотеоретичних та державноправових наук, міжнародного права та спеціальних право-
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вих наук, галузевих правових наук. Загальна чисельність професорсько-викладацького складу – понад 60 осіб, із них більш
як 60 % становлять професори, доктори наук та доценти, кандидати наук. Особливість діяльності факультету полягає в тому,
що програми підготовки фахівців поєднують у собі відповідні навчальні дисципліни вітчизняної моделі напряму «Право»
й адаптовані навчальні дисципліни європейських та американських моделей правничих шкіл.
Програми факультету, за якими відбувається підготовка студентів, відповідають українським державним і сучасним західним стандартам вищої освіти, розробленим у рамках Болонсь
кого процесу. Навчання зорієнтоване на поглиблене опанування
академічних знань та розвиток креативних навичок застосування їх на практиці. Головне завдання ФПвН – підготовка правників нового покоління, спроможних на високому професійному рівні реалізовувати здобуті знання в усіх сферах багатогранної юридичної науки і практики та ефективно впливати на
розбудову правової держави, становлення громадянського суспільства й розвиток ринкової економіки в Україні.
З 2007 року при кафедрі міжнародного права відкрито сертифікатну програму «Міжнародний захист прав людини» для
студентів бакалаврських програм усіх факультетів. З вересня
2010 року на факультеті почала діяти сертифікатна програма з
економічного, фінансового та податкового права.
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПІДРОЗДІЛИ
Крім значного наукового потенціалу, факультет правничих
наук НаУКМА має достатню для виконання своїх завдань матеріально-технічну базу та навчально-методичні підрозділи, зок
рема такі:
• Центр ім. Жана Моне з європейських студій, що має на меті
впровадження і викладання сучасних міждисциплінарних курсів
з європейських студій для бакалаврів, маґістрів, аспірантів і док
торантів НаУКМА українською та англійською мовами. Центр
ім. Жана Моне з європейських студій НаУКМА є одним з провідних науково-освітніх та ресурсних центрів з питань євроінтеграції в Україні і забезпечує високі сучасні стандарти викладання і досліджень у сфері європейських студій.
• Центр дослідження проблем верховенства права та його
втілення в національну практику України, що займається навчальною та науковою діяльністю у сфері верховенства права,
дослідженнями теоретичних проблем і практичного досвіду
реалізації принципу верховенства права у рiзних сферах су
спiльного життя, а також у нацiональнiй та міжнародній юридичній практиці.
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• Експериментальна навчальна лабораторія «Правнича клініка», де студенти набувають практичних навичок та вмінь у на
данні правової допомоги фізичним і юридичним особам. На базі «Правничої клініки» у 2003/2004 навчальному році створено
Інформаційно-тренінговий центр юридичної клінічної освіти
України, який проводить семінари, тренінги, науково-практичні конференції для студентів-консультантів і викладачів юридичних клінік вищих навчальних закладів України, літні школи
тощо.
• Центр міжнародного захисту прав людини, що здійснює
навчальну діяльність та наукові дослідження у сфері міжнародного захисту прав людини. Зокрема, постійно діє науковий семінар «Голодомор в Україні у світлі Закону України “Про Голодомор 1932–1933 років” і міжнародного права».
• Унікальна Навчальна судова зала, устаткована спеціальними меблями й технічними засобами фіксації та відтворення
судового процесу, в якій студенти проводять групові заняття
й ділові ігри з таких професійно орієнтованих навчальних дисциплін, як конституційне, цивільне, господарське, адміністративне, кримінальне право України і міжнародне право.
• Центр інноваційних методик правничої освіти, який здійснює наукові дослідження, аналізує та узагальнює досягнуті результати і запроваджує новітні освітні технології в навчальний
процес НаУКМА, а також ділиться своїми здобутками з іншими
вищими навчальними закладами України.
• Криміналістична лабораторія, створена для проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Криміналістика», де за
допомогою найсучаснішої криміналістичної техніки студен
ти на
бувають практичних знань, навичок, тактичних прийомів розслідування злочинів.
• У структурі Наукової бібліотеки НаУКМА створено спеціалізовану Правничу бібліотеку, у фондах якої, крім україномовної, представлено також багатоаспектну сучасну юридичну літературу англійською, польською, російською, французькою та
іншими мовами. Власні книжкові колекції подарували бібліо
теці професори Л. В. Коваль і О. Л. Копиленко, доцент В. М. Сущенко й інші викладачі.
ПОТУЖНИЙ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Навчальний процес ФПвН забезпечують висококваліфіковані
науковці – запрошуються на роботу видатні вчені-правники та
юристи-практики.
Більшість професорів і доцентів є авторами навчальних по
сібників, монографій, що посіли чільне місце у вищій юридичній
освіті України. Навчальний процес базується на активній науковій
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роботі викладачів, результати якої висвітлюються у численних наукових публікаціях у різних країнах, використовуються при
підготовці урядових документів вищого рівня, а також у законо
творчому процесі в Україні. Багато викладачів факультету пройшли стажування за кордоном у провідних університетах США, Канади, Італії, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Угорщини.
У рамках реалізації реформ Болонського процесу, який заохочує до розвитку програм обміну викладачів і студентів, та
з метою надання студентам різнобічних знань у царині інших
правових систем світу й у галузі юридичної компаративістики
факультет запрошує до викладання відомих фахівців права –
викладачів західних університетів і юристів-практиків. НаУКМА
також активно сприяє поверненню на Батьківщину та праце
влаштуванню українських правників із науковими ступенями
з європейських і північноамериканських університетів. Завдяки
цьому на факультеті правничих наук збільшується кількість
курсів у галузях міжнародного й порівняльного права, що викладають англійською мовою. Так, на маґістерській програмі
«Правознавство» запроваджено англомовну сертифікатну програму «Проблеми європейського права», викладати на якій
залучені фахівці з України, Німеччини, Великої Британії, США,
а саме: Андрій Мелешевич, PhD, професор; Станіслав Шевчук,
доктор юридичних наук, професор; Роман Петров, PhD, кандидат юридичних наук, доцент; Богдан Футей, JD, суддя Феде
рального суду претензій США; Рейнхард Мусгнуг, PhD, професор (Гейдельберзький університет, Німеччина); Дагмар Шик,
PhD, професор (Лідський університет, Велика Британія).
НАУКОВА РОБОТА
З метою поширення інформації про свої наукові дослідження факультет правничих наук разом із Всеукраїнським благо
дійним фондом «Українська правнича фундація», Львівським національним університетом ім. Івана Франка та видавничою
організацією «Юстиніан» випускають журнал «Українське право», який, за рішенням Президії ВАК України, внесено до переліку наукових фахових видань.
Крім цього, на факультеті щорічно видається фаховий збірник «Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки», де представлено широкий спектр актуальних проблем, що стоять перед
юридичною наукою сьогодення. Часопис розрахований на науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих юридичних навчальних закладів. Разом з Інститутом виборчого права факультет є засновником наукового журналу «Вибори та демократія».
У червні 2007 року вперше в Україні ФПвН спільно з Гейдельберзьким університетом, університетом м. Майнц (ФРН) та
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Інститутом німецького права Яґеллонського університету (Польща) за сприяння Німецької служби академічних обмінів (DAAD)
провів Літню школу «Право в Німеччині» для викладачів і студентів старших курсів вищих юридичних закладів України. У 2012
році літня школа проходила вшосте.
Знання, здобуті під час навчання, дають можливість студентам і випускникам факультету за бажанням стажуватися та навчатись на маґістерських і докторських програмах у школах
права Європи й Північної Америки, серед яких Гарвардський
та Пітсбурзький університети в США, Гейдельберзький університет у Німеччині, Оксфордський та Кембриджський університети у Великій Британії, Лундський університет у Швеції тощо.

ПРОГРАМА СПЕЦІАЛІСТА
ТА МАґІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА ФПвН

Правознавство
Керівник –
КОЗЮБРА Микола Іванович,
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України
тел.: (044) 425-60-73, факс: (044)
463-71-09,
e-mail: dpn@ukma.kiev.ua
Маґістерську програму з правознавства створено з урахуванням стану й перспектив розвитку юридичної науки в Україні та світі. Навчальний план передбачає підготовку фахівців,
які матимуть глибоку теоретичну базу з питань нормопроектування, верховенства права, корпоративного та підприємницького права, європейського права та практики Європейського Суду
з прав людини, а також вмітимуть застосовувати сучасні юридичні методи для фундаментальних і прикладних наукових досліджень у праві.
Ця програма зосереджує зусилля на підготовці майбутніх фахівців, які б, окрім професійної діяльності, були готові до навчання в аспірантурі. Однорічна програма маґістерського рівня з правознавства достатня для продовження навчання на докторському
рівні за кордоном. Зміст і якість програми відповідають стандартам маґістерських програм університетів Північної Америки та
Західної Європи, у співпраці з якими й за зразками яких складено маґістерську програму з правознавства у НаУКМА.
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На маґістерській програмі «Правознавство» запроваджено
англомовну сертифікатну програму «Проблеми європейського
права», де викладають відомі фахівці з України та США: А. А. Мелешевич, професор, PhD; С. В. Шевчук, доктор юридичних наук,
професор; Б. А. Футей, JD, професор, суддя Федерального суду
Претензій США; Р. А. Петров, PhD, кандидат юридичних наук,
доцент; Д. Е. Федорчук, кандидат юридичних наук, доцент.
Навчальний процес базується на активній науковій роботі викладачів, результати якої висвітлюються в численних наукових
публікаціях, використовуються під час підготовки урядових документів вищого рівня, а також у законотворчому процесі в Україні.
Випускники маґістерської програми з правознавства на високому професійному рівні здійснюють юридичне обслуго
вування найрізноманітніших суб’єктів підприємницької діяльності як у державному, так і приватному секторах економіки.
Випускники мають також можливість продовжити навчання
в аспірантурі та займатися науковою діяльністю.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДР ФПвН
Кафедра загальнотеоретичних
та державноправових наук ___________________________
Завідувач –

Козюбра Микола Іванович,

Кравченко Наталія Григорівна,
старший викладач

доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України

Лобач Ольга Михайлівна,

4 корпус, кімн. 328, тел.: (044) 425-60-73,
e-mail: kozyubra@ukma.kiev.ua

Матвєєва Юлія Іванівна,

Провідний спеціаліст –

Ткаченко Валентина Миколаївна
4 корпус, кімн. 328, тел.: (044) 425-60-73,
e-mail: dpn@ukma.kiev.ua

Александрова Наталія Валеріївна,

кандидат юридичних наук, доцент

Дзейко Жанна Олександрівна,

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

Іщенко Юрій Вікторович,

кандидат юридичних наук,
доцент (Національна академія
внутрішніх справ України)

старший викладач
старший викладач

Мелешевич Андрій Анатолійович,
доктор філософії в галузі полі
тології (PhD, США), професор

Пухтецька Алла Альбертівна,

кандидат юридичних наук, старший викладач (Інститут держави
і права ім. В. М. Корецького НАН
України), випускниця НаУКМА

Савенко Микола Дмитрович,

кандидат юридичних наук, доцент

Сущенко Володимир Миколайович,
кандидат юридичних наук, доцент

Ключковський Юрій Богданович,

Футей Богдан,

Коліушко Ігор Борисович,

Хворостянкіна Анна Василівна,

кандидат фізико-математичних
наук, доцент (народний депутат
України)

старший викладач (Центр політико-правових реформ)

професор, доктор юриспруденції
(JD), суддя Федерального суду
претензій (США)
кандидат юридичних наук, старший
викладач, випускниця НаУКМА
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Хоменко Микола Миколайович,

маґістр права, старший викладач,
випускник НаУКМА (Ernst&Young)

Цельєв Олексій Вікторович,
кандидат юридичних наук,
доцент

Шевчук Станіслав
Володимирович,

доктор юридичних наук, професор

Шмарьова Тетяна
Олександрівна,

старший викладач

Кафедра міжнародного права та спеціальних правових наук____
Завідувач –

Антонович Мирослава
Михайлівна,

доктор права (PhD, Німеччина),
доцент

4 корпус, кімн. 325, тел.: (044) 425-60-73,
e-mail: antonovych@ukma.kiev.ua

Провідний спеціаліст –

Вербицька Віра Федорівна
4 корпус, кімн. 325, тел.: (044) 425-60-73,
e-mail: zpn325@ukma.kiev.ua

Артикуца Наталія Володимирівна,

кандидат філологічних наук, доцент

Берлач Наталія Анатоліївна,

доктор юридичних наук,
професор (Національна академія
внутрішніх справ України)

Варфоломеєва Тетяна Вікторівна,
доктор юридичних наук, професор
(Академія адвокатури України)

Василенко Володимир Андрійович,
доктор юридичних наук, професор

Журбелюк Галина Володимирівна,
кандидат історичних наук, доцент

Клименко Артем Ростиславович,
маґістр права, старший викладач,
випускник НаУКМА

Климович Оксана Володимирівна,
кандидат юридичних наук,
старший викладач

Князевич Руслан Петрович,

кандидат юридичних наук, доцент
(народний депутат України)

Козярик Надія Степанівна,

старший викладач (приватний
нотаріус)

Костенко Олександр Миколайович,
доктор юридичних наук, професор
(Інститут держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України)

Курінний Олексій Вікторович,

маґістр права, старший викладач,
випускник НаУКМА

Михайличенко Борис Валентинович,
доктор медичних наук, професор
(Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця)

Непийвода Василь Петрович,
кандидат юридичних наук,
старший викладач

Проценко Діана Василівна,

маґістр права, старший викладач,
випускниця НаУКМА

Сироїд Оксана Іванівна,

маґістр права, старший викладач,
випускниця НаУКМА (офіс ОБСЄ
в Україні)

Смирнова Тетяна Сергіївна,

кандидат юридичних наук, доцент

Черненко Зоряна Степанівна,

доктор права (PhD, Польща), старший викладач, випускниця НаУКМА

Кафедра галузевих правових наук ____________________
Завідувач –

Ханик-Посполітак
Роксолана Юріївна,

кандидат юридичних наук, доцент
4 корпус, кімн. 323,
тел.: (044) 425-60-73,
e-mail: gpn@ukma.kiev.ua

Провідний спеціаліст –

Мокрицька Тамара Василівна
4 корпус, кімн. 323, тел.: (044) 425-60-73,
e-mail: gpn@ukma.kiev.ua

Азаров Денис Сергійович,

кандидат юридичних наук, доцент

65
Бондарєв Тимур Борисович,

Логуш Любов Володимирівна,

Вітка Юлія Володимирівна,

Міндрул Анастасія
Валентинівна,

старший викладач
(адвокатська компанія «Арцінгер
та партнери»)
кандидат юридичних наук,
старший викладач, випускниця
НаУКМА

Галаган Володимир Іванович,
доктор юридичних наук,
професор

Горох Олексій Петрович,

кандидат юридичних наук,
доцент

Дзера Ірина Олександрівна,
кандидат юридичних наук,
доцент

Казміренко Людмила Іванівна,

кандидат психологічних наук,
професор (Національна академія
внутрішніх справ України)

Карнаух Тетяна Миколаївна,
кандидат юридичних наук,
старший викладач

Кісельова Тетяна Сергіївна,

доктор філософії в галузі права
(PhD, Велика Британія), кандидат
юридичних наук, доцент

Колінчук Христина
Гарольдівна,
старший викладач

Костюк Віктор Леонтійович,

кандидат юридичних наук, доцент
(апарат Верховної Ради України)

кандидат юридичних наук,
доцент

старший викладач (Державний
департамент інтелектуальної
власності)

Мокрицька Ірина
Ярославівна,

маґістр права, старший
викладач, випускниця НаУКМА

Мусіяка Віктор
Лаврентійович,

кандидат юридичних наук,
професор

Петров Роман Юрійович,

доктор філософії в галузі права
(PhD, Велика Британія), кандидат юридичних наук, доцент

Поліводський Олександр
Анатолійович,

кандидат юридичних наук,
доцент (Інститут держави
і права ім. В. М. Корецького
НАН України)

Посполітак Володимир
Володимирович,

кандидат юридичних наук,
доцент (Міжнародний
інститут менеджменту)

Солом’яний Віктор
Ростиславович,

маґістр права, старший
викладач

Краснова Марія Василівна,

Стефанчук Руслан
Олексійович,

Лазарева Альона Сергіївна,

Федорчук Даніїл Едуардович,

доктор юридичних наук, доцент
(Київський національний універ
ситет ім. Тараса Шевченка)
старший викладач (акціонерне
товариство «Українська
охоронно-страхова компанія»)

Литвиненко Сергій
Володимирович,

старший викладач (Державний
комітет України з питань
технічного регулювання
та споживчої політики)

доктор юридичних наук,
професор (Інститут законо
давства)

кандидат юридичних наук,
доцент (юридична фірма
«Beiten Burkhardt»)

Шкляр Сергій
Володимирович,

старший викладач (адвокатська компанія «Арцінгер та
партнери»)
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Ф(ФПрН)
АКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК
Декан факультету –
ВИШЕНСЬКА
Ірина Георгіївна,
кандидат біологічних наук,
доцент
3 корпус, кімн. 216,
тел.: (044) 425-51-88,
e-mail: vyshenska@ukma.kiev.ua

Заступник декана –
ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Борис Миколайович,
старший викладач кафедри екології
3 корпус, кімн. 213, тел.: (044) 425-60-57,
e-mail: vasylkivskyi@ukr.net

Провідні спеціалісти –
Палієнко Світлана Олексіївна,
ЧАЩИНА Тетяна Іванівна

3 корпус, кімн. 217, тел.: (044) 425-60-71,
e-mails: birdie@ukma.kiev.ua, chti@ukma.kiev.ua

Факультет природничих наук НаУКМА готує фахівців за на
прямами підготовки:
• бакалаврські програми – «Біологія», «Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «Фізика» та «Хімія»;
• маґістерські програми – «Біологія», «Екологія та охорона
навколишнього середовища», «Лабораторна діагностика біологічних систем», «Фізика», «Хімія: Мембранні та сорбційні процеси і технології»;
• PhD-програма Докторської школи НаУКМА – «Біологія
та біорізноманіття».
Випускники мають можливість продовжити навчання в аспірантурі, докторантурі.
МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ
Факультет природничих наук НаУКМА дає широку й ґрунтовну природничу підготовку. Виконавши чотирирічну бакалаврську програму, студент отримує базову вищу освіту. За перші
два роки він набуває фундаментальних знань з усіх базових
дисциплін – біології, екології, фізики, математики, хімії, інфор-
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матики та обирає кілька курсів гуманітарного й суспільного
напрямів, які розширюють його світогляд і підвищують рівень
гуманітарної освіти.
Найкращі, найталановитіші випускники маґістерських програм
зможуть в аспірантурі завершити підготовку та захистити дисертації
на здобуття наукового ступеня кандидата наук за напрямами: біологічні науки («Екологія», «Генетика», «цитологія, клітинна біологія, гістологія», «біохімія»), хімічні та технічні науки («мембрани
та мембранна технологія», «Колоїдна хімія»). Факультет активно
працює над впровадженням третього ступеня освіти за Болонською
декларацією – організацією PhD-програм. У 2009 році здійснено
перший набір на PhD-програму «Біологія та біорізноманіття».
Для успішної підготовки фахівців факультет і його підрозділи
уклали угоди про наукове співробітництво з численними науководослідними інститутами Національної академії наук України та
Академії медичних наук. На базі цих інститутів здійснюється викладання низки дисциплін, виконуються курсові й дипломні роботи.
НАУКОВА РОБОТА
Під керівництвом провідних науковців факультету діють наукові центри: Центр мембранних досліджень, Центр збереження біорізноманіття, Центр молекулярних і клітинних досліджень
і Центр досліджень екосистем, змін клімату та сталого розвитку;
наукові лабораторії: Лабораторія генетики та клітинної біології, Лабораторія геоботанічних, палеоботанічних і природоохо
ронних досліджень, Лабораторія екотехнології. Лабораторія ге
нетики та клітинної біології співпрацює з низкою європейських
університетів, і зокрема з Університетським коледжем Лондона.
На базі цієї лабораторії на початку 2009 року було проведено
міжнародну школу з клітинної біології, організовану Спілкою
європейських біохімічних товариств FEBS.
Викладачі й студенти кафедри біології беруть участь у наукових дослідженнях, які виконуються за грантами Фонду фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України
та Міністерства екології України, Державного фонду охорони нав
колишнього природного середовища. Студенти також можуть
виконувати науково-дослідницьку роботу в науковому Центрі
молекулярних і клітинних досліджень НаУКМА, займатися генетичними дослідженнями за напрямом «Розробка теоретичної
бази генетичного аналізу рослин із використанням методів геномної, хромосомної, субхромосомної інженерії та молекулярно-генетичного маркерування», вести молекулярно-генетичні
дослідження у Лабораторії генетики та клітинної біології, працювати в галузі мікробіології за темою «Морфолого-фізіологічні особливості коринебактерій в умовах формування їхньої
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резистентності до ксенобіотиків та антимікробних препаратів,
проводити наукові дослідження в науково-навчальному Центрі
збереження.
Наукова робота на кафедрі екології ведеться в рамках Центру досліджень екосистем, змін клімату та сталого розвитку.
Основні напрями наукової діяльності пов’язані з дослідженням
природних та урбанізованих екосистем, природних біотопів,
впливу змін клімату на природні екосистеми України. З 2011 ро
ку Центр у рамках міжнародної наукової співпраці з Університетом Оклахоми (США) виконує дослідження «Нелінійна реакція степових екосистем України на зміни кількості опадів» за
грантом Фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF).
Кафедра екології розвиває також новий напрям – екологічна
економіка.
Наукова робота кафедри лабораторної діагностики біологічних систем ведеться на базі Центру молекулярних і клітинних досліджень (керівник – професор, доктор медичних наук
Н. М. Білько). 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. Основні напрями на
укової роботи зосереджені на розробці методів та технологій
отримання функціональних полімерних мембран для потреб
водоочищення, водопідготовки, виробництва сучасних полімерних мембран.
ПАРТНЕРИ ТА МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Наукові дослідження факультет проводить у співпраці з університетами інших країн, зокрема з Університетом Палермо (Uni
versita Degli Studi di Palermo, Палермо, Італія), Університетом
Оклахоми (Норман, США).
Викладачі факультету за кілька останніх років взяли участь
у 7 всеукраїнських та 20 міжнародних конференціях. Серед
них – IX International Conference «Geometry, Integrability and
Quantization» (Варна, Болгарія), 9-th European Conference on
Atomic and Molecular Physics (Крит, Греція). Факультет природничих наук брав активну участь у Днях науки НаУКМА,
у проведенні Дня Землі на Хрещатику, Аквафорумі та інших
заходах.
Кафедра біології має угоди про співробітництво з Інститутом експериментальної ботаніки (Чеська Республіка), Люблінським університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської (Польща) та
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науково-дослідними установами України: Інститутом ботані
ки ім. М. Г. Холодного, Інститутом зоології ім. І. І. Шмальгаузена, Інститутом фізіології ім. О. О. Богомольця, Інститутом
клітинної біології та генетичної інженерії, Інститутом біохімії
ім. О. В. Палладіна, Інститутом мікробіології та вірусології
ім. Д. К. Заболотного, медичним центром клітинної терапії
«Ембріотек», Київським інститутом гематології і трансфузіології АМН України, Харківським інститутом радіології (відділ
радіаційних патологій). У лабораторіях цих установ студенти ви
конують наукові дослідження, які є основою їхніх кваліфікаційних робіт.
Кафедра лабораторної діагностики біологічних систем має
угоди про співпрацю із такими установами: Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, Інститут екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя, Націо
нальний науковий центр радіаційної медицини НАМН України,
Інститут травматології та ортопедії НАМН України, ТОВ «Академічна клініка», Клініка репродуктивної медицини «Надія»,
ТОВ «Інститут генетики репродукції», ДП «Біомедичні технології УА», ТзОВ «Медичний центр “Ембріотек”».
Кафедра екології співпрацює з Інститутом гідробіології, Інститутом ботаніки, Інститутом біології південних морів НАН
України, Карадазьким природним заповідником, Карпатським
національним природним парком, Карпатським біосферним
заповідником, Українським центром менеджменту землі та ре
сурсів, Чорнобильським ДП «Екоцентр», іншими провідними
науково-дослідними установами. На їхній базі викладається низка курсів, проходять студентські практики, виконуються курсові та дипломні роботи. Кафедра бере участь у підтримуваному
програмою ООН (UNDP) курсі дистанційного навчання «Партнерство громадського та приватного секторів для вирішення
проблем довкілля» у співпраці з Єльським університетом (США)
та ще 15 іншими університетами світу.
Викладачі та студенти кафедри фізико-математичних наук
беруть участь у наукових міжнародних конференціях, публікують праці у фізичних і фізико-математичних журналах. Випуск
ники кафедри мають можливість стажуватися у закордонних
навчальних закладах та наукових установах (зокрема DESY –
Гамбург, Німеччина; CHLMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOJY –
Гьотеборг, Швеція), а також вступають до аспірантури в наукових установах України й за кордоном, беруть участь у міжнародних грантових програмах (Erasmus Mundus).
Кафедра хімії плідно співпрацює з провідними науковими
установами Києва, серед яких Інститут хімії поверхні НАН
України, Інститут сорбції і проблем ендоекології НАН України,
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Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Інститут фізичної хімії НАН України, Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка, Національний університет
«Львівська політехніка». Виконуються спільні міжнародні науково-технічні проекти.
У 1993 році була створена кафедра фізичного виховання, діяльність якої спрямована на залучення студентів до систематичних
занять фізичною культурою і спортом з метою формування засад здорового способу життя й фізичного самовдосконалення,
надання студентам теоретичних знань і практичних умінь.
Функціонують 18 спортивних секцій, відбір до яких проводиться на конкурсній основі.
Щорічно проходить університетська спартакіада. Збірні команди НаУКМА беруть участь у районних, міських та всеукраїнських спортивних змаганнях, виборюючи призові місця. Найкращому студентові-спортсмену НаУКМА щорічно надається
пропам’ятний грант ім. Андрія Господина.
Викладачі кафедри ведуть науково-дослідницьку роботу, до якої
залучають і студентів.

МАґІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ ФПрН

Біологія
Керівник –
ТЕРНОВСЬКА
Тамара Костянтинівна,
доктор біологічних наук,
професор
тел.: (044) 425-60-57,
e-mail: tern@ukma.kiev.ua

Маґістерську програму з біології створено з урахуванням
стану та перспектив розвитку біологічної науки в Україні й світі. Вона орієнтована на вивчення новітніх досягнень біологічної
науки, зокрема у сфері генетики, генетичної інженерії, геноміки рослин, тварин та мікроорганізмів, молекулярно-біологічних
основ життєзабезпечення живих систем.
Студенти МП «Біологія» проводять наукові дослідження у лабораторіях партнерських науково-дослідних установ України: Інституту молекулярної біології та генетики, Інституту ботаніки
ім. М. Г. Холодного, Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН
України, Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України,
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Інституту клітинної біології та генетичної інженерії, Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Інституту мікробіології та
вірусології ім. Д. К. Заболотного.
Студенти програми можуть займатися генетичними дослідженнями за напрямом «Розробка теоретичної бази генетичного аналізу рослин із використанням методів геномної, хромосомної, субхромосомної інженерії та молекулярно-генетичного
маркерування», вести молекулярно-генетичні дослідження у Лабораторії генетики та клітинної біології, працювати в галузі
мікробіології за темою «Морфолого-фізіологічні особливості
коринебактерій в умовах формування їх резистентності до ксенобіотиків та антимікробних препаратів», проводити наукові дослідження в науково-навчальному центрі збереження біорізноманіття при НаУКМА.
Викладачі та студенти беруть участь у міжнародних конференціях та друкуються у фахових біологічних журналах України
та інших країн.

Екологія та охорона навколишнього середовища
Керівник –
ДУПЛЕНКО
Юрій Костянтинович,
доктор медичних наук,
професор
тел.: (044) 425-60-57,
e-mail: Duplenko@ukma.kiev.ua

Маґістерська програма «Екологія та охорона навколишнього середовища» готує фахівців вищої кваліфікації з основних
проблем довкілля. Дворічна денна програма забезпечується кафедрою екології і розрахована на осіб, що мають вищу освіту.
Характерною рисою програми є викладання дисциплін, пов’я
заних із сучасною політикою, економікою, комп’ютерними тех
нологіями. Наприклад, читаються такі дисципліни: розрахункові
методи моделювання екологічних процесів, ГІС-технології, екологічна економіка, управління природними ресурсами, екологічна політика, стратегії сталого розвитку, основи менеджменту, курс
екологічного аудиту, міжнародного екологічного права, партнерства у вирішенні екологічних проблем тощо.
Паралельно студенти мають можливість поглиблювати свої
знання у напрямах, які вони почали вивчати раніше, наприклад,
слухати курси з принципів та концепцій екології, екологічної
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епідеміології, екологічної інженерії, екотоксикології, біорізноманіття, екогеографії тощо.
Програма співпрацює з Інститутом гідробіології, Інститутом
ботаніки, Інститутом біології південних морів НАН України, Інститутом екогігієни і токсикології, Інститутом гігієни праці АМН
України, Карадазьким та Поліським природними заповідниками,
Карпатським національним природним парком, Українським
центром менеджменту землі та ресурсів, Чорнобильським ДП
«Екоцентр», іншими провідними науково-дослідними установами; на їхній базі побудовано низку курсів, проходять практики,
виконуються курсові й дипломні роботи.
Програма має контакти з провідними науковими та навчальними центрами світу, такими, як Екологічний центр Амстердамського університету (Нідерланди), Університет штату Айдахо (США),
Університет Південної Алабами (США). Викладачі беруть участь
у підтримуваному програмою ООН (UNDP) курсі дистанційного
навчання «Партнерство громадського та приватного секторів для
вирішення проблем довкілля» у співпраці з Єльським університетом (США) та ще 15 університетами світу.
Наші студенти активно працюють у межах тем, що виконуються в Центрі досліджень екосистем, змін клімату та сталого
розвитку при НаУКМА й Науково-навчальному комплексі моніторингу та досліджень екосистем у співпраці з відділом екології
фітосистем Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України.

Лабораторна діагностика біологічних систем

Керівник –
Білько Надія Михайлівна,
доктор медичних наук, професор
тел./факс (044) 425-60-57,
e-mail: nbilko@ukma.kiev.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.
Крім того, майбутні маґістри оволодіють основами управління
лабораторними комплексами і біотехнологічними центрами та
контролю за якістю їхньої роботи.
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Спеціалізація майбутніх маґістрів у галузі лабораторної діагностики і клітинних технологій сприятиме забезпеченню єдиного підходу до навчання спеціалістів цього профілю і дотриманню наступності у їх підготовці. А отже, основною метою
маґістерської програми «Лабораторна діагностика 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 хвороб
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.

Фізика

Керівник –
ГОЛОД Петро Іванович,
доктор фізико-математичних
наук, професор
тел.: (044) 425-60-68,
e-mail: holod@ukma.kiev.ua

Маґістерська програма з фізики кафедри фізико-математичних наук дворічна й орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців, у першу чергу – в галузі фундаментальної
теоретичної фізики. Процес навчання тісно пов’язаний із науковою роботою студентів у науково-дослідних інститутах Національної академії наук України, зокрема Інституті фізики та
Інституті теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова.
Сучасна теоретична фізика сама по собі є надзвичайно багатогранною і багатогалузевою. Охопити її силами одного університету, а тим паче однієї кафедри, неможливо. Тому для формування навчальної програми й наукової роботи вибрано певний сектор – це квантово-польові аспекти теорії конденсованої
матерії. У рамках цього сектора поглиблено вивчаються:
• квантова теорія поля (у тому числі теорія неабелевих та ка
лібрувальних полів як основа теорії сильних взаємодій);
• кристалічні тверді тіла і наноструктури;
• явища надпровідності й надплинності;
• плазма, у тому числі кварк-глюонна;
• квантова оптика.
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Особливості нашої програми порівняно з іншими університетами – високий рівень математичної підготовки. Студенти
маґістеріума вивчають спеціалізовані дисципліни: «Теорія твердого тіла», «Класична і квантова кінетика», «Основи теорії магнетизму», «Квантова оптика», «Методи теорії груп Лі», «Теорія
солітонів», «Неабелеві калібрувальні теорії поля» тощо.
Наша маґістерська програма відкрита для випускників інших університетів України. Запрошуємо талановиту молодь до
навчання й наукової праці в надзвичайно цікавих і перспективних напрямах сучасної фізики.

Хімія. Спеціалізація «Мембранні та сорбційні
процеси і технології»

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

Маґістерська програма з хімії за напрямом «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. Навчальний план передбачає підготовку фахівців,
які матимуть глибокі теоретичні й практичні знання з формування мембран, синтезу сорбентів, структурних і функціональних властивостей пористих тіл і мембран, а також вмітимуть
застосовувати знання про мембранні й сорбційні процеси і технології як для фундаментальних та прикладних наукових досліджень, так і практично – в системах водоочищення, водопід
готовки й обробки рідких харчових продуктів і технологічних
розчинів. Навчання на маґістерській програмі тісно пов’язане із
виконанням міжнародних і українських грантів, науково-технічних проектів та програм, а також інших науково-дослідницьких
робіт кафедри хімії та Центру мембранних досліджень НаУКМА.
Партнерами програми є Інститут фізичної хімії НАН України, Інститут сорбції НАН України, Інститут хімії поверхні НАН
України, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Мічиганський державний університет (США).
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Наукова й практична підготовка маґістрів-хіміків дає можливість ефективно реалізувати свої знання та навички в науково-дослідних інститутах Національної академії наук України,
галузевих науково-дослідних лабораторіях та інститутах, установах системи Міністерства освіти і науки України, Міністерства
охорони навколишнього середовища України, Міністерства охорони здоров’я України; на підприємствах харчової, лікеро-горілчаної, пивоварної, безалкогольних напоїв, фармацевтичної,
медичної, хімічної, машинобудівної, радіоелектронної промисловості; в комунально-побутовій сфері (водопідготовка, високо
якісна питна вода) тощо.
Маґістри-хіміки – фахівці з мембранних та сорбційних
процесів і технологій – висококваліфіковані фахівці, підготовлені до праці в цій та суміжних галузях як в Україні, так і в
інших країнах світового співтовариства, а також до подальшого
навчання в аспірантурі за спеціальностями мембранного, сорбційного, полімерного, колоїдного та інших напрямів.

Професорсько-викладацький склад кафедр ФПрН
Кафедра біології____________________________________
Завідувач –

Терновська Тамара Костянтинівна,
доктор біологічних наук, професор
2 корпус, кімн. 411, тел.: (044) 425-60-57,
e-mail: tern@ukma.kiev.ua

Завідувач навчальної лабораторії –

Єгорова Тетяна Володимирівна,
кандидат біологічних наук, доцент
2 корпус, кімн. 407, тел.: (044) 463-59-27

Антонюк Максим Зиновійович,

кандидат біологічних наук, доцент

Безусько Алла Герасимівна,

кандидат біологічних наук, доцент

Білько Надія Михайлівна,

доктор медичних наук, професор

Великий Микола Миколайович,
доктор біологічних наук,
професор (Інститут біохімії
ім. О. В. Палладіна НАН України)

Верьовка Сергій Вікторович,

доктор біологічних наук,
доцент (Інститут біохімії
ім. О. В. Палладіна НАН України)

Віфлянцев В’ячеслав
Володимирович,

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

Коротченко Ірина Андріївна,

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

Костерін Сергій Олексійович,

член-кореспондент НАН України,
доктор біологічних наук, професор (Інститут біохімії
ім. О. В. Палладіна НАН України)

Куниця Наталія Іванівна,
старший викладач

Кучменко Олена Борисівна,

кандидат біологічних наук,
старший викладач (Інститут
біохімії ім. О. В. Палладіна
НАН України)

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

Панченко Оксана Костянтинівна,
старший викладач

Пасічник Сергій Валентинович,
кандидат біологічних наук,
старший викладач (Ніжинський
державний університет
ім. Миколи Гоголя)

Писанець Євген Максимович,

доктор біологічних наук, професор
(Зоологічний музей ННПМ
НАН України)

Поліщук Валерій Петрович,

доктор біологічних наук, професор
(Київський національний універ
ситет ім. Тараса Шевченка)

Савцова Зоя Дмитрівна,

доктор медичних наук, професор
(Інститут онкології МОЗ
України)

Троян Віра Михайлівна,

доктор біологічних наук, професор

Фуртат Ірина Михайлівна,

кандидат біологічних наук, доцент

Шиманський Ігор Олександрович,
кандидат біологічних наук,
старший викладач (Інститут
біохімії ім. О. В. Палладіна НАН
України)

Шуба Ярослав Михайлович,

доктор біологічних наук,
професор (Інститут фізіології
ім. О. О. Богомольця НАН
України)

Кафедра екології____________________________________
Завідувач –

Ісаєв Сергій Дмитрович,

доктор хімічних наук, професор

3 корпус, кімн. 226, тел.: (044) 425-51-88,
e-mail: isayev@ukma.kiev.ua

Завідувач навчальної лабораторії –

Чорнобук Людмила
Володимирівна
3 корпус, кімн. 227, тел.: (044) 425-60-57

Альошкіна Уляна Михайлівна,
старший викладач

Андрієнко Віталій Олександрович,

кандидат сільськогосподарських
наук, доцент (Київський науководослідний та проектний інститут
землеустрою)

Васильківський Борис
Миколайович,
старший викладач

Вишенська Ірина Георгіївна,

кандидат біологічних наук, доцент

Вишневська Галина
Володимирівна,
старший викладач

Волоско-Демків Оксана Іванівна,
старший викладач

Волощук Володимир Михайлович,
доктор фізико-математичних
наук, професор

Дідух Яків Петрович,

член-кореспондент НАН України,
доктор біологічних наук, професор
(Інститут ботаніки НАН України)

Дупленко Юрій
Костянтинович,

доктор медичних наук, професор

Ємельянов Ігор Георгійович,

член-кореспондент НАН України,
доктор біологічних наук,
професор (Інститут зоології
ім. І. І. Шмальгаузена НАН України)

Кавецький Володимир
Миколайович,

доктор сільськогосподарських наук,
професор (Інститут екогігієни
і токсикології ім. Л. І. Медведя)

Карамушка Віктор Іванович,

кандидат біологічних наук, доцент

Картавцев Олег Миколайович,
старший викладач, випускник
НаУКМА

Кляченко Оксана Леонідівна,

кандидат біологічних наук,
доцент (Інститут агроекології
та біотехнологій)

77
Кузьманенко Ольга Леонідівна,

Покиньчереда Василь Федорович,

Кучма Микола Дмитрович,

Присяжнюк Анатолій Євтихійович,

старший викладач

кандидат сільськогосподарських
наук, старший викладач (Центр
радіаційної медицини АМН України)

Кучма Тетяна Леонідівна,
старший викладач

Лаврик Володимир Іванович,

доктор технічних наук, професор

Маслюківська Олена Павлівна,

кандидат економічних наук, старший викладач, випускниця НаУКМА

Мельник Віктор Іванович,

доктор біологічних наук,
професор (Національний бота
нічний сад НАН України)

Назарова Ольга Вікторівна,
асистент

Панков Олександр Ігорович,
асистент

Пашков Анатолій Павлович,

кандидат технічних наук, доцент

старший викладач

доктор медичних наук, професор
(Інститут епідеміології НАН України)

Рак Олександр Олексійович,

старший викладач (Національний
ботанічний сад НАН України)

Ремінний Віктор Юрійович,

кандидат біологічних наук,
старший викладач (Інститут
зоології ім. І. І. Шмальгаузена
НАН України)

Середа Леонід Іванович,
старший викладач

Тарасова Олена Сергіївна,
асистент

Шаблій Тетяна Олександрівна,

кандидат технічних наук, доцент

Щербак Володимир Іванович,

доктор біологічних наук,
професор (Інститут гідробіології)

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.kiev.ua

Бараш Олексій Олександрович,
старший викладач,
кандидат біологічних наук,
випускник НаУКМА

Безусько Алла Герасимівна,

доцент, кандидат біологічних наук

Завідувач навчальної лабораторії – Білько Денис Іванович,
БОРБУЛЯК Ірина Зіновіївна
старший викладач, кандидат
кандидат біологічних наук,
старший викладач

2 корпус, кімн. 106,
тел.: (044) 425-60-57,
e-mail: borbulyakiz@ukma.kiev.ua

Антонюк Наталія Григорівна,
доцент, кандидат хімічних наук

Бадюк Вікторія Михайлівна,

біологічних наук

Борбуляк Ірина Зіновіївна,
старший викладач,
кандидат біологічних наук,
випускниця НаУКМА

Будаш Галина Володимирівна,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

старший викладач, кандидат
медичних наук, випускниця НаУКМА Голод Петро Іванович,
професор, доктор фізико(Клініка генетики репродукції
математичних наук
«Вікторія»)
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Дупленко Юрій
Костянтинович,

Малишева Світлана Вікторівна,

Дягіль Ірина Сергіївна,

Надгорна Валентина Олександрівна,

Жалніна Галина Геннадіївна,

Поліщук Валерій Петрович,

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

Зукін Валерій Дмитрович,

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

Ісаєв Сергій Дмитрович,

професор, доктор хімічних наук

Камінський Олексій
Валентинович,

доцент, кандидат медичних наук
(Національний науковий центр
радіаційної медицини НАМН
України)

Клімова Олена Михайлівна,

доцент, доктор біологічних наук
(Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України)

старший викладач, випускниця
НаУКМА

доцент, кандидат біологічних наук
(Інститут експериментальної
патології, онкології і радіобіології
ім. Р. Є. Кавецького НАН України)
професор, доктор біологічних наук
(Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)

Савцова Зоя Дмитрівна,

професор, доктор медичних наук

Скибінська Тетяна Ростиславівна,
доцент, кандидат біологічних наук
(Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця)

Стародуб Микола Федорович,

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

Талько Вікторія Василівна,

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

Кафедра фізико-математичних наук___________________
Завідувач –

Голод Петро Іванович,

доктор фізико-математичних наук,
професор
2 корпус, кімн. 305, тел.: (044) 425-60-68,
e-mail: holod@ukma.kiev.ua

Завідувач навчальної лабораторії –

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

Агре Марко Якович,

кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Безвершенко Юлія Василівна,

старший викладач, випускниця
НаУКМА

Бернацька Юлія Миколаївна,

кандидат фізико-математичних
наук, доцент, випускниця НаУКМА

Бутенко Данило Володимирович,
асистент, випускник НаУКМА

Гусинін Валерій Павлович,

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

Довбешко Галина Іванівна,

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

Жохін Анатолій Сергійович,

кандидат фізико-математичних
наук, старший викладач
(Інститут теоретичної
фізики НАН України)
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Золотарюк Ярослав Олександрович,

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

Єсилевський Семен Олександрович,
кандидат фізико-математичних
наук, доцент (Інститут фізики
НАН України)

Конончук Георгій Лукич,

кандидат фізико-математичних наук, доцент (Київський
національний університет
ім. Тараса Шевченка)

Криводубський Валерій
Никифорович,

доктор фізико-математичних наук,
доцент (Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка)

Лебовка Микола Іванович,

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

Лев Богдан Іванович,

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

Мельник Руслан Михайлович,
кандидат фізико-математичних наук, доцент

Опанасюк Юрій Арсенович,
старший викладач

Пінкевич Ігор Павлович,

доктор фізико-математичних наук,
професор (Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка)

Прокопець Геннадій
Олександрович,

доктор фізико-математичних
наук, професор

Радченко Олександр
Миколайович,

кандидат фізико-математичних
наук, доцент (Київський національний університет ім. Тараса
Шевченка)

Рудько Галина Юріївна,

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

Чумак Олександр
Олександрович,

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

Шиманська Олена
Трохимівна,

кандидат фізико-математичних
наук, професор

Ядловська Олена Сергіївна,

старший викладач, випускниця
НаУКМА

Яковенко Юрій
Володимирович,

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

Яценко Віталій Олексійович,

доктор технічних наук, доцент
(Інститут кібернетики
НАН України)

Кафедра хімії_______________________________________
Завідувач –

Антонюк Наталія Григорівна,

Бурбан Анатолій
Флавіанович,

Бакалінська Ольга Миколаївна,

доктор технічних наук, професор
2 корпус, кімн. 401, 205,
тел.: (044) 425-77-73, (044) 425-33-93,
e-mail: afb@ukma.kiev.ua

Завідувач навчальної лабораторії –

Литвин Людмила Іларіонівна
2 корпус, кімн. 205, тел.: (044) 425-60-90

кандидат хімічних наук, доцент
кандидат хімічних наук, доцент

Вакулюк Поліна Василівна,
кандидат хімічних наук,
старший викладач

Горбачук Володимир ирославович,
кандидат фізико-математичних
наук, доцент
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Жалніна Галина Геннадіївна,

кандидат хімічних наук, доцент

Забава Луція Казимирівна,

кандидат технічних наук, доцент

Ісаєв Сергій Дмитрович,

доктор хімічних наук, професор

Коновалова Вікторія Валеріївна,
кандидат технічних наук,
старший науковий співробітник

Кострова Людмила Іванівна,

кандидат хімічних наук, доцент

Нижник Валерій Васильович,

доктор хімічних наук, професор
(Київський національний універ
ситет ім. Тараса Шевченка)

Побігай Ганна Андріївна,

кандидат технічних наук,
старший викладач

Солодка Лідія Миколаївна,

кандидат хімічних наук, доцент

Стрижак Петро Євгенович,

доктор хімічних наук, професор,
член-кореспондент НАН України

Кафедра фізичного виховання________________________
Завідувач

–

Жуков Володимир Олександрович,
майстер спорту, доцент

3 корпус, кімн. 303,
тел.: (044) 425-32-01,
e-mail: zhukov@ukma.kiev.ua

Спеціаліст 1-ї категорії –

СКУЙБІДА Любов Данилівна
3 корпус, кімн. 303, тел.: (044) 425-32-01,
e-mail: skuybida@ukma.kiev.ua

Горборуков Віктор Михайлович,
старший викладач

Гордієнко Леонід В’ячеславович,
старший викладач, заслужений
тренер України

Збанацький Сергій Васильович,
старший викладач

Козубей Петро Сидорович,

кандидат педагогічних наук,
доцент, майстер спорту

Копилов Олександр Миколайович,
старший викладач

Лахманюк Тетяна Василівна,
старший викладач, майстер
спорту

Максименко Василь Васильович,
старший викладач

Моргун Зинаїда Петрівна,
старший викладач

Сотула Анатолій Миколайович,
старший викладач

Фесак Олександр Олександрович,
старший викладач

Традиційний легкоатлетичний пробіг
«Могилянська миля»
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ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ НАУК
І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
(ФСНСТ)

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

Заступник декана –
ГОЛІЧЕНКО Тетяна Самійлівна,
кандидат філософських наук, доцент
4 корпус, кімн. 220, тел.: (044) 425-60-48,
e-mail: tania@ukma.kiev.ua

Провідні спеціалісти –
ІВАНОВА Світлана Петрівна,
УДОВЕНКО Валерія Вікторівна,
МИХАЙЛЕНКО Світлана Станіславівна,
СУПРУНЕНКО Людмила Сергіївна
6 корпус, кімн. 210–212, тел.: (044) 463-58-63,
e-mail: super@ukma.kiev.ua

Факультет здійснює підготовку за такими напрямами:
• бакалаврські програми – «Політологія», «Соціологія»
«Соціальна робота»;
• маґістерські програми – «Журналістика», «Менеджмент
організацій і адміністрування (в галузях)»: Менеджмент
організацій і адміністрування (в охороні здоров’я);
Управління в охороні здоров’я для керівників; Менеджмент
зв’язків із громадськістю, «Політологія»: Європейські студії; Європейські та німецькі студії; Ціннісні та соціокультурні засади політики, «Соціальна робота», «Соціологія»;
• PhD-програми Докторської школи НаУКМА – «Масові комунікації», «Соціальна робота і соціальна політика»,
«Управління в охороні здоров’я», «Суспільні трансформації».
Випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі та
докторантурі.
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На ФСНСТ діють наукові структури: Центр «Інститут громадянської освіти»; Школа політичної аналітики; Центр соціальної психології та управління конфліктами; Центр досліджень
здоров’я та соціальної політики; Центр міждисциплінарних досліджень світової політики.
Для студентів усіх факультетів НаУКМА пропонуються програми додаткової спеціалізації (minor) за напрямами: «Політологія» та «Соціологія», а також сертифікатні програми: «Соціальна
психологія та конфліктологія», «Теорія та методика зв’язків із
громадськістю», «Практична психологія», «Аналіз публічної політики».
До складу ФСНСТ входять шість 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 науководослідницька установа – Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) – перший зі створених в Україні недержавних
науково-дослідних соціологічних центрів.
Викладачі кафедри соціології підтримують міжнародні наукові контакти з департаментом соціології Університету Дж. Гопкінса (Балтимор, США); Вищою школою економіки (Москва);
Університетом Стоні Брук (США); фінським дослідницьким інститутом «Стакіс» та ін.
Кафедра політології. Одна з найпрогресивніших в Україні.
Вона активно співпрацює з багатьма відомими інституціями, такими, як Стенфордський університет (США), Університет Міннесоти (США), Університет Південного Іллінойсу та Вестмонтколедж (США), Единбурзький університет (Велика Британія) та
ін. Результатом цієї співпраці є оригінальні курси, побудовані
на найсучасніших світових методиках. Щороку завдяки міжна
родним зв’язкам кафедри кілька студентів бакалаврату мають
змогу навчатися в університетах Європи і Північної Америки,
а викладачі цих та інших навчальних закладів читають у НаУКМА
власні курси.
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При кафедрі діють три наукові центри: Інститут громадянської освіти, Школа політичної аналітики і Центр міждисциплінарних досліджень світової політики, де студенти мають можливість не лише вдосконалити теоретичні надбання та закріпити
практичні навички, а й випробувати себе як політичні комента
тори і аналітики у засобах масової інформації.
Кафедра зв’язків із громадськістю, психології та педагогіки
забезпечує викладання психологічних та педагогічних дисциплін для всього університету. Студенти бакалаврату можуть
навчатися на сертифікатній програмі кафедри «Соціальна
психологія та конфліктологія», студенти маґістеріума – на
сертифікатній програмі «Практична психологія», маґістри –
в аспірантурі за спеціальністю «Tеорія та методика професійної освіти». Крім нормативних курсів, викладається низка авторських курсів, які є дисциплінами вільного вибору. Для вільних слухачів НаУКМА у вечірній час читаються сертифікатні
програми «Практична психологія» і «Психологічна медицина:
психосоматика та гомеопатія».
Студенти мають можливість виконати сертифікатну програму
й отримати додаткову спеціалізацію «Теорія і методика зв’язків
із громадськістю (Public Relations)». Основний напрям наукової
роботи – «Дослідження процесів становлення соціального інституту PR, соціологічного аналізу його розвитку в різних сферах українського суспільства».
Школа соціальної роботи (ШСР) ім. професора Володимира Полтавця. Перша в Україні професійна школа в сфері соціальної роботи, член Міжнародної асоціації шкіл соціальної
роботи. Навчальні програми бакалаврату 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, такі, як благодійна організація допомоги особам з інтелектуальною недостатністю «Джерела», благодійна організація «Соціальна служба “Віфанія”», Всеукраїнська мережа людей, які живуть із ВІЛ/СНІДом,
Міжнародний Альянс із ВІЛ/СНІДу в Україні, Ресурсний центр
«Гурт», Політехнічний університет «Англія» (Кембридж, Велика
Британія), Шефілд Халем Університет (Велика Британія), Вільнюський педагогічний університет (Литва) та ін. Тісні стосунки поєднують Школу й громадську організацію «Соціум-ХХІ»
(www.socium.kiev.ua), яку створили наші випускники та викладачі, що реалізують численні соціальні проекти. При ШСР працює інформаційно-тренінговий регіональний ресурсний центр
із питань ВІЛ/СНІДу.
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Додатково ШСР пропонує курси підвищення кваліфікації
«Практична соціальна робота», «Менеджмент, експертиза та
супервізія інноваційних програм і проектів у соціальній сфері»,
«Прикладна соціальна політика», «Викладання соціальної ро
боти та соціальної політики», «Проведення соціальних досліджень», «Соціальна робота та медіація». На замовлення організацій викладачі ШСР проводять супервізію та консультування
проектів. Школа провадить активну науково-методичну діяльність, бере участь у виданні наукового журналу «Соціальна політика і соціальна робота» та англомовного журналу «Social
Policy and Social work in Transition», працює над розвитком
освіти із соціальної роботи в Україні. Випускники Школи працюють у багатьох провідних державних та недержавних організаціях соціальної сфери.
Школа охорони здоров’я (ШОЗ) – перша та єдина Школа
охорони здоров’я в Україні, а також єдина з подібних шкіл на
пострадянському просторі, що заснована на принципі міждисциплінарного підходу. 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 та співзасновниками ШОЗ є Мааст
рихтський університет (Нідерланди), Києво-Могилянська Бізнес-Школа (KMBS), компанія Strategic Сonsulting Group, Іллінойський університет м. Чикаго (США), Лондонська школа
гігієни і тропічної медицини, Швейцарський інститут тропічної медицини.
При кафедрі працює Центр досліджень здоров’я та соціальної політики, який дає можливість студентам-маґістрам, аспірантам та викладачам спільно працювати над теоретичноемпіричним вивченням різних аспектів організації, фінансуванням систем охорони здоров’я та громадського здоров’я населення.
Могилянська школа журналістики. Забезпечує якісне навчання студентів на МП «Журналістика» та їх підготовку до
роботи в медіа-індустрії – новини й висвітлення поточних суспільно важливих подій для різних типів медіа. У школі створено необхідну технологічну та студійну базу для навчання студентів. Медіа-центр включає в себе мультимедійний ньюзрум,
телевізійну, радіо- та фотостудії, у Школі також є ресурсний
центр з підручниками, науковими журналами й відеотекою документальних фільмів.
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МАґІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ ФСНСТ

Журналістика
Керівник –
ФЕДЧЕНКО
Євген Миколайович,
кандидат політичних наук,
доцент, випускник НаУКМА
тел.: (044) 463-77-02,
e-mail: fedchenko@ukma.kiev.ua
www.j-school.kiev.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 навчальну програму маґістра журналістики (MA), наукову програму доктора журналістики (PhD) та програму професійної освіти для працівників медіа «Журналістика
цифрового майбутнього» (Digital Future Journalism), а також
кваліфікаційну програму «Цифрові медіа в університетах»
(Digital Media Universities) для викладачів журналістики вищих
навчальних закладів.
Основна спеціалізація маґістерської програми МШЖ – новини та висвітлення поточних суспільно важливих подій для
різних типів медіа. Ми свідомо уникли вузької спеціалізації та
орієнтуємо студентів на роботу в умовах багатоплатформних
медіа. Навчання в Школі засноване 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 середо
вище 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
навички та постійне їх застосування й удосконалення під керівництвом викладачів, які мають досвід практичної роботи у ЗМІ.
Так, у телевізійній студії щотижня студенти готують новини
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«Епізоди», де кожен може спробувати себе як журналіст і працівник технічного супроводу. Також студенти випускають щоденні радіоновини.
У школі створено необхідну технологічну та студійну базу
для навчання студентів. Медіа-центр включає в себе мультимедійний ньюзрум, телевізійну, радіо- й фотостудії, у Школі
також є ресурсний центр з підручниками, науковими журналами та відеотекою 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 організацій і адміністрування.
Спеціалізація «Менеджмент в охороні здоров’я»

Керівник –
ЧАЛА Ніна Дмитрівна
кандидат економічних наук,
доцент
тел.: (044) 425-65-80,
e-mail: chala_nina@ukr.net

Маґістерська програма зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування в охороні здоров’я» була відкрита у 2004 році
спільно з Маастрихтським університетом (Нідерланди) на основі
матеріалів двох маґістерських програм Університету: «Охорона громадського здоров’я» (Public Health) і «Політика, економіка і менеджмент в охороні здоров’я» (Health care management). До відкриття вищезазначеної маґістерської програми таку освіту можна було отримати тільки за кордоном.
Зміст, структура, формат окремих модулів навчального плану
було розроблено на основі світового досвіду підготовки управлінців у сфері охорони здоров’я та адаптовано до потреб укра
їнського суспільства. За своїм змістом маґістерська програма зі
спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування в охороні здоров’я» є міждисциплінарною, заснована на інноваційних
підходах до викладання, запозичених у Маастрихтському університеті, і містить модулі з аналізу політики, економічного аналізу
систем охорони здоров’я, методики проведення фармако-економічного обґрунтування, управління якістю, фінансового менеджменту, управління людськими ресурсами, організаційної діагнос-
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тики та організаційних змін. За своїм наповненням ця маґістерська програма «не вписується» сьогодні ані в перелік спеціальностей, що існує в системі вищої освіти за напрямом «медицина»,
ані в перелік спеціальностей за напрямом «менеджмент».
Впродовж 10 років існування програми на неї вступали випускники бакалаврських програм, які мали базову освіту за напрямами «політологія», «економіка», «медицина», «соціологія»,
«маркетинг», «соціальна робота». Випускники маґістерської програми працевлаштовані у сфері охорони здоров’я, а саме посідають менеджерські посади у приватних клініках, займаються
науковими дослідженнями за замовленням Світового Банку, Інституту стратегічних досліджень при МОЗ України, приватних
фармацевтичних компаній, Світової організації охорони здоров’я,
громадських організацій (Міжнародний Альянс із ВІЛ/СНІДу в Ук
раїні тощо). Наприклад, методиками проведення фармако-економічних досліджень в Україні володіють тільки випускники маґістерської програми НаУКМА або випускники аналогічних закордонних маґістерських програм. Маґістерська програма НаУКМА
має значні переваги над медичними ВНЗ для створення міждисциплінарних програм з охорони здоров’я, зокрема з менеджменту, в плані науково-методичної бази факультетів економічних,
природничих, правничих наук, а також соціальних наук і соціальних технологій.

Менеджмент організацій і адміністрування.
Спеціалізація «Менеджмент зв’язків із громадськістю»
Керівник –
КОРОЛЬКО Валентин Григорович,
доктор філософських наук, професор, член Міжнародної асоціації
PR (IPRA), віце-президент ВГО
PR-Ліга, президент PR-компанії
«Mainstream Communication &
Consulting» (за сумісництвом)
тел.: (044) 425-31-24,
e-mail: vkorolko@ukma.kiev.ua

Перша в Україні маґістерська програма з менеджменту організацій за програмою підготовки «менеджмент зв’язків із
громадськістю» (галузь, що загальновідома як Public Relations,
або PR) покликана надати студентам наукові знання і професійні практичні навички, розвинути і вдосконалити вміння у сфері
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менеджменту зв’язків із громадськістю, сформувати мотивацію
до постійного самовдосконалення, вміння самостійно вчитися.
Маґістерська програма побудована з урахуванням нормативних документів про вищу освіту в Україні, а також міжнародних стандартів (зокрема, рекомендацій IPRA) підготовки фахівців для сфери зв’язків із громадськістю. Термін навчання – 2 роки.
Навчальні курси допоможуть особам, які вже працюють
у сфері громадських зв’язків, або тим, хто має намір реалізувати себе у цій перспективній галузі, опанувати сучасні досягнення науки і практики, стратегії і тактики PR. Своїми знаннями зі
слухачами поділяться відомі методологи PR-науки, автори найкращих підручників і методичних посібників, фахівці, що мають
багаторічний досвід роботи у міжнародних інститутах та організаціях, у сфері менеджменту й журналістики, а також відомі
експерти бізнесу, державного управління, соціології та політики. Змістовні лекції, численні практичні заняття й дискусії дадуть змогу слухачам подолати поверховий підхід до PR як «маніпулятивної технології», оволодіти позитивною наукою, витонченим мистецтвом та етикою репутаційного менеджменту, глибше
зрозуміти соціальну відповідальність інститутів громадянського
суспільства та бізнесу в сучасних умовах.
Програма виконується в тісному співробітництві з авторитет
ними українськими та зарубіжними науковими інституціями, державними установами, провідними бізнесовими структурами, професійними вітчизняними та міжнародними PR-організаціями.
Кваліфікація маґістра у сфері менеджменту зв’язків із громадськістю передбачає оволодіння необхідними знаннями і навичками для виконання функцій менеджера зв’язків із громадськістю в державних, неурядових установах і організаціях, комерційних структурах. Програма має практичний характер.

Політологія
Керівник –
КИСЕЛЬОВ
Сергій Олегович
кандидат філософських наук,
доцент
тел.: (044) 425-60-48,
e-mail: kisselyov@gmail.com

Маґістерська програма з політології пропонує дворічний курс
поглибленої спеціалізації в галузі політичної науки. Особли
вістю підготовки маґістра з політології є суспільна й державна
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потреба в забезпеченні кадрової діяльності органів державної
влади, політичних та громадських інституцій.
МП «Політологія» має дві основні спеціалізації. Одна з них – «Європейські та німецькі студії» – спільний проект Національного університету «Києво-Могилянська академія» та Університету
ім. Фрідріха Шиллера (м. Єна, ФРН). Фінансування цього проекту
відбувається за підтримки DAAD (Німецької служби академічних
обмінів) та Міжнародного благодійного фонду відродження КиєвоМогилянської академії. Навчання на спеціалізації передбачає шість
гостьових курсів, що читаються провідними професорами у галузі
міжнародних відносин з Федеративної Республіки Німеччина. Крім
цього, проектом передбачено п’яти
мі
сячне 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 з політичних наук, студент
повинен мати сертифікат 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 політика». Студенти цієї спеціалізації отримують фундаментальні
знання в галузі політології міжнародних відносин, з 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» (серія «Політологія») та альманасі «Маґістеріум».

Соціальна робота
Керівник –
Кабаченко
Надія Василівна,
кандидат філософських наук,
професор
тел.: (044) 425-77-83,
e-mail: kabachenko@ukma.kiev.ua

Програма «Соціальна робота» – перша маґістерська програма НаУКМА і перша програма подипломової освіти у соціальній сфері в Україні для бакалаврів, які мають базову освіту
в різних сферах і яких єднає бажання змінити життя навколо
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на краще й допомогти іншим людям, адже програма дає можливість самореалізуватися тим, хто цінує гуманістичні принципи
життя. 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 та інших країн. Перший рік навчання дає можливість
здобути комплекс теоретичних знань із соціальної політики й
соціальної роботи, соціології, психології, права. Значна частина
навчального часу відводиться на практику в соціальних службах, закладах освіти, медичних та інших установах, а також на
самостійну навчально-дослідницьку роботу. Студенти другого
року навчання більше працюють над власним дослідницьким
проектом, 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,
викладачами вищих навчальних закладів, ведуть дослідницьку
роботу, продовжують навчання в аспірантурі.
Найкращі науково-дослідницькі студії наших слухачів друкуються в наукових виданнях «Маґістеріум. Соціальна робота
і охорона здоров’я», «Соціальна політика і соціальна робота».
Школа провадить активну науково-методичну діяльність, бере
участь у виданні наукового англомовного журналу «Social Po
licy and Social work in Transition», працює над розвитком освіти
із соціальної роботи в Україні, організовує проведення національних та міжнародних конференцій із соціальної роботи та
соціальної поведінки. 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 жінками сексбізнесу, моніторинг та оцінка державних цільових програм;
вивчення впливу глобальних ініціатив на систему охорони
здоров’я України тощо.
Маґістри мають можливість брати участь у різноманітних
соціальних проектах і вступати на першу в Україні докторську
програму «Соціальна робота і соціальна політика» та до аспірантури.
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Соціологія
Керівник –
ОСИПЧУК
Анна Дмитрівна,
кандидат соціологічних наук,
доцент, випускниця НаУКМА
тел.: (044) 425-60-53,
e-mail: anna.osypchuk@gmail.com

Дворічна маґістерська програма із соціології зосереджена
на проблемах теорії, методології і методах соціологічних досліджень, націлена 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 вступити до трирічної аспірантури для роботи над кандидатською дисертацією та здобуття вченого ступеня кандидата соціологічних наук або навчатися на докторських (PhD) програмах НаУКМА та західних університетів.
НаУКМА – єдиний університет в Україні, де у співпраці
з кафедрою 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 1991–2012 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, Все
світньої організації охорони здоров’я, інших міжнародних організацій.
Щороку КМІС призначає стипендію ім. Майкла Сваффорда
двом найкращим студентам МП «Соціологія».
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ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДР ФСНСТ
Кафедра соціології__________________________________
Завідувач –

ОКСАМИТНА Світлана Миколаївна,
доктор соціологічних наук,
доцент, декан факультету

6 корпус, кімн. 213, тел.: (044) 463-58-63,
e-mail: oksamyt@ukma.kiev.ua

Провідний спеціаліст –

Волкова Анна Миколаївна
4 корпус, кімн. 215,
тел.: (044) 425-60-53,
e-mail: anna_volkova@ukr.net

Богданова Олена Володимирівна,
кандидат соціологічних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Бондар Вікторія Семенівна,

кандидат соціологічних наук,
доцент

Винницький Михайло
Іванович,

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

Виноградов Олександр
Геннадійович,

кандидат психологічних наук,
доцент

Іщенко Володимир
Олександрович,

кандидат соціологічних наук,
старший викладач, випускник
НаУКМА

Костюченко Тетяна Сергіївна,

маґістр соціології, старший
викладач, випускниця НаУКМА

Малиш Ліна Олександрівна,

кандидат соціологічних наук,
доцент

Марценюк Тамара Олегівна,

кандидат соціологічних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Мальцева Катерина Сергіївна,
кандидат філософських наук,
старший викладач, випускниця
НаУКМА

Осипчук Анна Дмитрівна,

кандидат соціологічних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Паніотто Володимир Ілліч,
доктор філософських наук,
професор

Рябчук Анастасія Миколаївна,
кандидат соціологічних наук,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Симкович Антон Йосипович,
старший викладач
Харченко Наталія Миколаївна,
кандидат соціологічних наук,
старший викладач

Хмелько Валерій Євгенович,
доктор філософських наук,
професор

Хутка Світлана Володимирівна,
кандидат соціологічних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Хуткий Дмитро Олександрович,
кандидат соціологічних наук,
старший викладач,
випускник НаУКМА

Кафедра політології__________________________________
Завідувач –

Провідний спеціаліст –

Дем’янчук Олександр Петрович,

ЧИЖ Катерина Анатоліївна

доктор політичних наук, доцент

4 корпус, кімн. 209, тел.: (044) 425-60-48,
e-mail: Demyanchuk@ukma.kiev.ua

4 корпус, кімн. 221,
тел.: (044) 425-60-48,
e-mail: korduikovaao@ukma.kiev.ua
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Амельченко Наталія Анатоліївна,
кандидат філософських наук,
доцент

Бевз Тетяна Анатоліївна,

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

Гарань Олексій Васильович,
доктор історичних наук,
професор

Гнатюк Микола Миколайович,
кандидат політичних наук,
доцент

Гомза Іван Анатолійович,

Кисельов Сергій Сергійович,

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

Кушніренко Володимир
Олександрович,

кандидат політичних наук,
доцент, випускник НаУКМА

Новічкова Олександра Сергіївна,
старший викладач, випускниця
НаУКМА

Орел Юлія Володимирівна,
кандидат історичних наук,
старший викладач

кандидат політичних наук,
старший викладач, випускник
НаУКМА

Павленко Ростислав Миколайович,

Голіченко Тетяна Самійлівна,

Резаненко Володимир Федорович,

кандидат філософських наук,
доцент

Григор’єв Геннадій Степанович,
кандидат економічних наук,
доцент

Дуда Андрій Володимирович,
кандидат політичних наук,
доцент

Єремєєв Олександр Сергійович,
кандидат політичних наук,
старший викладач, випускник
НаУКМА

Зубрицька Людмила Йосипівна,
кандидат політичних наук,
старший викладач

Зуйковська Аліна Альбертівна,
кандидат політичних наук,
старший викладач (Інститут
політичних та етнонаціональних досліджень НАН України)

Кармазіна Марія Степанівна,

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

Кисельов Сергій Олегович,

кандидат філософських наук,
доцент, керівник маґістерської
програми «Політологія»

кандидат політичних наук,
доцент, випускник НаУКМА

доктор філологічних наук, доцент

Рибій Олена Володимирівна,

кандидат політичних наук, старший викладач, випускниця НаУКМА

Совсун Інна Романівна,

старший викладач, випускниця
НаУКМА

Ткачук Леоніла Миколаївна,
кандидат географічних наук,
доцент

Трегуб Оксана Іванівна,

кандидат наук, старший викладач,
випускниця НаУКМА

Умланд Андреас,
PhD, доцент

Чабанна Маргарита Валеріївна,
кандидат політичних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Шиманський-Гаєр Фелікс,

маґістр політології, координатор
маґістерської програми «Німецькі
та європейські студії»

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,
психології та педагогіки________________________________
Завідувач –

Королько Валентин
Григорович,

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

Провідні спеціалісти –

Костенко Світлана Семенівна
4 корпус, кімн. 252, тел.: (044) 425-31-24,
e-mail: Kost@ukma.kiev.ua

Музиченко Людмила
Василівна
4 корпус, кімн. 251, тел.: (044) 425-31-24,
е-mail: muz@ukma.kiev.ua

Боднар Алла Яківна,

кандидат психологічних наук,
доцент

Брик Оксана Михайлівна,
старший викладач

Васьківська Світлана Василівна,
кандидат психологічних наук,
доцент

Зябрєв Леонід Ігорович,

маґістр бізнес-адміністрування,
старший викладач

Коник Дмитро Леонідович,

кандидат соціологічних наук,
доцент

Копець Людмила Володимирівна,
кандидат психологічних наук,
доцент

Костинська Наталія Євгенівна,
доктор медичних наук,
професор

Кружева Тетяна
Володимирівна,

кандидат психологічних наук,
доцент

Куранова Світлана Іванівна,

кандидат наук соціальних
комунікацій, старший викладач

Лазар Ярина Іванівна,
старший викладач

Лозова Ольга Миколаївна,

кандидат психологічних наук,
доцент

Васютинський Вадим
Олександрович,

Наумов Вадим Олексійович,

Власюк Ольга Ярославівна,

Некрасова Оксана
Валентинівна,

доктор психологічних наук,
старший науковий співробітник
маґістр екології, випускниця
НаУКМА, старший викладач

Гірник Андрій Миколайович,
кандидат філософських наук,
професор

Глєбова Любов Миколаївна,
кандидат біологічних наук,
старший викладач

Голубєва Марія Олександрівна,
кандидат педагогічних наук,
доцент

кандидат філософських наук,
доцент

кандидат історичних наук,
доцент

Пан Лілія Володимирівна,

кандидат економічних наук,
доцент

Ротовський Андрій Андрійович,
кандидат філософських наук,
доцент

Слісаренко Ігор Юрійович,

кандидат філологічних наук,
доцент

Горностай Павло Петрович,

Сусська Ольга Олександрівна,

Зінченко Алла Григорівна,

Туленков Микола Васильович,

кандидат психологічних наук,
старший науковий співробітник
кандидат історичних наук,
доцент

кандидат філологічних наук,
доцент
доктор соціологічних наук,
професор
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Яковенко Ольга
Валентинівна,

старший викладач

Яковенко Сергій Іванович,

доктор психологічних наук,
професор

Яковець Анатолій
Володимирович,

кандидат філологічних наук, доцент

Яременко Юрій Федорович,

кандидат соціологічних наук,
доцент

Школа соціальної роботи
ім. професора Володимира Полтавця__________________
Керівник –

Кабаченко Надія
Василівна,
кандидат філософських наук,
професор
4 корпус, кімн. 299, тел.: (044) 417-40-38,
e-mail: kabachenko@ukma.kiev.ua

Богдан Дарина Зеновіївна,

маґістр соціальної роботи,
старший викладач, випускниця
НаУКМА

Бойко Алла Михайлівна,

маґістр соціальної роботи,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Дмитришина Наталія
Анатоліївна,

маґістр соціальної роботи,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Дума Лілія Петрівна,

маґістр соціальної роботи,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Іванова Олена Леонідівна,
старший викладач

Копань Василь Степанович,
доктор фізичних наук,
професор

Кравченко Раїса Іванівна,
старший викладач

Бойко Оксана Михайлівна,

Назарук Василь Якович,

маґістр соціальної роботи,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Панцир Сергій Іванович,

Бондаренко Наталія
Борисівна,

маґістр соціальної роботи,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Горова Альона
Олександрівна,

маґістр соціальної роботи,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Грига Ірена Максимівна,
кандидат медичних наук,
доцент

Гусак Наталія Євгенівна,

кандидат соціологічних наук,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

маґістр екології, старший
викладач, випускник НаУКМА
кандидат історичних наук,
доцент

Савчук Олена Миколаївна,

кандидат психологічних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Семигіна Тетяна Валеріївна,
доктор філософії в галузі
політології, кандидат
політичних наук, доцент,
випускниця НаУКМА

Семчишин Олександра
Романівна,

маґістр соціальної роботи,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Шевчук Надія Борисівна,

маґістр соціальної роботи,
старший викладач,
випускниця НаУКМА
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Школа охорони здоров’я_____________________________
Керівник –

ЧАЛА Ніна Дмитрівна,
кандидат економічних наук,
доцент
6 корпус, кімн. 104, тел.: (044) 463-60-13,
e-mail: chala_nina@ukr.net

Провідний спеціаліст –

ЮЩЕНКО Анна Володимирівна
6 корпус, кімн. 105,
тел.: (044) 425-77-69,
e-mail: pmsph@ukma.kiev.ua

Барська Юлія Григорівна,

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

Грига Ірена Максимівна,

кандидат медичних наук, доцент

Гуляєв Дмитро Валерійович,

кандидат медичних наук, доцент

Данилів Андрій Іванович

маґістр менеджменту організацій
в охороні здоров’я, маґістр економіки, PhD-здобувач, старший викладач, випускник НаУКМА

Мальцев Едуард,

кандидат економічних наук,
керівник MBA-програми в KMBS

Масюк Андрій Миронович,

маґістр соціальної роботи (МSS),
MBA, старший викладач

Нізова Наталія Миколаївна,
професор, доктор наук

Саврук Олександр
Йосипович,

кандидат економічних наук,
декан KMBS

Семигіна Тетяна
Валеріївна,

кандидат політичних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Степурко Тетяна
Георгіївна,

маґістр соціології,
PhD-здобувач,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Черненко Зоряна,

PhD, старший викладач,
випускниця НаУКМА

Ковтонюк Павло
Анатолійович,

Щегельська Оксана
Вікторівна,

Мажак Ірина Михайлівна,

Яковлєв Максим
Володимирович,

маґістр менеджменту організацій
в охороні здоров’я, старший
викладач, випускник НаУКМА
кандидат соціологічних наук,
старший викладач

старший викладач, керівник
Strategic Consulting Group

кандидат політологічних наук,
доцент, випускник НаУКМА

Могилянська школа журналістики_____________________
Керівник –

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

Батюк Ольга Олександрівна,
маґістр журналістики,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Безверха Анастасія,
старший викладач,
випускниця НаУКМА
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Безп’ятчук Жанна,

Кольцов Михайло,

Веретельник Роман
Миколайович,

Кулик Володимир,

старший викладач, випускниця
НаУКМА

доктор філологічних наук,
професор (PhD, Оттавський
університет, Канада)

Вільямс Ерік,

професор (Університет Огайо,
Школа Телекомунікацій)

Власенко Олександр,

старший викладач (на громадських засадах)

Войтко Олександр,

старший викладач, випускник
НаУКМА
доктор політичних наук

Кутовенко Олена,

маґістр журналістики,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Локоть Тетяна Михайлівна,
маґістр журналістики,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Макарчук Ольга,

старший викладач

маґістр журналістики, старший
викладач, випускник НаУКМА

Марценюк Тамара,

Гринько Анастасія Миколаївна,

Набожняк Олексій,

маґістр журналістики, старший
викладач, випускниця НаУКМА

доцент, випускниця НаУКМА
старший викладач,
випускник НаУКМА

Губенко Дмитро
Володимирович,

Орлова Дарія Вадимівна,

Гуменюк Наталя,

Оутс Сара,

маґістр журналістики, старший
викладач, випускник НаУКМА
старший викладач

Дейниченко Руслан
Андрійович,
старший викладач

Дуцик Діана Ростиславівна,
кандидат філологічних наук,
доцент

Кауфман Лон,

стипендіат програми Фулбрайта,
професор (НТУУ «КПІ»)

Квіт Сергій Миронович,

доктор філологічних наук,
професор

Кляйн Кімберлі,

професор (Університет штату
Нью-Йорк)

Ковальчук Микола,
старший викладач,
випускник НаУКМА

маґістр журналістики,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

професор (Унiверситет Глазго,
Шотландiя)

Панін Юрій Олександрович,
маґістр журналістики,
старший викладач,
випускник НаУКМА

Петрова Наталія Іванівна,
старший викладач

Поліщук Сергій Васильович,
старший викладач

Сторожук Юрій Анатолійович,
старший викладач

Тарадай Дар’я Петрівна,
маґістр журналістики,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Чарльз Ден,

продюсер радіомовлення
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Києво-Могилянська

бізнес-школа (kmbs)

(Кафедра менеджменту організацій)
Декан –
САВРУК
Олександр Йосипович,
кандидат економічних наук
тел.: (044) 490-66-35,
e-mails: team@kmbs.com.ua;
seminars@kmbs.com.ua
сайт: kmbs.ua

Києво-Могилянська Бізнес-Школа (kmbs) – школа для лідерів, орієнтованих на якісні зміни – в собі, своїх компаніях,
країні, світі. Заснована 1999 року при Києво-Могилянській академії – одному з найстаріших університетів Східної Європи,
kmbs відома у міжнародній спільноті бізнесу та бізнес-освіти як
самобутня школа думки для управлінської еліти.
Ключові особливості kmbs:
• українська бізнес-школа з сучасними міжнародними підходами;
• середовище для проривного розвитку – персонального, про
фесійного, організаційного;
• спільнота лідерів з проактивною життєвою позицією;
• розвиток Могилянських цінностей та продовження традицій з 400-річною історією.
•
•
•
•
•
•
•

Ключові напрями діяльності:
Presidents’ МВА (PMBA) – для візіонерів-власників.
Executive MBA (EMBA) – для перших осіб та людей, які прийма
ють стратегічні рішення.
Master in Business Leadership (MBL) – для керівників функціональних напрямів, майбутніх топ-менеджерів.
Master in Banking and Finance (MBF)– для фінансистів-практиків.
Інтенсивні короткострокові та інтегровані середньострокові Програми управлінського розвитку.
Корпоративні програми (спроектовані під потреби компанії).
Innovations.com.ua – інтелект-проект kmbs для інноваційних
менеджерів.
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Докторська Школа НаУКМА
Керівник –
МОРЕНЕЦЬ
Володимир Пилипович,
Перший віце-президент НаУКМА,
віце-президент із науковонавчальних студій, доктор
філологічних наук, професор,
співкерівник PhD-проограми
«Філософія і література»
8 корпус, кімн. 3, тел.: (044) 463-59-28,
e-mail: more@ukma.kiev.ua

Заступники –
Синицька Аліна Едуардівна
Староакадемічний корпус, 2 під’їзд, приміщення ДШ,
e-mail: synytskaae@ukma.kiev.ua

Осипчук Анна Дмитрівна,
кандидат соціологічних наук
4 корпус, кімната 215, тел.: (044) 425-60-53
e-mail: anna.osypchuk@gmail.com

У травні 2008 року згідно з вимогами Болонського процесу,
рішенням Вченої ради НаУКМА було створено Докторську шко
лу НаУКМА, що покликана забезпечувати підготовку науковопедагогічних кадрів вищої кваліфікації за зразком третього циклу вищої освіти Єдиного європейського освітнього простору
(EHEA).
Викладачі та докторанти НаУКМА мають можливість стажуватись в університетах-партнерах у рамках проекту ін
ституційного гранту, серед яких: Маастрихтський університет
(Нідерланди), університет Глазго (Шотландія), університет Па
риж-Ест (Франція), університет ім. Іллі Чавчавадзе (Грузія).
Запроваджено повномасштабний доступ до світових бібліотечних ресурсів.
На 2013 рік у НаУКМА діють такі структуровані докторські
(PhD) програми:
• «Біологія та біорізноманіття»
• «Масові комунікації»
• «Управління в охороні здоров’я»

100
•
•
•
•

«Філософія і література»
«Фінанси»
«Історія центрально-східної Європи»
«Суспільні трансформації».

Зміст типової докторської програми НаУКМА складають
три основні компоненти: індивідуальна дослідницька робота, міждисциплінарні курси, організовані Докторською школою, спеціалізовані тематичні курси, запропоновані конкретною док
торською програмою. Останні можуть містити як
наявні у маґістерських та аспірантських планах НаУКМА
(чи університетів – партнерів Докторської школи) навчальні
предмети, так і цілком нові, спеціально розроблені для докторантів Докторської школи.

АСПІРАНТУРА. ДОКТОРАНТУРА
НаУКМА проводить підготовку висококваліфікованих наукових та науково-педагогічних кадрів у рамках традиційної
аспірантури й докторантури, а також через структуровані
докторські програми з можливим здобуттям ступеня доктора
філософії (PhD) у певній галузі за зразком стандартів Єдиного європейського освітнього простору (EHEA). Також можливою є форма роботи над дисертацією на здобуття наукового
ступеня кандидата наук поза аспірантурою у статусі здобу
вача. Навчання здійснюється за державним замовленням та
за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб на умовах
контракту.
Структуровані докторські програми передбачають виконання оригінального дослідження та глибоку фахову підготовку дослідника у відповідній галузі, що здійснюється спільно із зарубіжними університетами-партнерами.
У вересні 2008 року Докторська школа НаУКМА провела
перший набір абітурієнтів на структуровані докторські програми, а з 2010 року вже половина вступників до аспірантури
НаУКМА навчаються за європейським зразком, що завершується здобуттям ступеня доктора філософії у певній галузі
(PhD) і відповідного диплома НаУКМА.
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АСПІРАНТУРА
У 2013 році оголошено набір до аспірантури з таких спеціальностей:
01.01.08 – математична логіка, теорія алгоритмів та дискретна
математика;
03.00.04 – біохімія;
03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія;
03.00.15 – генетика (біологічні науки);
03.00.16 – екологія (біологічні науки);
05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти;
05.13.06 – інформаційні технології;
05.17.18 – мембрани та мембранна технологія;
07.00.01 – історія України;
07.00.02 – всесвітня історія;
07.00.04 – археологія;
08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки;
08.00.02 – світове господарство та міжнародні економічні
відносини;
08.00.11 – математичні методи та інформаційні технології
в економіці;
09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури;
09.00.05 – історія філософії;
09.00.08 – естетика;
10.01.01 – українська література;
10.01.03 – література слов’янських народів;
10.01.04 – література зарубіжних країн;
10.01.05 – порівняльне літературознавство;
10.01.06 – теорія літератури;
10.02.01 – українська мова;
12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень;
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти;
22.00.01 – теорія та історія соціології;
22.00.02 – методологія та методи соціологічних досліджень;
22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини;
22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології;
23.00.01 – теорія та історія політичної науки;
23.00.02 – політичні інститути та процеси;
23.00.03 – політична культура та ідеологія;
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23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку;
23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство;
26.00.01 – теорія та історія культури;
27.00.04 – теорія та історія журналістики.
Форма навчання денна, термін навчання – три роки.
Аспіранти отримують стипендію згідно з чинним законодавством України.

ДОКТОРАНТУРА
У 2013 році оголошено набір до докторантури з таких спеціальностей:
03.00.1.6 – екологія;
05.13.06 – інформаційні технології;
07.00.01 – історія України;
07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни;
09.00.05 – історія філософії;
10.01.01 – українська література;
10.01.04 – література зарубіжних країн;
10.01.06 – теорія літератури;
10.02.01 – українська мова;
22.00.01 – теорія та історія соціології;
22.00.03 – соціальні структури та соціальні відносини;
23.00.01 – теорія та історія політичної науки;
23.00.02 – політичні інститути та процеси.
Докторантура з відривом від виробництва, термін навчання – три роки.
Докторанти отримують стипендію згідно з чинним законодав
ством України.
Провідний спеціаліст відділу –
ЗАБУЗОВА Оксана Володимирівна
8 корпус, кімн. 2, тел.: (044) 463-69-74,
е-mail: zov@ukma.kiev.ua
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Інформаційні ресурси
Директор наукової бібліотеки,
керівник Служби з інформаційного забезпечення –
ЯРОШЕНКО
Тетяна Олександрівна,
кандидат історичних наук
тел.: (044) 425-60-55, (044) 425-60-35,
(044) 425-77-54, (044) 417-31-13,
e-mail: yaroshenko@ukma.kiev.ua;
www.library.ukma.kiev.ua
www.facebook.com/NaUKMA.Library
www.kmalibrary.wordpress.com

Наукова бібліотека Наукма
Сучасна Бібліотека НаУКМА – це майже мільйонна колекція друкованих та електронних видань: наукова, навчальна, довідкова література, періодика тощо. Вагома частина книжкового фонду – література іноземними мовами, переважно англійською. Наукова бібліотека утримує 60 колекцій книжкових
зібрань відомих учених, діячів науки і культури України та інших
країн світу; працює науковий архів.
Бібліотека Тетяни та Омеляна Антоновичів – Бакалаврська
бібліотека (навчальна література на абонементах і в читальних
залах, комп’ютерний клас, зала каталогів, копі-центр, книгосховище, відділ комплектування та каталогізації, дирекція).
Староакадемічний корпус – Дослідницька бібліотека (наукова література, цінні й рідкісні видання, книжкові колекції,
періодичні видання, читальна зала, зала періодики, книгосховище, науковий архів, мистецька бібліотека, Меморіальна бібліотека Дж. Мейса).
1 корпус – Філологічна бібліотека (читальні зали літератури з мовознавства та літературознавства, художня література,
відділ бібліографії, книгосховище).
4 корпус – Американська бібліотека (матеріали англійською мовою щодо історії, культури, суспільного життя США),
Бібліотека-Музей-Архів О. Пріцака.
6 корпус – Бібліотека Центру польських та європейських
досліджень.
Бурса – бібліотека Підготовчого відділення НаУКМА (ПВ).
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Стародруки з архіву
Наукової бібліотеки

Конґреґаційна
зала

Бібліотека забезпечує максимальне та оперативне задоволення потреб користувачів в інформації та документах, забезпечення потреб навчального процесу й наукової діяльності
з усіх напрямів фахового спрямування університету.
До ваших послуг 11 читальних зал (640 робочих місць), 60 ком
п’ютерних робочих місць у різних підрозділах бібліотеки. До послуг користувачів електронний каталог, доступний через Інтернет (www.library.ukma.kiev.ua). Працює електронне замовлення
літератури, послуги електронної доставки документів, організації
навчальних ресурсів «Матеріали до курсів». Бібліотека під’єднана
до мережі Інтернет, у т. ч. до бездротового Інтернету в Бібліотеці
Антоновичів та Американській.
Відкритий електронний архів публікацій професорсько-викладацького складу НаУКМА (http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/),
електронні версії могилянських часописів («Наукові записки
НаУКМА», «Маґістеріум») та ін.

ІНФОРМАЦІЙНо-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ центр
Директор –
КОСТЮК Олександр Олександрович,
кандидат фізико-математичних наук
1 корпус, тел.: (044) 425-53-00, e-mail: kostyuk@ukma.kiev.ua

Мета діяльності центру – підтримка комп’ютеризацiї всiх на
прямiв дiяльностi унiверситету та всіх його структурних підрозділів,
формування інформаційної комп’ютерної структури, підтримка й
забезпечення роботи інформаційної корпоративної мережi НаУКМА.
Інноваційні проекти Центру: електронний диплом випуск
ника НаУКМА, он-лайн запис на дисципліни тощо.
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РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ
Керівник –
АФОНІН Андрій Олександрович,
кандидат фізико-математичних наук
3 корпус, кімн. 115, 120, 311, тел.: (044) 425-45-44,
e-mail: afonin@ukma.kiev.ua

Мета діяльності Відділу – надання послуг з копіювання
текстових, графічних матеріалів на замовлення підрозділів
НаУКМА; друкування й тиражування, здійснення видавничої та
поліграфічної діяльності (в тому числі розробка електронних
видань); розробка, підготовка до видання, друкування й розповсюдження літератури, підручників для загальноосвітньої і вищої
школи, періодичних видань, образотворчої та іншої інформаційно-наочної продукції. Також відділ надає послуги з дополіграфічної підготовки видань та забезпечення поліграфічною продукцією заходів.

ЛАБОРАТОРІЯ ІСТОРИЧНИХ СТУДІЙ
(«МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ЗВИТЯГИ»)
Завідувач –
Люта Тетяна Юріївна,
кандидат історичних наук
тел.: (044) 425-35-53

Лабораторію історичних студій («Музей української звитяги»)
НаУКМА засновано з метою виявлення, вивчення та збереження
історико-культурної спадщини Київської академії – від її витоків (Київського братства) до сучасного двадцятилітнього відродженого університету
НаУКМА – у приміщеннях відреставрованих
автентичних будівель
Святодухівської церкви
та поварні Братського
монастиря, через пошук,
дослідження, публікацію
та експонування пам’я
ток у музейних приміщеннях та через віртуальні мережі.
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НАУКОВА РОБОТА

.

Перший віце-президент,
віце-президент
з наукової роботи –
МОРЕНЕЦЬ
Володимир Пилипович,
доктор філологічних наук,
професор
8 корпус, кімн. 15,
e-mail: more@ukma.kiev.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.
Основні принципи формування наукової тематики університету:
• системний підхід до дослідження процесів у суспільстві, культурі, природі;
• вивчення взаємозв’язків і взаємовпливу між культурними, су
спільними, екологічними та іншими процесами в Україні й світовому співтоваристві;
• визнання факту, що найперспективніші напрями сучасної
науки – ті, що базуються на міждисциплінарних зв’язках.
В університеті формуються й успішно розвиваються такі
наукові школи:
• «Принцип верховенства права та проблеми його реалізації» – професора, доктора юридичних наук, заслуженого
юриста України М. І. Козюбри;
• «Сучасні тестові технології» – доктора філологічних наук
В. С. Брюховецького;
• Історико-філософська школа, створена професором, доктором філософських наук В. С. Горським. Нині цей науковий
напрям очолює його учениця – професор, доктор філософських наук М. Л. Ткачук;
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• Могилянська літературознавча школа, започаткована академіком НАНУ, професором, доктором філологічних наук
Д. С. Наливайком. Сьогодні цей науковий напрям очолює і
розвиває професор, доктор філологічних наук В. П. Моренець;
• «Теорія методології і методів соціологічних досліджень» –
професора, доктора філософських наук В. І. Паніотто;
• «Дослідження соціальних процесів у сучасному суспільстві,
соціальної структури та соціальних трансформацій» – професора, доктора філософських наук В. Є. Хмелька;
• «Математичні методи та моделі в дослідженні фінансових
та соціально-економічних процесів» – професора, доктора
економічних наук І. Г. Лук’яненко;
• «Програмні системи розробки та супроводу колаборативного розподіленого навчального середовища (електронного
навчання)» – професора, доктора фізико-математичних наук
М. М. Глибовця;
• «Експериментальна гематологія» – професора, доктора ме
дичних наук Н. М. Білько;
• «Охорона громадського здоров’я» – доцента, кандидата ме
дичних наук І. М. Григи;
• «Мембранологія», створена професором, доктором хімічних наук М. Т. Бриком. Зараз цей науковий напрям очолює
завідувач кафедри хімії, доцент, доктор технічних наук
А. Ф. Бурбан.
Стратегічним завданням НаУКМА, спрямованим на підвищення рівня наукових розробок та якість підготовки наукових
кадрів вищої кваліфікації, 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». Це вимагає зміни характеру і суті навчання в аспірантурі з метою фактичного наближення (за якістю й рівнем підготовки) до західних
стандартів – докторських програм (PhD).
Щороку в останній тиждень січня в університеті відбуваються «Дні науки НаУКМА» – це форум, на якому підбивають
підсумки наукових досліджень року, що минув, проводяться
круглі столи, спілкування фахівців з різних галузей знань.
У НаУКМА створюються наукові видання: збірник «Наукові записки НаУКМА», науковий збірник «Маґістеріум», періодичного видання «Київська Академія» – у якому висвітлюються
здобутки дослідників, що вивчають спадщину славетної Києво-Могилянської академії. Незалежно рецензовані (peer-review)
науковий двомовний електронний журнал відкритого доступу «Могилянський науковий журнал» / «Kyiv-Mohyla Journal»
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та науковий рецензований щорічник «Judaika Ukrainica». НаУКМА
є співзасновником наукових журналів «Мандрівець», «Вибори
та демократія» та «Українське право».
Але всі ці здобутки – лише перші кроки на складному
шляху перетворення вищого навчального закладу на потужний, знаний в усьому світі науковий центр, в якому відбуватиметься неперервний процес наукового пошуку, наукових
дискусій і перемог, процес творчого спілкування та передачі
знань, досвіду і вмінь молодому талановитому поколінню дослідників.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ РОБОТИ
Факультет гуманітарних наук
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Первісна історія України.
Кам’яна доба України.
Історія Центрально-Східної Європи.
Проблеми теорії та методології історичного дослідження.
Історія освіти й освіченості в Україні.
Історія Києво-Могилянської 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 літератури та компаративістики.
Порівняльно-історичне і зіставне мовознавство.
Теоретичні та лексикографічні проблеми мовознавства.
Лексика та граматика класичних та тюркських мов.
Лінгвопрагматика та дискурс: проблеми англійської філо
логії у контексті теорії та практики комунікації.
Теорія, методика та інноваційні технології у викладанні
англійської мови.
Стилістика української мови.
Українська соціолінгвістика.
Історія філософської думки в Україні.
Проблеми теорії та методології історико-філософського
пізнання.
Історія західноєвропейської філософії.
Османістика.
Кримськотатарські студії.
Юдаїка.
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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.
• Палеоботанічні, палеоекологічні, палеокліматичні реконструкції.
• Проблеми збереження та охорони рідкісних, зникаючих
та реліктових видів.
• Аспекти етики, фізіології, забрудненості і продуктивності
складових екосистеми як комплексу проблем сталого розвитку на Землі.
• Вплив антропогенних чинників та кліматичних змін на екосистеми.
• Сталий розвиток.
• 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.
• Голодомор 1932–1933 років в Україні у світлі Закону «Про Голодомор 1932–1933 років в Україні» і міжнародного права.
• Європейське право.
Факультет економічних наук
• Розробка сучасних підходів щодо прийняття фінансово-еко
номічних рішень.
• Аналіз бюджетної і податкової політики України.
• Інформаційні системи та технології у фінансових дослідженнях.
• Європейська економічна інтеграція.
• Перехідна економіка та економічні реформи.
• Проблеми економічного зростання.
• Проблеми міжнародної торгівлі та торговельної політики.
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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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Розподілені системи.
Програмні системи підтримки електронного навчання.
Проектування та розробка систем підтримки прийняття рішень.
Розвиток Інтернет-технологій та їх застосування в наукових дослідженнях і в навчальному процесі.
Розробка грід-застосувань прикладних задач.
Сучасні технології та інструментальні засоби моделювання
та програмування.
Веб-програмування та електронна комерція.
Системи управління базами даних.
Системний аналіз: теорія прийняття рішень в умовах невизначеності.
Дискретна математика: групи скінченностанових автоматних 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.
Макросоціологічний підхід у глобальній соціології.
Тенденції розвитку методів опитування в Україні.
Соціальні структури та особистісні якості в українському
суспільстві.
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 становлення громадянського суспільства в Україні.
Психолого-педагогічні умови формування професійної ком
петентності студентів вищих навчальних закладів.
Теорія та методика конфліктологічної освіти.
Оцінка детермінант і розробка ефективних заходів протидії хронічним неінфекційним хворобам в Україні.
Оцінка детермінант і розробка ефективних інтервенцій із
профілактики ВІЛ/СНІДу в Україні.
Політика, економіка та управління в охороні здоров’я.
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НАУКОВІ СТРУКТУРИ НаУКМА
Наукові центри і лабораторії університету функціонують на
засадах самофінансування і виконують науково-дослідні проекти
в межах здобутих міжнародних і вітчизняних грантів. До досліджень залучені науково-педагогічні працівники, студенти й аспіранти НаУКМА. Результати таких досліджень щорічно оприлюднюються на тематичних конферен
ціях, 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.

1. Науково-дослідний центр
«Спадщина Києво-Могилянської академії»
5 корпус, кімн. 107, тел.: (044) 425-60-20,
e-mail: myaremenko@ukma.kiev.ua

Центр досліджує спадщину Києво-Могилянської і Київської
духовної академій: їх заснування і становлення, правовий статус, зовнішню та внутрішню історію, міжнародні зв’язки, вплив
на розвиток української та зарубіжної культури й освіти.
Керівник – ЯРЕМЕНКО Максим Васильович, кандидат істо
ричних наук, доцент.

2. Лабораторія екотехнології
2 корпус, кімн. 205, тел.: (044) 425-33-93,
e-mail: afb@ukma.kiev.ua

Метою центру є розробка наукових основ технологій комплексної переробки промислових відходів; очистки стічних вод;
технічного, інформаційного й методичного забезпечення навчальних курсів кафедри хімії НаУКМА та наукової роботи студентів факультету природничих наук у галузі хімії та хімічної
технології.
Керівник – БУРБАН Анатолій Флавіанович, доктор хімічних наук, доцент.
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3. Центр європейських гуманітарних досліджень
5 корпус, кімн. 209–211, тел.: (044) 425-60-20,
e-mail: franc@ukma.kiev.ua

Центр працює з метою поглиблення зв’язків між навчальнонауковими інституціями Західної Європи та НаУКМА. Займається
проведенням наукових досліджень у гуманітарній сфері, підготовкою та виданням літератури в галузі гуманітарних наук; проведенням міжнародних конференцій, літніх шкіл, регулярних наукових
семінарів тощо; бере участь у навчальному процесі НаУКМА.
Керівник – СІГОВ Костянтин Борисович, кандидат філософських наук, доцент.

4. Центр сходознавства (ЦС)
4 корпус, кімн. 208, тел.: (044) 425-02-64,
e-mail: dao@ukma.kiev.ua

Головна мета діяльності – організація та координація міждисциплінарних сходознавчих досліджень у галузі гуманітарних, суспільних, точних і природничих наук, реалізація освітніх
та культурних програм у галузі сходознавства. Основний напрям – «Україна у взаємозв’язках із країнами Сходу».
ЦС є членом Європейської асоціації японознавчих досліджень. Бібліотечний фонд ЦС – близько 400 наукових праць
з японської та китайської тематики.
Керівник – РЕЗАНЕНКО Володимир Федорович, доктор
філологічних наук, професор.

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

Метою діяльності Центру є сприяння розвиткові досліджень,
які стосуються українсько-польських взаємин у сфері культури,
літератури, історії та науки, польської культури у широкому контексті європейського і світового співтовариства; української інтеграції у європейську спільноту, вивчення польського досвіду
на шляху до вступу у Європейський Союз, а також процесів
європейської трансформації, розвитку демократії і побудови громадянського суспільства.
Керівник – Диса Катерина Леонідівна, кандидат історичних наук, старший викладач, випускниця НаУКМА.
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6. Школа політичної аналітики
4 корпус, кімн. 423–424, тел./факс: (044) 230-82-39,
e-mail: haran@ukma.kiev.ua

ШПА є аналітичним і тренінговим центром, який об’єднує
професійних політологів і політичних технологів, займається
аналізом політичних процесів в Україні, українського законодавства, а також підготовкою професійних аналітиків у сфері
політики.
Керівник – ГАРАНЬ Олексій Васильович, доктор історичних наук, професор.

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

Мета діяльності – обґрунтування й розробка наукових
і науково-технологічних засад мембранології в Україні. Співробітники центру виготовили 4 лабораторні ультрафільтраційні
установки для навчальної і дослідницької роботи; проточну
мембранно-дистиляційну установку для навчальної і наукової
роботи.
Керівник – БУРБАН Анатолій Флавіанович, доктор хімічних наук, доцент.

8. Інститут громадянської освіти
4 корпус, кімн. 224, тел.: (044) 238-24-91,
e-mail: ademy@ukma.kiev.ua

Науково-дослідницький та методологічний центр вивчає актуальні проблеми політичної культури, розробляє навчальні
програми з громадянської освіти, методичні матеріали й посібники. З цією метою експерти Інституту виконують дослідницькі проекти, проводять семінари, конференції, готують матеріали до публікації.
Керівник – Дем’янчук Олександр Петрович, доктор політичних наук, професор.
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9. Центр досліджень центрально-східної європи
5 корпус, кімн. 116, тел.: (044) 238-24-45,
e-mail: uho@ukma.kiev.ua

Мета діяльності – ініціювання, здійснення й підтримка наукових досліджень з історії, філософії та культури України в контексті її належності до метакультурного простору ЦентральноСхідної Європи; налагоджування контактів з освітніми та науковими інституціями країн Центрально-Східної Європи; переклад
і підготовка до видання праць, які репрезентують ідею культурної близькості народів Центрально-Східної Європи.
Керівник – ЯКОВЕНКО Наталія Миколаївна, доктор історичних наук, професор.

10. Центр інноваційних методик правничої освіти (цімпо)
4 корпус, кімн. 322, e-mail: cimle@ukma.kiev.ua

Метою діяльності центру є організація та координація досліджень у сфері методології правничої освіти, розроблення
і впровадження інноваційних методик викладання юридичних
наук, формування принципово нових підходів до сучасної підготовки правників у системі правничої освіти України.
У межах ЦІМПО здійснюється науковий проект «Правнича
лінгвістика» (керівник – кандидат філологічних наук, доцент
Н. В. Артикуца), метою якого є комплексне вивчення правничої
мови і термінології в історичному і синхронічному контекстах.
Керівник – АРТИКУЦА Наталія Володимирівна, кандидат
філологічних наук, доцент.

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

Центр сприяє організації й проведенню самостійних археологічних досліджень викладачами та студентами НаУКМА, поліпшенню практичної підготовки майбутніх фахівців у галузі
археології та історії. Експедиція працює на засадах поєднання
навчання студентів із дослідницькою і науковою роботою на
всіх етапах підготовки фахівців.
Керівник – ЗАЛІЗНЯК Леонід Львович, доктор історичних
наук, профессор.
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12. Лабораторія геоботанічних, палеоботанічних
і природоохоронних досліджень.
Науково-дослідний центр палеоботанічних досліджень
та збереження біорізноманіття
2 корпус, кімн. 409, тел.: (044) 463-59-27,
e-mail: bezusko@ukma.kiev.ua

Мета діяльності – постановка та розв’язання актуальних
наукових проблем палеоботаніки й палеоекології, пов’язаних із
реконструкцією картини змін рослинного покриву і клімату
України в голоцені. Центр займається дослідженнями, створенням науково-методичної літератури, бере участь у навчальному
процесі НаУКМА.
Також метою діяльності Центру є проведення наукових досліджень та навчання у сфері актуальних наукових проблем
геоботаніки, палеоботаніки та збереження біорізноманіття для
наукового обґрунтування природоохоронних заходів. Центр
сприяє поєднанню навчання з науковою роботою та впровадженню результатів наукових досліджень у навчальний процес.
Керівник – БЕЗУСЬКО Алла Герасимівна, кандидат біологічних наук, доцент.

13. Лабораторія фінансово-економічних досліджень
6 корпус, кімн. 410, тел.: (044) 239-24-94, (044) 425-60-42,
e-mail: luk@ukma.kiev.ua

Мета діяльності лабораторії – розробка наукових підходів
до аналізу фінансово-економічної політики держави на макрота мікрорівнях; методичних рекомендацій, зокрема у сфері
бюджетної та кредитно-грошової політики, фінансового менеджменту, міжнародних фінансів; нових сучасних економіко-математичних методів аналізу фінансово-економічних проблем, технічного, інформаційного й методичного забезпечення навчальних курсів кафедри фінансів НаУКМА та наукової
роботи викладачів і студентів факультету економічних наук
у галузі теоретичних та прикладних фінансово-економічних
досліджень.
Керівник – ЛУК’ЯНЕНКО Ірина Григорівна, доктор економічних наук, професор.
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14. Центр молекулярних і клітинних досліджень
2 корпус, тел.: (044) 425-60-57,
e-mail: nbilko@ukma.kiev.ua

Центр займається дослідженнями в галузі клітинної біології,
експериментальної гематології та радіобіології.
Керівник – БІЛЬКО Надія Михайлівна, доктор медичних
наук, професор.

15. Центр соціальної психології та управління конфліктами
4 корпус, кімн. 247, тел.: (044) 425-31-24,
e-mail: girnyk@ukma.kiev.ua

Центр займається розробкою програм соціально-психологічних тренінгів та їх методичного забезпечення, проведенням
тренінгів та оцінкою їхньої ефективності; проведенням науково-дослідницьких робіт з актуальних проблем соціальної психології та управління конфліктами, розробленням та впровадженням програмного забезпечення у сфері комп’ютерної психодіагностики, проведенням психодіагностичних досліджень, профорієнтаційного консультування тощо. Центр видає збірник
«Конфліктологічна експертиза: теорія і методика».
Керівник – ГІРНИК Андрій Миколайович, кандидат філософських наук, професор.

16. Центр тестових технологій (ЦТТ НаУКМА)
4 корпус, кімн. 244, тел.: (044) 417-84-61,
e-mail: brioukh@ukma.kiev.ua

Мета діяльності – постановка та розв’язання актуальних
теоретичних і прикладних проблем з технологій тестувань, які
виникають на межі споріднених наук та міждисциплінарних
зв’язків. Центр сприяє створенню принципових засад вищої
освіти в НаУКМА та в Україні, а саме – розвитку анонімного
вступного тестування в усій Україні.
Керівник – БРЮХОВЕЦЬКИЙ В’ячеслав Степанович, доктор філологічних наук.

17. Центр міждисциплінарних досліджень світової політики
4 корпус, кімн. 219, тел.: (044) 425-60-48,
e-mail: alpvladimir@mail.ru

Метою Центру є розвиткок політичної науки та поширення
сучасних інноваційних методів політичних досліджень.
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Керівник – КУШНІРЕНКО Володимир Олександрович, кандидат політичних наук, доцент, випускник НаУКМА.

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

Мета діяльності Центру – стимулювання розвитку теоретичної думки в Україні як однієї з передумов розвитку національного кіно, дослідження кіно як важливого чинника суспільного життя. З 2008 року Центр реалізовує довготривалий проект «Україна ХХ століття в документальному кіно».
Керівник – БРЮХОВЕЦЬКА Лариса Іванівна.

19. Лабораторія сучасних інформаційних технологій
1 корпус, кімн. 331, тел.: (044) 463-69-85,
e-mail: glib@ukma.kiev.ua

Мета діяльності лабораторії – дослідження та експериментальне відпрацювання сучасних інформаційних технологій
у масш
табних інформаційних інтелектуальних управляючих
системах і забезпечення на цій основі навчання студентів та
наукових кадрів.
Керівник – ГЛИБОВЕЦЬ Микола Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор.

20. Науково-навчальний центр збереження
біорізноманіття
5 корпус, кімн. 318, тел.: (044) 463-59-27,
e-mail: biodiv@.ukma.kiev.ua; bezusko@.ukma.kiev.ua

Мета діяльності Центру – постановка та розв’язання актуальних наукових проблем вивчення стану збереження біорізноманіття в Україні, пов’язаних із потребою ефективного впровадження Стратегії та Національної програми збереження біорізноманіття. В основу ідеї створення Центру покладено принцип органічного поєднання науково-дослідницької та навчальної діяльності.
Керівник – БЕЗУСЬКО Алла Герасимівна, кандидат біологічних наук, доцент.

118
21. Центр дослідження історії та культури
східноєвропейського єврейства
5 корпус, тел.: (044) 463-57-89,
e-mail: judaicacenter@ukma.kiev.ua

Мета діяльності Центру – сприяння розвиткові досліджень
у сфері історії та культури східноєвропейського єврейства, організація викладання юдаїки в НаУКМА, проведення наукових
конференцій і семінарів у царині діяльності Центру та підготовка науковців у сфері юдаїки.
Керівник – ФІНБЕРГ Леонід Кушелевич.

22. Центр комунікативних трансформацій
3 корпус, тел.: (044) 463-69-30,
e-mail: pzemet@voliacable.com

Метою діяльності центру є поширення результатів досліджень
у царині глобалізаційних впливів на комунікацію в Україні, дослідження суттєвих визначальних особливостей соціальної, політичної та інших видів комунікації, що розвинулися у країнах із
давніми традиціями демократії.
Керівник – ЗЕРНЕЦЬКИЙ Павло Васильович, доктор філологічних наук, професор.

23. Центр досліджень здоров’я та соціальної політики
6 корпус, тел.: (044) 425-77-69,
e-mail: griga@ukma.kiev.ua

Центр створено з метою сприяння розширенню досліджень
проблем охорони здоров’я і соціальної сфери, а також розвиткові потенціалу та експертної діяльності в галузі охорони
здоров’я, соціальної роботи й соціальної політики.
Керівник – ГРИГА Ірена Максимівна, кандидат медичних
наук, доцент.

24. Науково-навчальна лабораторія генетики
та клітинної біології кафедри біології НаУКМА
1 корпус, підвальне приміщення, тел.: (044) 425-60-57,
e-mail: tern@ukma.kiev.ua

Мета діяльності лабораторії – забезпечення підвищення
рівня підготовки фахівців-біологів через поєднання навчальної
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і дослідницької роботи у рамках загальної наукової концепції
НаУКМА.
Керівник – АНТОНЮК Максим Зиновійович, кандидат біо
логічних наук, старший науковий співробітник.

25. Науково-дослідний центр
міжкультурної комунікації НаУКМА
6 корпус, кімн. 205, тел.: (044) 417-35-20,
e-mail: ogartet@gmail.com

Центр cтворений з метою дослідження й наукової розробки
проблем, пов’язаних зі сприянням і розвитком міжкультурної
комунікації НаУКМА на трьох рівнях: міжмовному, міждисциплінарному, а також на рівні освітніх систем.
Керівник – ОГАРКОВА Тетяна Анатоліївна, старший викладач, PhD.

26. Центр досліджень сучасної літератури
вул. Волоська, 8/5, 5 корпус, кімн. 110, тел.: (044) 463-59-16,
e-mail: litakcent@ukr.net

Центр сприяє залученню студентів НаУКМА до літературно-критичної діяльності; проводить фахові обговорення актуальних проблем розвитку сучасної літератури; організовує публічні лекції відомих письменників України й зарубіжжя.
Важливим напрямом роботи Центру є створення і підтримка діяльності Інтернет-видання «ЛітАкцент», покликаного бути
інтелектуальним майданчиком для фахової інтерпретації явищ
і тенденцій сучасної літератури, ціннісного орієнтування
у книжковому потоці.
Керівник – Панченко Володимир Євгенович, доктор філологічних наук, професор.

27. 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.kiev.ua

Мета його діяльності – проведення досліджень у галузі вивчення природних та штучних екосистем, фітоценології, екології рослин, ландшафтної екології, сталого розвитку; технічне,
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інформаційне й методичне забезпечення навчальних курсів та
наукової роботи студентів, аспірантів і слухачів PhD-програми
з екології, а також підготовка академічних, освітніх видань,
участь у міжнародному науковому співробітництві.
Керівник – ВИШЕНСЬКА Ірина Георгіївна, кандидат біологічних наук, доцент.

28. Центр канадських студій
9 корпус, кімн. 25-В, e-mail: canadian-studies@ukr.net

Мета діяльності – сприяння розвиткові досліджень суспільних і наукових проблем україно-канадських стосунків.
Керівник – МАЗІН Дмитро Михайлович, кандидат філологічних наук, доцент.

29. Центр соціального партнерства та лобіювання
e-mail: panzer_s@ukr.net

Мета діяльності Центру – сприяння розвиткові досліджень
у сфері лобіювання, соціального партнерства зацікавлених у
публічній політиці сторін, поширення принципових засад вищої освіти, що формуються в НаУКМА та в Україні.
Керівник – ПАНЦИР Сергій Іванович, кандидат історичних наук, доцент.

30. Науково-дослідний центр орієнталістики
ім. Омеляна Пріцака
4 корпус, Кабінет ім. О. Пріцака, тел.: (044) 417-31-13,
e-mail: posrc@ukma.kiev.ua

Мета діяльності Центру – створення сприятливих умов для
активізації наукових досліджень у галузі сходознавства (зокрема
тюркології, арабістики, а також політичної та етнічної історії народів країн Середньої Азії) та забезпечення успішного розвитку
сходознавчих студій в НаУКМА й Україні шляхом опрацювання
і введення до наукового обігу творчої спадщини видатного українського сходознавця професора Омеляна Пріцака.
Керівник – СРІБНЯК Ігор Володимирович, доктор історичних наук.
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31. Центр міжнародного захисту прав людини
Іллінська 9, кімн. 4, тел.: (044) 425-60-73,
e-mail: antonovych@ukma.kiev.ua

Мета створення Центру – проведення наукових досліджень
і навчальної діяльності у сфері міжнародного захисту прав людини й участь в інформаційно-аналітичному забезпеченні законотворчої та правозастосовної діяльності в Україні.
Керівник – АНТОНОВИЧ Мирослава Михайлівна, доктор
права, доцент.

32. Центр дослідження проблем верховенства права
та його втілення в національну практику України
4 корпус, кімн. 328, тел.: (044) 425-77-74,
e-mail: dpn@ukma.kiev.ua

Мета діяльності Центру – проведення наукових досліджень
та навчання у сфері теорії верховенства права, світової і національної практики його застосування, стану й перспектив утвердження в Україні.
Керівник – Козюбра Микола Іванович, доктор юридичних
наук, професор.

33. Центр інвестиційної аналітики
4 корпус, п. 4, тел.: (044) 490-66-35,
e-mail: Yevhen.Pentsak@gmail.com

Мета діяльності Центру – проведення науково-практичних
досліджень та навчальної діяльності у сфері інвестиційного аналізу, оцінки вартості бізнесу, інвестиційної привабливості й кон
курентоспроможності компаній в українському та міжнародному бізнес-середовищі.
Керівник – Пенцак Євген Ярославович, кандидат економічних наук, доцент.

34. Центр історії державотворення України ХХ століття
e-mail: kitvol@gmail.com

Метою діяльності Центру є організація та проведення наукових
досліджень та навчальної діяльності у сфері історії державо
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творення України загалом та різних аспектів діяльності українського визвольного руху зокрема.
Керівник – В’ЯТРОВИЧ Володимир Михайлович, кандидат
історичних наук.

35. Міжнародна кафедра ЮНЕСКО
«Права людини, мир, демократія, толерантність
і взаєморозуміння між народами» в НаУКМА
1 корпус, кімн. 327, тел.: (044) 425-60-11,
e-mail: unsvat@i.com.ua

Міжнародну кафедру ЮНЕСКО (МКЮ) «Права людини,
мир, демократія, толерантність і взаєморозуміння між народами» в НаУКМА створено за рішенням Генерального директора
ЮНЕСКО (1998) відповідно до Меморандуму про співробітництво між Урядом України і ЮНЕСКО (1997). Як структурний
підрозділ НаУКМА МКЮ діє на підставі двосторонньої Угоди
між ЮНЕСКО і НаУКМА (1998) та «Положення про Кафедру
ЮНЕСКО в НаУКМА» (1998).
МКЮ має міждисциплінарний статус, успішно співпрацює
з Секретаріатом ЮНЕСКО, міжнародними, регіональними і національними інституціями «родини ЮНЕСКО», їхніми офіційними партнерами.
Офіційна діяльність МКЮ здійснюється в рамках Всесвітньої програми міжуніверситетського співробітництва й академічної мобільності UNITWIN/Кафедри ЮНЕСКО (1992), яка
охоплює понад 650 кафедр і 60 міжуніверситетських мереж, що
працюють за 70 напрямами і зв’язують між собою близько 800 ін
ституцій у 130 державах.
Основні напрями роботи МКЮ:
• організаційна та інституційна діяльність;
• освітньо-педагогічна діяльність;
• тренінги/літні школи/рольова гра «Модель ЮНЕСКО»;
• наукова, дослідницька, експертна і консультаційна діяльність;
• між- і дисциплінарне наукове спілкування та мобільність;
• просвітницька і культурна діяльність;
• документообіг та інформаційна діяльність;
• видавнича діяльність;
• мережеве партнерство.
Завідувач – Сватко Юрій Іванович, доктор філологічних
наук, професор кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА,
головний координатор Міжуніверситетської мережі кафедр
ЮНЕСКО та їхніх партнерів «Культура миру через комунікацію»,
член Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.
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МІЖНАРОДНЕ

СПІВРОБІТНИЦТВО НаУКМА
Начальник відділу міжнародного
співробітництва, навчання та ста
жування за кордоном для студентів,
проекти Erasmus Mundus –
ЧОВНЮК Лариса Юріївна,
МА, Центральноєвропейський
університет, Угорщина,
випускниця НаУКМА
5 корпус, кімн. 306, тел.: (044) 425-77-70,
(044) 425-50-16, e-mail: larch@ukma.kiev.ua,
www.dfc.ukma.kiev.ua

Заступник начальника відділу міжнародного співробітництва
(візові консультації, листи підтримки для консулатів,
види на проживання, дозволи на працевлаштування) –
Любов ЩІТКА, випускниця НаУКМА
5 корпус, кімн. 311-312, тел.: (044) 425-77-71,
e-mail: int_educ@ukma.kiev.ua

Заступник начальника відділу міжнародного співробітництва
по роботі з іноземними студентами –
Ольга Федоткіна, випускниця НаУКМА
5 корпус, кімн. 315, тел.: (044) 425-50-16,
e-mail: register@ukma.kiev.ua

Міжнародні програми обмінів для студентів
Анна ГАВРИТЕНКОВА, випускниця НаУКМА
5 корпус, кімн. 319, тел.: (044) 425-60-33,
e-mail: inter_stud@ukma.kiev.ua

Транскрипти, переклади офіційних документів НаУКМА
Лілія МОТІЄЦЬ, випускниця НаУКМА
5 корпус, кімн. 311-312, тел.: (044) 425-77-71,
e-mail: motiietsla@ukma.kiev.ua

Міжнародні наукові гранти,
можливості стажування за кордоном для викладачів
Людмила КОСТРОВА, кандидат хімічних наук, доцент
5 корпус, кімн. 319, тел.: (044) 425-60-33,
e-mail: kostrova@ukma.kiev.ua

Консультант із можливостей стажування
за кордоном для викладачів і аспірантів –
Оксана ПЛАКСІЙ, випускниця НаУКМА
5 корпус, кімн. 304, тел.: (044) 463-67-81,
e-mail: і_proj@ukma.kiev.ua
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Міжнародне співробітництво визначено в НаУКМА як один
із основних стратегічних пріоритетів розвитку, загальна мета
якого – визнання Академії серед кращих навчальних інституцій Європи за якістю освіти й наукової діяльності, а також як
потужного центру українознавства.
У вересні 2005 року НаУКМА підписав Велику Хартію університетів на визнання й підтримку основоположних принципів діяльності університетів:
– самостійності університету;
– нероздільності викладання й дослідницької роботи;
– свободи в дослідницькій і викладацькій діяльності.

МІЖНАРОДНІ УГОДИ I ПРОЕКТИ НаУКМА
Одним із найважливіших елементів міжнародного розвитку
НаУКМА є двостороннє та багатостороннє співробітництво
з партнерами в різних країнах світу, що передбачає розроблення спільних проектів, зокрема: безпосередній обмін науковою
інформацією та досвідом наукової і викладацької роботи; спільні
дослідження й спільне викладання певних дисциплін; обмін студентами і викладачами тощо. Так, за період існування НаУКМА,
з 1992 року, Академія підписала понад 80 загальноуніверситетських угод – і це не враховуючи угод на рівні факультетів та
кафедр – із зарубіжними університетами й інституціями.
Зараз НаУКМА діють 32 угоди з міжнародного співробітництва, у т. ч. підписані у 2012/13 навчальному році з:
1. Університетом Вінніпега, Канада – загальна угода про
співробітництво та угода про студентські обміни;
2. Університетом Парі Ест Кретей, Париж, Франція – загальна угода про співробітництво та угода про студентські
обміни в галузі економічних наук;
3. Університетом Джорджа Мейсона, США – співробітництво
у галузі політичних наук
та інші.
НаУКМА активно співпрацює з університетами світу як учасник консорціумів, які виконують різноманітні академічні і нау
кові проекти. Так, 2012 року НаУКМА був учасником таких
проектів:
• TEMPUS – Інноваційні лабораторії відкритої інноваційної
навчальної платформи та дослідницької діяльності на підприємстві з метою розширення участі на інноваційного потенціалу
університетів постсоціалістичних суспільств (http://www.psu.by/
tempus/index.php/uk/)

125
• TEMPUS – Створення зразкової моделі Докторських шкіл
для впровадження структурованих програм PhD Україні та Грузії (www.asp2phd.ukma.kiev.ua)
та багатьох інших, повну інформацію шукайте на сайті відділу міжнародного співробітництва www.dfc.ukma.edu.ua.

МІЖНАРОДНІ ПРОГРАМИ ОБМІНУ НаУКМА
Відділ міжнародного співробітництва НаУКМА традиційно
адмініструє студентські програми обміну із зарубіжними університетами, що дає змогу студентам НаУКМА отримати безпосередній досвід іншого академічного середовища. 2012/2013
навчального року діяли програми обміну між НаУКМА і:
• Центром європейських, російських і євразійських студій
(CERES) при Центрі міжнародних студій Мунка Університету Торонто: діє з 2003 року, передбачає щорічне стажування
одного аспіранта або студента маґістерських програм, координатор – відділ міжнародного співробітництва;
• Варшавським університетом (Польща): орієнтована на студентів усіх факультетів, координатор – відділ міжнародного співробітництва;
• Університетом Гельсінкі (Фінляндія): орієнтована на студентів
усіх факультетів, координатор – відділ міжнародного співробітництва;
• Університетом Женеви (Швейцарія): орієнтована на студен
тів усіх факультетів, координатор – відділ міжнародного
співробітництва;
• Яґеллонським університетом (Польща): для студентів факультету правничих наук, координатор – факультет правни
чих наук;
• Норвезькою Бізнес-Школою ВІ (Осло, Норвегія): орієнтована
на студентів економічного факультету, координатор – відділ міжнародного співробітництва;
• Вищою Нормальною Школою / The Ecole normale superieure
(ENS) – Париж (Франція), координатор – відділ міжнародного співробітництва;
• Університетом Західного Онтаріо (Канада): орієнтована на
студентів бакалаврату усіх факультетів, координатор – відділ міжнародного співробітництва та інші,
Повний перелік партнерств, а також умови участі у програмах обмінів шукайте на сайті міжнародного відділу: http://dfc.
ukma.kiev.ua.
Додаткові можливості міжнародної мобільності відкрилися,
зокрема, для студентів бакалаврату, маґістеріума, аспірантури,
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завдяки долученню НаУКМА до трьох проектів Erasmus Mundus
Дія 2 – EMERGE, ІANUS та ALRAKIS II. Студенти, аспіранти,
викладачі НаУКМА можуть долучитися до програм мобільності
за цими проектами і навчатися (із здобуттям ступеня чи без),
від 5 до 24 місяців, або стажуватися, від 1 до 6 місяців, у таких
університетах Європи:
• Karl-Franzens-Universität Graz, AUSTRIA
• Katholieke Universiteit Leuven, BELGIUM
• Masaryk University, Czech Republic
• Tallinn Uinversities, ESTONIA
• Universite des Sciences et Technologies de Lille, FRANCE
• Universite Montpellier 2 Sciences et Techniques, FRANCE
• Universite Paris-Est Creteil, FRANCE
• Friedrich-Schiller-Universitat Jena, GERMANY
• Georg-August-Universitat Gottingen, GERMANY
• Universita delgi Studi della Tuscia, ITALI
• Rijksuniversiteit Groningen, NETHERLANDS
• Warsaw University of Life Sciences, POLAND
• Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, POLAND
• Matej Bel University in Banska Bystrica, SLOVAKIA
• Universidad de Granada, SPAIN
• University of Santiago de Compostela, SPAIN.

СПІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ НаУКМА
У НаУКМА продовжують активно розвиватися маґістерська
програма «Політологія: Європейські та німецькі студії», спільна
навчальна програма, з можливістю отримання двох дипломів:
НаУКМА (кафедра політології) і Університету Фрідріха Шиллера
(кафедра міжнародних відносин), Єна, ФРН. Програма працює
за фінансової підтримки DAAD, Німецької служби академічних
обмінів. Детальніша інформація – http://www.des.uni-jena.de.
На Конвокації-2013 отримала дипломи вже друга генерація
випускників маґістерської програми «Історія центрально-східної Європи», спільного проекту НаУКМА (кафедра історії) і Варшавського університету (Центр східноєвропейських студій). Детальніша інформація – http://history.ukma.kiev.ua/master_program.

ІНОЗЕМНІ ВИКЛАДАЧІ В НаУКМА
У 2012 році в НаУКМА, для прочитання 21 повного курсу
або ж окремих лекцій, перебували іноземні викладачі з Канади, Нідерландів, Німеччини, Польщі, США, Румунії, Франції.
Загалом же відвідали НаУКМА з метою викладання, проведення
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досліджень, прочитання лекцій, участі у семінарах більше 200
іноземних колеґ із США, Німеччини, Польщі, Канади, Великої
Британії, Росії, Франції, Норвегії, Чехії, Білорусі, Нідерландів,
Угорщини, Австрії, Болгарії, Данії, Єгипту, Іспанії, Португалії,
Сербії, Туреччини, Швеції тощо.

ІНОЗЕМНІ СТУДЕНТИ В НаУКМА
У НаУКМА впродовж 2012 року перебувало 84 іноземних
студенти, серед них студенти повної форми навчання, студенти
за обміном, слухачі, стажери-дослідники, учасники спеціальних
програм (зокрема літніх) для іноземних студентів.
Студенти приїздили до НаУКМА із найрізноманітніших країн – Білорусі, Бельгії, Великої Британії, Ісламської Республіки
Іран, Іспанії, Італії, Канади, Республіки Кореї, Нідерландів, Німеччини, Пакистану, Польщі, Росії, Румунії, Сінгапуру, США,
Франції, Чехії, Швеції, Японії та інших країн.
Якщо Ви хочете потоваришувати із іноземними студентами,
котрі навчаються у НаУКМА, просимо звертатися до Ольги Федоткіної (register@ukma.kiev.ua) чи Лілії Мотієць (motiietsla@
ukma.kiev.ua).

ПОСЛУГИ ВІДДІЛУ
МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Інформування щодо можливостей навчання та стажування студентів НаУКМА за кордоном. Це один із пріоритетних
і потужних напрямів діяльності відділу міжнародного співробітництва НаУКМА, обсяг і ефективність якого є унікальними
для ВНЗ України. Студенти (аспіранти/докторанти/викладачі) НаУКМА беруть участь у багатьох навчальних програмах за кордоном, зростає кількість випускників НаУКМА, котрі продов
жують освіту у престижних зарубіжних університетах.
У НаУКМА діє інформаційно-консультативний центр «Міжнародна освіта – Академія». Мета центру – надання консультаційних послуг зі стипендійних програм навчання і стажування за кордоном, а також загальноукраїнське адміністрування
відбору на програми стипендій, підтримуваних Фундації Відкритого Суспільства (OSF, Soros Foundation). Здійснюється щотижнева електронна інформаційна розсилка-дайджест про стипендійні програми. Впродовж 2012/2013 навчального року було
надано інформацію про понад двісті різноманітних стипендійних програм навчання та стажування.
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Детальніше: про програми обміну – Анна Гавритенкова (int_
stud@ukma.kiev.ua); про стипендійні програми Фундації Відкритого Суспільства – Любов Щітка (int_educ@ukma.kiev.ua); про
проекти Erasmus Mundus, інші можливості навчання за кордоном – Лариса Човнюк (larch@ukma.kiev.ua).
Інформування щодо можливостей стажування аспірантів
і викладачів НаУКМА за кордоном. Консультування викладачів і аспірантів НаУКМА здійснюється шляхом листів-дайджестів з інформацією про програми стажування/проведення досліджень для викладачів за окремими групами, спеціалізаціями,
індивідуальними запитами.
Загалом викладачами, дослідниками і студентами НаУКМА
протягом 2012/2013 навчального року було здійснено понад 300
поїздок за кордон з метою навчання, стажування, викладання,
участі у конференціях, проведення переговорів щодо співробітництва, участі у спільних проектах тощо. Відділ міжнародного
співробітництва заохочує дослідників і студентів брати участь у
програмах стажування/проведенні досліджень за кордоном
і сприяє в оформленні документів для поїздки (консультування
щодо отримання візи, листи підтримки до Посольств/Консульських відділів тощо).
Докладніше: про програми для аспірантів – Оксана Плаксій
(i_proj@ukma.kiev.ua); про програми для викладачів – Людмила
Кострова (kostrova@ukma.kiev.ua).
Переклад на англійську мову документів про навчання у
НаУКМА. Щоб взяти участь у міжнародних програмах стажування/навчання, студентам потрібно підготувати пакет документів, зазвичай англійською мовою. Відділ міжнародного співробітництва надає такі послуги студентам і випускникам НаУКМА:
• переклад на англійську мову і завірення транскриптів (академічних довідок): відділ готує зразки-шаблони для перекладу документів, розробив і щорічно поновлює переклад дисциплін НаУКМА англійською мовою;
• переклад на англійську мову і завірення дипломів і додатків
до дипломів;
• переклад на англійську мову і завірення атестатів;
• переклад на англійську мову і завірення сертифікатів про
закінчення сертифікатних програм у НаУКМА;
• видача довідок про статус у НаУКМА англійською мовою;
• видача довідок про рівень володіння англійською мовою.
Докладніше: про послуги для студенів і аспірантів – Лілія
Мотієць (motiietsla@ukma.kiev.ua); про послуги для випускників
та про листи підтримки для Посольств/Консулатів інших країн – Любов Щітка (int_educ@ukma.kiev.ua).
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ПСТИПЕНДІЇ
РОФЕСОРСЬКІ Й СТУДЕНТСЬКІ
ТА ГРАНТИ
НаУКМА застосовує різноманітні форми підтримки викладачів та студентів і заохочення їх до успішної наукової й дослідницької діяльності, високих показників у навчанні, активної
участі у громадському житті.

ІМЕННІ ФОНДИ
Іменні фонди впроваджені від імені Фундаторів для надання
щорічних стипендій та грантів професорсько-викладацькому
складові та студентам НаУКМА з метою відзнаки, підтримки й
стимулювання їхньої наукової діяльності, професійної і суспільної
активності. Детальнішу інформацію про іменні фонди, їх спрямування та умови участі можна дізнатися на сайті НаУКМА.
Фонди щорічних стипендій та Грантів
• Фонд інвестиційної компанії Dragon Capital, Україна.
Стипендія для кращого викладача ФЕН за результатами рейтингового анонімного опитування студентів ФЕН та стипендія
для координатора по роботі з випускниками НаУКМА. Президент компанії – випускник НаУКМА Дмитро Тарабакін.
• Фонд компанії Ернст енд Янг, Україна. Стипендія для викладацького складу ФЕН за активну наукову роботу та студентська стипендія для ФПвН за високі досягнення в навчанні та
наукову роботу.
• Фонд Фундації імені о. Маріяна та д-ра Романа Цюрковських, Канада. Стипендія для викладацького складу ФПвН.
• Фонд Райффайзен БАНК АВАЛЬ, Україна. Стипендія для
викладацького складу ФЕН та стипендія для студентів ФЕН за
високі показники в навчанні та активну наукову роботу.
• Фонд ім. Ігоря Ткаченка (група фундаторів), Україна.
Стипендії для студента маґістерської програми НаУКМА «Менеджмент зв’язків з громадськістю» або слухача сертифікатної
програми «Теорія та методика зв’язків із громадськістю (PR)»
за кращу студентську роботу на задану фундатором тему в галузі PR та для студента спеціальності «соціологія» за кращу
роботу в галузі маркетингових досліджень.
• Фонд компанії JTI Україна. Дві адміністративні стипендії
для Центру кар’єри та працевлаштування студентів НаУКМА.
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• Фонд Розалії та Григорія Смоларчуків, Канада. Стипендія
за кращу курсову роботу з історії України для студентів кафедри історії ФГН.
• Фонд АКБ «АгроКомБанк», Україна. Стипендія для студента ФПвН за високі досягнення в навчанні та активну наукову діяльність.
• Фонд професора М. Козюбри, Україна. Стипендія для студента ФПвН за кращу публікацію студентської роботи у науковому виданні.
• Фонд випускника НаУКМА Олексія Павленка, Україна.
Грант для викладацького складу ФЕН та два гранти для студентів ФЕН за внесок у розвиток факультету.
• Фонд ім. Дмитра Малюченка, Україна. Грант для студентів та аспірантів НаУКМА у критичних ситуаціях, пов’язаних зі
станом здоров’я. Фонд заснований випускницею НаУКМА Оксаною Маркаровою.
• Грант випускника НаУКМА Андрія Сивоконя, Україна.
Грант за кращий проект в НаУКМА із залучення коштів на розвиток університету (за проект, що вже отримав фінансування
від третьої сторони).
• Грант Клубу випускників ФЕН від родини, яка сплатила
навчання студенту, який походить не з міста, є контрактником
та має високий навчальний рейтинг.
• Грант випускників НаУКМА, Україна. Грант для викладацького складу за кращий англомовний курс для заохочення
викладачів розробляти та викладати професійні дисципліни англійською мовою.
• Премія ім. Антона Чорного, Україна. Грант заснований випускниками НаУКМА для людини, яка брала активну участь у
наданні допомоги студентам та викладачам НаУКМА, які цього
потребували.
СТИПЕНДІЇ ДЛЯ СЛУХАЧІВ ДОКТОРСЬКОЇ ШКОЛИ НаУКМА
(PhD-програми)
1. Об’єднаний стипендіальний фонд Докторської школи НаУКМА
складається з благодійних фондів:
• Фонд Марити Турчин (США);
• Фонд Клубу Козбілд (Канада);
• Фонд Романа Винницького (Канада);
• Фонд компанії Тетра Пак Україна;
• Фонд «Райффайзен Банк Аваль» (Україна).
2. Стипендіальний фонд Фундації Лозинських (США)
Найкращі за результатами навчання та наукової діяльності
докторанти Докторських програм отримують від зазначених
Фондів іменні стипендії.
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ЩОРІЧНІ іменні стипендії Наукма
(за результатами кожної сесії)
бакалаврс ь кі програм и
Факультет гуманітарних наук
• Стипендія ім. Григорія Сковороди
• Стипендія ім. Петра Могили
Факультет економічних наук
• Стипендія ім. Євгена Слуцького
Факультет інформатики
• Стипендія ім. Сергія Лебедєва
Факультет правничих наук
• Стипендія ім. Пилипа Орлика
• Стипендія від Фонду компанії «Ернст енд Янг»
Факультет природничих наук
• Стипендія ім. Володимира Вернадського
Факультет соціальних наук і соціальних технологій
• Стипендія ім. Івана Мазепи
• Стипендія ім. Микити Шаповала
М аґістерс ь кі програм и
• Стипендія ім. Михайла Брайчевського (ФГН)
• Стипендія ім. Соломiї Павличко (ФГН, філологія)
• Стипендія ім. Михайла Туган-Барановського (ФЕН)
• Стипендія ім. Івана Ляшка (ФІ)
• Стипендія ім. Володимира Любименка (ФПрН)
• Стипендія ім. Biктopa Китастого (ФСНСТ)
• Стипендія ім. Василя Коваля

ДЕРЖАВНІ ЩОРІЧНІ АКАДЕМІЧНІ СТИПЕНДІЇ
• Стипендія Президента України за підсумками літньої сесії
• Стипендія Верховної Ради України за підсумками літньої сесії
• Стипендії Кабінету Міністрів України за підсумками літньої сесії
• Стипендія ім. М. С. Грушевського
• Стипендія ім. Вадима Гетьмана

Щорічні Гранти
• Грант Фонду Діонізи та Миколи Ненадкевичів (США) – для
студента, який написав найкращу тезу з історії України.
• Грант Володимира Безсоніва – за краще володіння другою
іноземною мовою.
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• Грант Дарії Кузик, Ольги Дубик та Віри Сендзік у світлу пам’ять
Марії та Теодозія Кассіян – студенту ФПвН, який показав найкращі знання з української мови.
• Грант Стипендійної Фундації Богдана і Наталії Ковалів – двом
студентам, які показали найкращі знання з української мови.
• Грант Богдана і Глорії Чемеринських – студентові ФЕН, який
показав найкращі знання з української мови.
• Пропам’ятний Грант ім. Євгенії та Тимоша Таборовських –
студентові, який показав найкращі результати у вивченні релігієзнавства.
• Пропам’ятний Грант ім. Петра Сабари – двом студентам, визначеним кафедрою культурології.
• Грант Фонду Степана і Люсі Дудяків – двом студентам, визначеним кафедрою культурології.
• Грант доктора Мирослави Іванців – студентові, визначеному
кафедрою екології.
• Грант Стипендійного фонду імені Івана і Анастазії з Юркевичів
Коцур (США) – для студента, який показав найкращі результати
у вивченні екології.
• Грант Григорія Малиновського – студентові ФЕН, який походить
із села і показав найкращі результати у навчанні.
• Пропам’ятний Грант ім. Степана Бицька – студентові ФПвН, який
походить із села і показав найкращі результати у навчанні.
• Пропам’ятний Грант ім. Юрія Паславського – двом студентам
(бакалаврат і маґістеріум) – кращим читачам бібліотеки НаУКМА.
• Пропам’ятний Грант ім. Юрія Кузіва – двом студентам, визначеним кафедрою англійської мови.
• Пропам’ятний Грант ім. Андрія Господина – найкращому
спортсмену, який представляє НаУКМА.
• Грант пані Ірени Гриневич (США) – для студента Школи соціальної
роботи, який показав найкращі результати у навчанні.
• Пропам’ятний Грант ім. Ярослава Зеленського – студентові, який
не менше п’яти разів виступав у ЗМІ про НаУКМА.
• Пропам’ятний Грант ім. Богдана Головіда – студентові, який активно
працював у залученні коштів або грантів для НаУКМА.
• Грант пані Ярослави Барусевич (США) – для студента, який
протягом академічного року виявив найбільшу активність у боротьбі за вживання української мови (визначає Вчена рада за
поданням декана студентів).
• Пропам’ятний Грант ім. Андрія Винничука – за активність в орга
нізації студентського самоврядування (визначає Вчена рада за
поданням Студентської колеґії).
• Грант Стипендійного фонду Богдана та Лідії Сосницьких – для сту
дента з Тернопільщини, який показав найкращі успіхи у навчанні.
• Премія ім. Миколи Кравця – за практичний внесок у справу
розбудови України (наукова, громадська діяльність і підприємництво) кращому випускникові маґістерської програми/спеціалісту.
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Студентське життя
ВІДДІЛ ПО РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ
Начальник відділу
по роботі зі студентами –
ГЛИГАЛО
Юрій Володимирович,
4 корпус, кімн. 102,
тел./факс: (044) 463-71-13,
e-mail: answer_me@ukr.net
http://student.ukma.kiev.ua/

Провідний спеціаліст відділу
по роботі зі студентами –
Решетова Ірина Миколаївна
4 корпус, кімн. 102, тел./факс: (044) 463-71-13,
e-mail: resh@ukma.kiev.ua

Психолого-медико-педагогічний консультант –
Бондаренко Наталія Борисівна

4 корпус, кімн. 103, тел. 463-71-13,
e-mail: bonnat@ukma.kiev.ua
http://consultant.ukma.kiev.ua

Метою діяльності Відділу, зокрема, є сприяння гармонійному
розвитку студентів, допомога в інтеграції їх до академічної спільноти, поширення в студентському середовищі університетських
традицій.
Повсякденна робота Відділу з роботи зі студентами скерована на:
• допомогу та участь у проведенні загальноуніверситетських
заходів;
• дорадництво у створенні та діяльності студентських організацій;
• залучення студентів до творення єдиної корпоративної культури університету;
• впровадження та супровід проектів соціальної підтримки малозабезпечених студентів;
• збір, аналіз та поширення інформації про студентські акції та
ініціативи;
• контроль за виконанням Положення про участь студентів у розбудові НаУКМА;
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• координування зусиль щодо соціального захисту студентів;
• організаційну підтримку студентських акцій;
• організацію участі студентів у Всеукраїнській студентській
олімпіаді та Всеукраїнських конкурсах на кращі студентські
наукові праці;
• організацію заохочення та преміювання студентів за успіхи
в науковій, навчальній, громадській діяльності;
• сприяння розвитку студентського самоврядування;
• поширення інформації про олімпіади, конкурси, ґранти, стипендії, студентські наукові конференції тощо;
• сприяння дотриманню студентами Статуту НаУКМА.

ЦЕНТР кар’єри та ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ СТУДЕНТІВ

Провідний спеціаліст відділу
з питань прийому, профорієнтації
абітурієнтів та працевлаш
тування студентів. Керівник
Центру кар’єри та працевлаш
тування студентів –
КАРТАВЦЕВА Ірина Юзефівна
Провідний спеціаліст відділу з питань прийому,
профорієнтації абітурієнтів та працевлаштування
студентів –
КОТЕЛЕВЕЦЬ Ірина Олександрівна
4 корпус, кімн. 105, тел./факс: (044) 462-51-95,
e-mail: jcc@ukma.kiev.ua, www.jcc.ukma.kiev.ua

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 з метою
ознайомлення студентів з компаніями – потенційними робото-
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давцями; 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.
kiev.ua; щотижневе електронне видання вакансій для випускників «Alumni Job Announcement».
• Формування якостей молодого фахівця та адаптація до сучасних вимог на ринку праці: організація семінарів, тренінгів і майстер-класів на теми «Резюме», «Успішне інтерв’ю»,
«Мистецтво презентації», «Комунікація», «Робота в команді»,
«Лідерство» тощо.
• Формування тісних, суспільно значущих традицій співпраці бізнесу та освіти: реалізація спільних з компаніями-роботодавцями освітніх проектів, спрямованих на отримання
студентами професійних знань від провідних фахівців провідних компаній.
Протягом 2005–2010 років успішно реалізовано спільні довгострокові проекти бізнесу та освіти: «Твори Себе Сам» –
напрям спільного проекту «Обирай серцем» – ТМ «Черні
гівське», Фонду братів Кличків та НаУКМА; «Твій професійний старт» – спільний проект НаУКМА та компанії «Бізнес
Майстер»; «Простір твоєї кар’єри» – спільний проект НаУКМА
та компанії «JT International Company Ukraine (JTI)».
• Організація та проведення щорічного Ярмарку Кар’єри: кожного року в останню п’ятницю березня від 20 до 35 провідних ком
паній-роботодавців пропонують студентам і випускникам НаУКМА
роботу на повний або неповний робочий день, тимчасову роботу, програми стажування, участь у різноманітних проектах.

CОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА

БОНДАРЕНКО
Наталія Борисівна
4 корпус, кімн. 103,
тел.: (044) 463-71-13,
e-mail: bonnat@ukma.kiev.ua,
http://consultant.ukma.kiev.ua

Психолого-медико-педагогічний консультант надає консульта
тивну допомогу студентам, які мають у цьому потребу, в складних
питаннях та ситуаціях, що можуть виникнути в процесі їхнього навчання й життя на території Академії. Він надає індивідуальні та групові консультації, проводить профілактичну роботу зі студентами.
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ відділ

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

Навчально-методичний відділ (НМВ) є структурним підрозділом НаУКМА, головне 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.
НМВ організовує свою роботу за такими напрямами:
• планування та організація навчального процесу;
• навчально-методична робота;
• контроль ефективності та якості навчального процесу;
• ліцензування й акредитація.

СТУДЕНТСЬКИЙ ВІДДІЛ КАДРІВ

Начальник –
ГРИБЧУК
Наталія Валентинівна
1 корпус, кімн. 110,
тел.: (044) 425-22-47,
e-mail: nvg@ukma.kiev.ua

Основні напрями роботи відділу:
• ведення особових справ студентів;
• опрацювання наказів про персональний склад і рух студентів (прийом, відрахування, поновлення, академічні відпустки
та відрядження);
• оформлення та видача свідоцтв про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування;
• видача довідок, студентських квитків, дипломів і сертифікатів, заповнення трудових книжок;
• підготовка зведених показників випуску студентів.
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МЕДИЧНА ЧАСТИНА
Лікар –
КАЛІНІЧЕВ Олександр Вадимович
1 корпус, тел.: (044) 425-12-46

У складі медичної частини працюють лікар-терапевт і медична сестра. Медичну діяльність координує Київська міська студентська поліклініка (м. Київ, вул. Політехнічна, 25/29, ст. метро
«Політехнічний інститут», тел. регістратури: (044) 274-32-04).
Медична частина надає невідкладну та амбулаторну кваліфі
ковану лікарську допомогу студентам і співробітникам НаУКМА.
Контролює санітарний та епідеміологічний стан у приміщеннях,
гуртожитках і на території НаУКМА. Веде санітарно-просвітниць
ку роботу серед студентів і працівників.

СТУДЕНТСЬКІ ініціативи НаУКМА
Нормативні документи, які регулюють діяльність студентських організацій:
• Закон України «Про вищу освіту».
• Статут Національного університету «Києво-Могилянська академія».
• «Положення про студентський гуртожиток Національного
університету “Києво-Могилянська академія”».
• «Положення про участь студентів у розбудові НаУКМА».
• «Положення про студентське самоврядування Національно-го
університету “Києво-Могилянська академія”».

СТУДЕНТСЬКА КОЛЕҐІЯ

www.sk.ukma.kiev.ua
Колеґіальний виборний орган студентського самоврядування,
що представляє інтереси всіх студентів НаУКМА. Діяльність Студентської колеґії спрямована на допомогу у вирішенні студентських проблем на студентському рівні, акумулювання проблем і
пропозицій студентства та висвітлення їх на рівні адміністрації,
координацію діяльності рад гуртожитків, старост, студентських
організацій, активну участь у проведенні загальноуніверситетських студентських акцій, підтримку зв’язків з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів. Голова – Мочула Назар (ФСНСТ-4), email: nazar13vin4@gmail.com.

Спудейське братство

www.ukma.kiev.ua/ua/students/studorg/bratstvo/index.php
Громадська організація студентів НаУКМА, діяльність якої
спрямована на відновлення, збереження й поширення найкращих
національних традицій та традицій Києво-Могилянської академії.
Голова – Якимчук Олександр (ФГН-3), e-mail: lesleleka@gmail.com.
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Радіо «К:)ВІТ»

www.radiokwit.com.ua
Студентське радіо, що займається організацією інформаційно
го та музичного мовлення на території університету, проведенням
масових розважальних заходів, підтримкою інших культурно-мис
тецьких подій. Метою діяльності є пожвавлення студентського
життя НаУКМА і надання унікального досвіду роботи на радіо:
ведучим може стати кожен спудей, що пройде відбір у вересні.
Координатор – Кирієнко Артем (випускник академії), e-mail: gunther@
mail.ua. Радіовузол: 4-106 (ІІ студмістечко).

СТУДЕНТСЬКИЙ ПЕРІОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ «Pauka Verba»
Створений членами Студентського біологічного товариства
з метою інформування студентів та викладачів НаУКМА про
новини та досягнення в біологічній науці. Редактор – Кирієнко
Анастасія (ФПрН-4), e-mail: anastasija.kirienko@gmail.com.
Клуб інтелектуальних ігор («Що? Де? Коли?», «Брейн»)

www.mic.org.ua
Громадське об’єднання студентів, випускників, викладачів,
що залучає молодь до україномовних інтелектуальних ігор. Прези
дент клубу – Лютенко Каріна (випускниця), e-mails: ljutikk@gmail.com,
ljutikk@meta.ua.

Cтудентське наукове біологічне товариство
Організація, діяльність якої спрямована на навчання й про
фесійну підготовку біологів і всіх, хто цікавиться біологією, зустрічі з науковцями з України та з-за кордону, проведення презентацій, семінарів, дискусій. Голова – Одарич Віктор (ФПрН-3),
e-mail: torodar@gmail.com.
«УКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТ»
Головною метою УС є утвердження української національної ідеї, утвердження української мови, розвиток національної
культури, відродження історичної пам’яті і героїки українства,
формування національної свідомості та піднесення духовності
в спудеїв та викладачів Національного університету «КиєвоМогилянська академія».
Предметом діяльності УС є організація і координація інфор
маційно-просвітницьких проектів наукового і культурологічного спрямування. Голова – Кублій Михайло (ФГН, МП-1 «Історія»),
e-mail: Myhaylo.kublij@gmail.com.
ЕкоКлуб «Зелена Хвиля»

www.ecoclub.kiev.ua
Екологічна організація студентів і випускників НаУКМА,
робота якої націлена на сприяння збереженню навколишнього
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природного середовища шляхом освітньої діяльності та практичних заходів. Голова – Конченко Тетяна (ФПрН-2), e-mail: tetiana.
konchenko@ecoclub.kiev.ua; заступник голови – Іванчикова Юлія
(ФПрН-4), Julia.ivancikova@ ecoclub.kiev.ua.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ПРОЕКТ «3разковий гуртожиток
Нацiонального унiверситету “КиЄво-Могилянська академiя”»
Учасники Проекту у гуртожитках, у яких вони мешкають:
вживають заходів з дотримання мешканцями Правил прожи
вання в гуртожитках; спiвпрацюють з адмiнiстрацiєю НаУКМА,
адмiнiстрацiєю гуртожиткiв НаУКМА, Радами гуртожиткiв, старостами блокiв щодо надання допомоги з дотримання мешканцями гуртожиткiв дисциплiни, порядку у примiщеннях, на
територiї гуртожиткiв, морально-етичних норм спiлкування тощо,
проведення спільних заходiв i засiдань з цих питань.
EAST-WEST BUSINESS (EWB)

www.ewb.org.ua, htto://www.eset.com/
Міжнародна студентська організація, котра має на меті розвиток взаємин між країнами Східної та Центральної Європи
(Україна, Польща, у перспективі – Білорусь, Молдова) у наукових дослідженнях, сфері бізнесу та співробітництво у розробках
і впровадженні студентських бізнесових і наукових проектів.
Голова – Лібович Дар’я (ФЕН-3), e-mail: libovychdasha@gmail.com.

Студентський Інтернет-центр (USIC)
Призначений для самостійної роботи студентів. Центр розташовано у підвалі 4-го корпусу НаУКМА. Науковий керівник центру – доктор технічних наук О. Л. Синявський. Координатор –
Дзюбенко Дмитро (ФПрН-4), e-mail: dzubchikd@gmail.com.
Клуб спортивного туризму «Стрім»

www.sport.ukma.kiev.ua
Студентська організація, основним напрямом діяльності якої
є розвиток спортивного туризму в академії (пішого, водного,
гірського), організація походів та змагань з техніки пішого туризму.
Керівник – Новосельський Назар (випускник НаУКМА), e-mail:
nanovo.i@gmail.com.

КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКИЙ ОСЕРЕДОК ТОВАРИСТВА
УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ-КАТОЛИКІВ «ОБНОВА-КИЇВ»
Об’єднання студентів-християн НаУКМА з метою їх особистісного, інтелектуального, духовного та професійного зростання
через самоосвіту та просвітницьку діяльність на християнських
засадах київської церковної традиції. Голова – Копистенська Галина (ФПрН МП-2 «Хімія»), e-mail: halya.kop@gmail.com.
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БРАТСТВО КОЗАЦЬКОГО БОЙОВОГО ЗВИЧАЮ «СПАС»
www.spas.in.ua, press@spas.in.ua
Основна мета діяльності – сприяння відновленню й розвитку козацьких традицій і звичаїв, розвиток української молоді
в руслі козацьких традицій, фізичне й моральне виховання молоді в дусі українського козацького лицарства. Керівники – Васильчук Вадим (випускник НаУКМА), e-mail: vadymyrko@ukr.net,
та Лаптієв Артем (МП-2 «Історія»), e-mails: RRESPECTT@
gmail.com, press@spas.in.ua.
СТУДЕНТСЬКИЙ КІНОКЛУБ
Організовує перегляд найкращих вітчизняних та зарубіжних фільмів, зустрічі з кінорежисерами, акторами.
НАРОДНА ХОРОВА КАПЕЛА «ПОЧАЙНА»
Складається зі студентів та співробітників НаУКМА, має у репертуарі твори українських і зарубіжних композиторів, обробки українських народних пісень. Художній керівник – заслужений артист України О. І. Жигун.
Могилянське інтернет-радіо «11» Eleven.in.ua
Студентське Інтернет-радіо від Могилянки. Організатор – Стад
ник Андрій (МП-1 ФІ), e-mails: Andrij.stadnyk@gmail.com; Andrew@
stadnyk.biz.
«МІС КМА»
Голова оргкомітету: Килимар Віктор (ФПвН-5), e-mail:
pravonalivo@gmail.com.

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО НаУКМА «SCHOLARIS»
Голова – Москалюк Андрій (ФПвН-5), e-mail: andrew50691@
gmail.com.
ІНІЦІАТИВНА ГРУПА «ВІДСІЧ»
Мета діяльності – підвищення громадянської свідомості та
активності студентів НаУКМА, набуття охочими з них знань і
навичок, необхідних для захисту своїх прав як людини, громадянина та громадського активіста, а також – для ведення успішної, ефективної та результативної громадянської діяльності. Голова – Чорногуз Ярина (ФГН-1) , e-mail: yaruna.vidsich@gmail.com.
Викладач-куратор – Семків Ростислав Андрійович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри літературознавства.
НаУКМА МАЄ ТАЛАНТ
Суть організації чудово пояснюється її ж назвою. Студенти
Могилянки завжди талановиті. Тепер ці таланти можна розкрити
ще повніше. Голова оргкомітету – Дурбак Богдан (ФІ-3), відділ
дозвілля СК, e-mail: bdurbak93@gmail.com.
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РАДА ГУРТОЖИТКУ по вул. М. Цвєтаєвої
Голова – Ходаківський Олександр (ФГН-1), e-mail: MonyUkraina@
gmail.com.
РАДА ГУРТОЖИТКУ на Харківському шосе
Голова – Петрусенко Валерія (ФЕН-3), e-mail: just.lera@hotmail.com.
Заступник голови – Глазунов Євген, e-mail: hlazunov@gmail.com.
Cанітарний комітет – Сендзюк Богдана. Комітет по кон
тролю діяльності старост блоків – Кураков Владислав, e-mail:
pk3pak@yandex.ru.
«МІСТЕР КМА» (оргкомітет)
ФЕН-4: Горбачова Катерина, Єлістратова Анна, Кубар Дарина, Розгон Аліна, Ягнюк Олена.
МОГИЛЯНСЬКИЙ МАФІЯ-КЛУБ
Голова – Зінченко Оксана (ФГН-3), e-mail: Ksuhon4@yandex.ru.
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ГУМАНІТАРІЇВ «ПОТЛАК»
Голова – Колесник Катерина (МП-1 «Історія»), e-mail:
Kathleen.kolesnik@gmail.com.
СТУДЕНТСЬКА ОХОРОНА
Діяльність спрямована на забезпечення підтримки громадського порядку, нагляд за дотриманням Статуту НаУКМА, правил поведінки під час проведення масових заходів, у гуртожитках, бібліотеках та на території НаУКМА в цілому. Студентська
охорона співпрацює з підрозділами НаУКМА та студентськими організаціями, що задіяні у процесі підготовки і проведення
масових заходів в НаУКМА, свят, концертів. Голова – Цибульський Андрій (ФГН-1 «Історія»), e-mail: andts.ant@gmail.com.
ФОТОКЛУБ
Голова – Кислий Мартін-Олександр (ФГН МП-1 «Історія»),
e-mail: kisly@yndeks.ru.
ДЕБАТНИЙ КЛУБ НаУКМА
Голова – Шабан Олександр (ФСНСТ-3), e-mails: ooshaban@
gmail.com, debatenaukma@gmail.com.
ЛІБЕРАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КЛУБ
Голова – Петрусенко Валерія (ФЕН-3), e-mail: just.lera@
hotmail.com.
«VIVAT, ACADEMIA»
Студентський журнал. Головний редактор – Калашник Анна
(ФПрН-3), e-mail: Anuta.kalashnick@gmail.com.
ІНІЦІАТИВНА ГРУПА З ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
Голова – Кулак Олена (ФСНСТ-3), olena.kulak@gmail.com.
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ВИПУСКНИКИ НаУКМА
Випускники НаУКМА – це творчі, цілеспрямовані й самодостатні особистості – науковці, викладачі, громадські та культурні діячі, бізнесмени. Кожен наполегливо торує свій шлях та
несе у світ ім’я Могилянки. Роботодавці – державні установи,
провідні українські та міжнародні компанії, громадський сектор – високо оцінюють могилянців-професіоналів як креативних, наполегливих, амбітних. Академія пишається своїми випускниками, яких уже більше дев’яти тисяч.
Активно розвивається Асоціація випускників Києво-Могилянської академії (http://kmaalumni.org.ua), завдання якої – створити цілісне та відкрите середовище для взаємодії випускників з
Академією та між собою. Асоціація допомагає випускникам не
тільки підтримувати зв’язок з alma mater, а й розвиватися завдяки спілкуванню та співпраці з іншими випускниками в науковоосвітніх, соціальних та бізнесових проектах. Формується мережа
випускників, відкриті представництва Асоціації у США, Китаї,
Росії, Канаді, Великій Британії, ПАР. Активно діють клуби випускників Факультету економічних наук та Києво-Могилянської
бізнес-школи, на стадії створення клуби Факультету гуманітарних
наук, журналістів, правників, екологів, соціологів.
Спільнота випускників – невід’ємна частина спільноти академії. П’ять випускників університету, включно з президентом
Асоціації випускників КМА, є членами Довірчої ради Академії
і мають можливість безпосередньо впливати на формування
стратегії і розвиток Університету. Близько 200 випускників працюють на науково-педагогічних та адміністративних посадах
університету.
Після закінчення університету випускники підтримують
зв’язок зі своєю аlma мater, зміцнюють світову традицію інтелектуальної та фінансової підтримки університету його вихованцями. Випускники беруть участь у житті університету – академічних заходах, освітніх та наукових програмах, культурних та
соціальних проектах. Відбуваються зустрічі та благодійні вечори,
реалізуються проекти за колективної та індивідуальної підтримки випускників.
В НаУКМА відбувається загальноуніверситетський цикл зустрічей «Могилянські історії успіху», під час яких випускники
різних спеціальностей діляться зі студентами професійним та
життєвим досвідом.
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За організаційної та фінансової підтримки випускників діє
спільний проект НаУКМА та Асоціації випускників КМА «Профі+: адаптація студентів до вимог сучасного ринку праці». Це
комплексна програма тренінгів для студентів НаУКМА з соціальних навичок (soft skills) для адаптації у діловому середовищі
і підвищення конкурентоспроможності на ринку праці. Зі студентами працюють досвідчені професіонали-практики у сфері консалтингу, рекрутингу, управління людськими ресурсами.
Програма складається з 10 тренінгів: Побудова кар’єри та власний розвиток; Самоорганізація; Прийняття рішень і розв’язання
проблем; Навички спілкування: вміння слухати і говорити; Написання резюме. Пошук роботи та основи трудового законодавства; Ефективна презентація; Робота в команді; Ведення переговорів; Управління проектами; Проходження та проведення
співбесіди. У 2012–2013 році відбувся пілотний етап програми,
його учасниками стали 45 студентів з усіх факультетів КМА.
У 2013/2014 н. р. програму буде запропоновано всім охочим студентам Академії другого–шостого років навчання. Більше інформації дивіться на сайті Центру працевлаштування НаУКМА:
http://www.jcc.ukma.kiev.ua/ проект «Профі+».
Підтримку зв’язків із випускниками, проведення спеціальних
заходів та випуск інформаційних електронних видань (Alumni
News, Alumni Job Announcement) здійснює напрям «Комунікації
з випускниками» Служби президента НаУКМА:
Наталя Шумкова, керівник напряму,
5 корпус, кімн. 204, вул. Волоська, 8/5,
тел./факс: 463-71-12; e-mail: alumni@ukma.kiev.ua
www.alumni.ukma.kiev.ua;
сайт Асоціації випускників КМА: www.kmaalumni.org.ua

KMA
Old School
Party,
28 червня
2013 р.
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КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ
ЦЕНТР НаУКМА

Директор –
ВЕРЖБИЦЬКИЙ
Микола Миколайович
вул. Іллінська, 9, тел.: (044) 425-21-54,
е-mail: kmc@ukma.kiev.ua

Діяльність Культурно-мистецького центру (КМЦ) спрямована на збереження найкращих мистецьких традицій Києво-Могилянської академії, представлення українського і презентацію
зарубіжного класичного й сучасного мистецтва, створення духовного середовища для гармонійного розвитку особистості.
Залучення до співпраці українських та зарубіжних митців і
професійних творчих колективів створює умови для підвищення мистецької кваліфікації студентів, котрі прагнуть розвинути
свої творчі здібності.
У КМЦ функціонують:
• Галерея мистецтв ім. Олени Замостян, виставковий простір
якої складається з трьох залів, де проводяться виставки майст
рів українського та зарубіжного малярства, скульптури, графіки, декоративно-ужиткового мистецтва, художньої фотографії,
а також презентації молодого сучасного мистецтва.
• Меморіально-художній музей видатного українського художника-монументаліста Івана-Валентина Задорожного працює в НаУКМА з 2002 року.
• Народна хорова капела «Почайна» (художній керівник –
заслужений артист України Олександр Жигун) із репертуаром
української та зарубіжної духовної музики, класичних творів,
українських народних пісень. Хор співпрацює з провідними
українськими композиторами В. Степурком, О. Яківчуком, В. Ки
рейком та ін. «Почайна» має щорічні концерти в Національній
філармонії України, в Національному будинку органної та камерної музики, у храмах і церквах Києва й інших міст України.
За час існування колективу було випущено тридцять компакт-дисків із циклу «Духовна музика Європи XVIII–XXI ст.».
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• Ансамбль старовинної музики (художній керівник – Тетяна Трегуб) працює над відновленням найкращих здобутків
музичного мистецтва XV–XVIII століть. У репертуарі ансамблю – твори європейського середньовіччя, Ренесансу та раннього бароко, музика міського побуту України XVI–XVIII ст.
Ансамбль старовинної музики НаУКМА є окрасою багатьох
мистецьких акцій, його радо запрошують для участі у різноманітних культурних заходах у Києві та інших містах України.
• Києво-Могилянський театральний центр «ПАСІКА» (художній керівник – заслужений діяч мистецтв України Андрій
Приходько) працює над відродженням традицій барокової драми в сучасній Академії та розвитком відкритого театрального
простору, де могли б зустрітися театральна традиція славної
Києво-Могилянської академії та експеримент. Тому сьогодні
його діяльність розвивається в кількох напрямах:
♦ постановка вистав із залученням вітчизняних професійних
режисерів та акторів: у Театральному центрі НаУКМА відбуваються вистави київських театрів «Відкритий погляд»,
«Міст», «Дзеркало» та ін.
♦ постановка вистав зі студентами-аматорами. Успіх у молодіжної аудиторії мають вистави режисера Тетяни Шуран
«Молитви тих, котрі не моляться» за Я. Корчаком, «Дарт.
Параджанов»;
♦ постановка вуличних театралізованих дійств, видовищних
інсталяцій за участю акторів на ходулях під час святкових
заходів, у т. ч. й в інших містах України;
♦ організація майстер-класів із різних жанрів сценічного
мистецтва, зокрема з вокалу, ходульної техніки, пластичної
хореографії. Постійно відбуваються майстер-класи з традиційного українського народного танцю «Танці в Могилянці» (керівник фольклорного гурту «Божичі» Ілля Фетисов);
♦ поєднання театру та інших видів мистецтва. Театральний
центр є ініціатором проекту «Сценографія» – вже кілька
років поспіль проводяться виставки творів художників театру. Театральний центр ініціює проведення в НаУКМА
концертів різних жанрів, презентацій нових альбомів.
• Cтудентський кіноклуб (керівник – Ольга Єрмак) пропонує перегляди найкращих творів світової та вітчизняної кінокласики, а також творчі зустрічі з відомими кінорежисерами,
акторами, майстер-класи тощо.
• Художня студія «Антресоля» (керівник – Ігор Цикура)
надає студентам можливість реалізовувати свої творчі здібності
в основних видах зображувальної діяльності. Мистецькими
проектами Художньої студії НаУКМА вже шостий рік поспіль
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розпочинається виставковий сезон у Галереї мистецтв ім. Олени Замостян. Творчість студійців «Антресолі» не обмежується
Могилянкою – вони беруть участь у мистецьких фестивалях,
творчих конкурсах, благодійних проектах у Києві та інших містах України.
• Центр досліджень української сакральної культури (керівник – Дмитро Гордіца), основною метою якого є розкриття
сучасного стану сакрального мистецтва України. Крім вивчення ікон у канонічному стилі, навчання азів створення традиційної ікони, молоді митці працюють над новими сучасними стилями іконопису.
• Музична студія (куратор – Дмитро Млечко). Студентські
гурти долучаються до різних форм і напрямів у сучасній музиці.
Культурно-мистецький центр регулярно проводить концерти, студентські тематичні вечірки, зокрема присвячені Дням
факультетів, де пропагує та презентує найкращу українську й
зарубіжну сучасну музику.
У планах КМЦ – розвиток сучасного молодіжного центру
для відпочинку, спілкування, студійної та розважальної діяльності, втілення культурно-мистецьких проектів із поєднанням
усіх видів мистецтва.
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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, 04655, Київ, вул. Г. Сковороди, 6, офіс 45,
тел./факс: (044) 238-27-63, тел.: (044) 238-27-62;
e-mail: fond@ukma.kiev.ua

В’ячеслав Брюховецький, президент Фонду
Валентина ковальчук, виконавчий директор
Фонд засновано 1995 року з метою сприяння створенню науко
во-освітньої та матеріально-технічної бази НаУКМА, проведення
благодійної та культурно-просвітницької діяльності в Україні.
Одним із головних завдань Фонду є залучення благодійних
пожертв і добровільних внесків фізичних і юридичних осіб
України для фінансування проектів та програм із проблем
освіти, культури й науки, передусім у НаУКМА. Повсякденна
діяльність спрямована на вивчення основних потреб НаУКМА,
надання благодійної допомоги на здійснення проектів, консультування з питань підготовки грантів та здійснення фандрейзингу.
Фонд запровадив послуги Інтернет-перерахування благодійних
внесків на проекти Академії: http://fund.ukma.kiev.ua/acquire.ph.
Реквізити Фонду: р/р 26001032 у ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
у м. Києві, МФО 300658, код ЄДРПОУ 20072119.
Призначення платежу: «Благодійний внесок на розвиток
НаУКМА. Без ПДВ».

КРЕДИТНА СПІЛКА НаУКМА «ПОМІЧ»
Україна, 04655, Київ, вул. Г. Сковороди, 6, офіс 45,
тел./факс: (044) 428-86-55, e-mail: pomich@ukma.kiev.ua;
http://www.spilka.ukma.kiev.ua

В’ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ,
голова спостережної ради
Вікторія КОХНО, голова правління
Кредитна спілка «Поміч» Національного університету «КиєвоМогилянська академія» – неприбуткова організація, заснована
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фізичними особами на кооперативних засадах із метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні й наданні
фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків
членів кредитної спілки.
Діє на підставі законів України «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки», інших законів України та виданих відповідно до
них нормативно-правових актів. Вступний одноразовий внесок
до кредитної спілки – 20 грн, членський щомісячний внесок –
5 грн. Кредитна спілка НаУКМА «Поміч»:
• приймає вступні й обов’язкові пайові та інші внески від
членів спілки;
• надає кредити своїм членам на умовах їх зворотності,
платності, строковості й забезпеченості в готівковій та
безготівковій формах. Розмір кредиту, наданого одному
члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 % від
капіталу кредитної спілки;
• залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формах. Зобов’язання кредитної спілки перед
одним своїм членом не можуть бути більше 10 % від суми
загальних зобов’язань кредитної спілки.
Статут, звіти органів управління та інша детальніша інформація
розміщені на сайті кредитної спілки НаУКМА «Поміч».

ЖУРНАЛ
«КІНО-ТЕАТР»
Україна, 04655, Київ, вул. Сковороди, 2,
1-й корпус, кімн. 216, тел.: (044) 425-60-96,
e-mail: ktm@ukma.kiev.ua;
http://www.ktm.ukma.kiev.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.
На сьогодні вийшло у світ 108 номерів.
Редакція журналу є органічною частиною університету
й водночас тим місцем, де акумулюється професійна мистецько-
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критична думка і де студенти набувають професійних знань
журналіста, театрального критика, кінокритика, виходячи за
межі внутрішнього життя ВНЗ і осягаючи мистецьке життя
країни, а також зарубіжних країн у галузі театру й кіно. Автори
«Кіно-Театру» спільно з митцями, мистецтвознавцями та культурологами організовують і проводять круглі столи, наукові
конференції з найширших проблем театру, кіно, драматургії,
беруть участь у таких престижних акціях, як міжнародні конгреси, конференції, кінофестивалі. Все це висвітлюється на
сторінках журналу.
2006 року на базі редакції створено Науково-дослідний
центр кінематографічних студій НаУКМА.

СП «ІМІДЖ ОСВІТА»
ПРИ НаУКМА
Україна, 04655, Київ, вул. Волоська, 8/5,
5-й корпус НаУКМА, оф. 301,
тел.: (044) 496-20-76, (044) 451-85-53, (044) 463-58-40,
http://www.english.com.ua

Володимир КОЛИВАЙ,
директор
СП «Імідж Освіта» (1991 р.) є автором методики мовного
тренінгу в Україні (ліцензія ГУОН № 533592-АВ терміном дії до
2017 року) і відоме в ділових колах як якісний провайдер лінгвістичних послуг.
СП «Імідж Освіта» пропонує різноманітні програми з англійської мови, які професійно покладені на тренінгову основу.
Окрім найсучасніших британських know-how у методиці, найбільшою перевагою «Імідж Освіти» залишаються відсутність
об’ємних домашніх завдань і максимально короткий термін
вивчення мови.
Компанія входить до таких об’єднань, як Українська асоціація
якості, Європейська бізнес-асоціація, Шведсько-Український
Бізнес Клуб, Британо-Українська торгова палата, Британо-Україн
ська професійна мережа, Торгово-промислова палата України,
Міжнародний Айстедфод, та є представником двох мовних центрів
Великої Британії в Україні.
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КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ (КМІС)
Україна, 04655, Київ, вул. Волоська, 8/5, 4-й корпус,
кімн. 229, 230, 262, 26; тел.: (044) 537-33-76, (044) 463-58-68,
е-mail: office@kiis.com.ua; http://www.kiis.com.ua

Валерій ХМЕЛЬКО,
президент КМІС
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 навчально-дослідницької 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 та в Криму, 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-й корпус НаУКМА, 4-й під’їзд, 1-й поверх,
тел./факс: (044) 417-59-56, 425-60-92; (044) 425-35-66,
e-mail: phouse@ukma.kiev.ua, http://www.publish-ukma.kiev.ua/

Олена Судакова, директор
Видавничий дім «Києво-Могилянська академія» засновано 1996 року з метою випуску наукової, науково-популярної і навчальної літератури для широких кіл читацької громадськості.
За час існування видавництва побачили світ понад 800 кни
жок з історії, філософії, мовознавства й літературознавства,
економіки, права, соціології, природничих і точних наук
тощо. Видавничий дім «Києво-Могилянська академія» приділяє велику увагу публікації перекладної художньої, наукової та навчальної літератури (серед опублікованих книг
є переклади з англійської, німецької, французької, польсь
кої мов).
Видавництво популяризує здобутки вітчизняних та зарубіжних письменників, філософів, науковців (зокрема, викладачів НаУКМА), забезпечує методичною літературою інші
вищі навчальні заклади. Особливе місце належить виданню
творів знакових постатей української гуманітаристики: В’я
чеслава Брюховецького, Івана Дзюби, Миколи Ільницького,
Ігоря Качуровського, Ліни Костенко, Мирослава Поповича,
Євгена Сверстюка, Юрія Шевельова та ін.
Сьогодні діяльність Видавничого дому «Києво-Могилянська академія» зорієнтовано на світові галузеві тренди, перспективні напрями розвитку, сучасні інноваційні технології та
інструменти, відповідно до викликів інформаційного суспіль
ства. Зокрема, триває активна робота з оцифровування друкованих видань та стародруків, розробки нового інтерактивного порталу, створення мультимедійних видавничих продуктів тощо. Такий багатовекторний підхід надасть можливість видавництву максимально повно та об’ємно висвітлювати
український цивілізаційний феномен у контексті світової науки, освіти та культури.
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ
Приймальна комісія НаУКМА
Керівник відділу
з питань прийому,
профорієнтації абітурієнтів
та працевлаштування
студентів –
ЛЄскова
Тетяна Станіславівна,
leskovats@ukma.kiev.ua

Провідний спеціаліст
(бакалаврські програми, програми спеціаліста) –

ТРЕТЯК Наталія Сергіівна
Україна, 04655, Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 27,
кімн. 2, тел.: (044) 425-60-22, (044) 425-54-17,
e-mail: ukma@ukma.kiev.ua, tretyakns@ukma.kiev.ua

Провідний спеціаліст
(маґістерські програми) –
Шошина Ольга Петрівна
Україна, 04655, Київ, вул. Сковороди, 14, кімн. 14,
тел.: (044) 417-51-55,
e-mail: ukma@ukma.kiev.ua, iremi@ukma.kiev.ua

Спеціалісти з питань прийому на бакалаврські і маґістерські
програми працюють протягом року й надають консультації щодо
умов вступу та навчання на факультетах і маґістерських програмах університету. Двічі на рік проводиться День відкритих дверей
для старшокласників та їхніх батьків.
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Підготовче відділення НаУКМА (ПВ)
Україна, 04655, Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 27,
Бурса, 2-й поверх, кімн. 19–21, тел.: (044) 425-42-61, (044) 425-10-47,
e-mail: denne@ukma.kiev.ua

Завідувач відділення –
Кадуріна
Лариса Борисівна
Провідні спеціалісти –
Сміян Віра Захарівна,
Таманчук Алла Василівна
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 навчання на бакалаврських програмах.
Навчання базується на шкільних програмах та програмах
Центру незалежного тестування з урахуванням особливостей
освітньої діяльності та вимог до вступних випробувань у НаУКМА.
Навчальний план охоплює дисципліни, з яких проводиться зов
нішнє незалежне оцінювання (ЗНО), а саме: українська мова, укра
їнська та світова література, англійська мова, історія України
та всесвітня історія, математика, біологія, фізика, хімія.

Форми навчання	
• денна (на контрактній основі) – 8 місяців (2 семестри:
листопад – червень) за п’ятиденним тижнем, наприкінці
навчання – випускний тест;
• вечірня та школа вихідного дня (курси з окремих дисциплін за вибором) – протягом 10 місяців (вересень –
червень);
• заочна (на контрактній основі) – 8 місяців (листопад –
червень); навчальні сесії – 4 рази на рік під час шкільних
канікул, тривалість кожної сесії – 1 тиждень, між сесіями – виконання контрольних робіт, наприкінці навчання – випускний тест;
• інтенсив (курси з окремих дисциплін за вибором) – на
весні, перед написанням тестів ЗНО.
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Умови вступу
На ПВ приймаються громадяни України, які мають повну
середню освіту (денна форма), і учні 11-х класів середніх загальноосвітніх шкіл (ліцеїв, гімназій, коледжів) та інші особи
з відповідним рівнем підготовки (заочна та вечірня форми
навчання, школа вихідного дня, інтенсивні курси).
Зарахування до складу слухачів ПВ відбувається на підставі оплати за обраний курс навчання (стосується всіх форм).
Заяви приймаються: з 1 серпня до 15 жовтня – на денну
та заочну форми, з 1 вересня – протягом року (відповідно
до графіка дисциплін) – на вечірні курси та курси вихідного
дня, з 1 березня – на інтенсив.
З метою надання допомоги слухачам у підготовці до написання тестів ЗНО викладачами університету були підготовлені й
видані посібники з біології («Ботаніка» і «Зоологія»), англійської
мови («Exercises in Еnglish grammar»), математики («Вступне
тестування з математики», «Математика: тренувальні задачі»),
української мови («Українська мова: підготовка до вступного
тестування. У двох частинах») та історії України.

ОСВІТНІ СТУДІЇ
КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
Україна, 04655, Київ, НаУКМА,
вул. Набережно-Хрещатицька, 27, Бурса, кімн. 219,
тел.: (044) 425-10-47, e-mail: lari@ukma.kiev.ua

Кадуріна Лариса Борисівна,
директор
Надають освітні послуги за напрямами:
• підготовка до написання тестів ЗНО
Впродовж навчального року кожного місяця відбувається акція для майбутніх абітурієнтів «Перевір себе» – пробне
тестування за оригінальними вступними тестами НаУКМА
та ЗНО. Мета пробного тестування (тренінгу) – дістати об’єк
тивну оцінку власних знань; відкоригувати процес підготовки до написання тестів ЗНО; уникнути психологічного дискомфорту під час складання тестів.
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• курси іноземних мов (англійська, чеська, польська, італійська та ін.)
МАЗІН Дмитро Михайлович,
менеджер
Мета курсів – дати можливість не тільки студентам НаУКМА,
а й усім охочим вивчати іноземні мови на основі комунікативного підходу з урахуванням потреб і запитів слухачів.
Курси загальної англійської мови (General English) мають
усі рівні: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Inter
mediate та Advanced. Програма навчання на будь-якому рівні
розрахована на 6–8 місяців із гнучкою системою переходу
на наступний рівень.
Викладачі курсів – співробітники кафедри англійської
мови НаУКМА – висококваліфіковані фахівці, які мають великий досвід викладання в найпрестижніших вищих навчальних закладах Києва й постійно підвищують кваліфікацію,
поповнюють свої знання на семінарах при Британській Раді
та Американському домі в Україні, проходять стажування за
кордоном. До роботи на курсах (переважно влітку) залучаються також іноземні викладачі.
• Літня школа україністики – програма для іноземців,
що цікавляться українською мовою, історією та культурою
українського народу. Специфікою Літньої школи НаУКМА є
органічне 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.
• Україно-американський літній табір для молоді запрошує українських школярів 14–18 років під час літніх канікул
удосконалити знання з англійської мови. Активними учасниками літнього табору щорічно є школярі й студенти зі США,
Канади та інших країн. У програмі: англійська мова з викладачами
НаУКМА (4 години щодня, окрім вихідних); перегляд і обговорення англомовних фільмів, спільна екскурсійно-культурна програма: відвідування найвизначніших історичних і
культурних пам’яток Києва. Екскурсії проводяться англійською та українською мовами.
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УКРАЇНО-КАНАДСЬКА ШКОЛА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
(UKRAINIAN-CANADIAN ENGLISH LANGUAGE SCHOOL)
Україна, 04655, Київ, НаУКМА, вул. Сковороди, 2, 3-й корпус, кімн. 408,
тел.: (044) 463-69-30, (044) 425-10-47

Керівник –
Омеляненко Людмила Олександрівна
Менеджер –
Грушецька Наталія Олександрівна
Створена в 1996 році силами кафедри англійської мови НаУКМА
за ресурсної підтримки і методичної допомоги факультету Arts and
Science Division Університету Ґрента МакЮена (Grant MacEwan
University), м. Едмонтон, Канада.
Мета Школи – дати можливість не тільки студентам НаУКМА,
а й усім охочим вивчати англійську мову на основі комунікативного підходу з урахуванням конкретних практичних потреб і запитів слухачів.
Методика вивчення мови ґрунтується на філософії вживання
англійської мови у НаУКМА як другої робочої мови, інструменту
реального спілкування. Ми прагнемо поділитися унікальним практичним досвідом оволодіння і використання англійської мови зі
слухачами наших мовних курсів.
Школа пропонує курси:
• багаторівневі загальної англійської мови (General English) –
Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate
та Advanced. Мінімальний курс триває 2 місяці. Повний
передбачає 6 етапів тривалістю 2 місяці кожний із гнучкою
системою переходу на наступний рівень;
• ділової англійської мови (Business English);
• підготовчий для вступників до НаУКМА (на бакалаврські та
маґістерські програми);
• поглиблений курс англійської мови для учнів старших класів
шкіл у рамках підготовки до навчання у ВНЗ.
Слухачам пропонують авторські програми, які створені викладачами кафедри й охоплюють широкий спектр запитів щодо оволодіння англійською мовою: від корективного лексико-граматичного курсу до англійської мови для науковців і складання тестів за
міжнародними стандартами. На заняттях використовуються підручники і навчальні матеріали зарубіжних видавництв, таких як
Pearson Longman, Oxford University Press, Cambridge University Press,
MacMillan.
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У кожній групі навчається не більше 10–12 осіб. Розклад занять враховує потреби слухачів у навчанні як у робочі, так і у
вихідні дні. Школа має успішний досвід забезпечення корпоративного вивчення англійської мови на території замовника.
За умови успішного проходження навчальних етапів слухачам
Школи видається сертифікат.

КОЛЕҐІУМИ НаУКМА
Керівник відділу з питань прийому,
профорієнтації абітурієнтів
та працевлаштування студентів –
ЛЄскова Тетяна Станіславівна,
04655, Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 27,
кімн. 2, тел.: (044) 425-60-22, (044) 425-54-17,
leskovats@ukma.kiev.ua

Продовжуючи традицію славної Києво-Могилянської академії і втілюючи в життя концепцію безперервної освіти, Націо
нальний університет «Києво-Могилянська академія» опікується
закладами середньої освіти. Під патронатом НаУКМА працює
мережа колеґіумів, що розташовані по всій Україні.
Під опікою і за сприяння НаУКМА відроджено або створено Національний університет «Острозька академія», Чорно
морський державний університет ім. П. Могили.

КолеҐіуми НаУКМА:
Києво-Могилянський колеґіум
Директор: Олександр Ковальчук
Адреса: 02217, м. Київ, вул. Драйзера, 9-а,
тел.: (044) 547-12-20, colegium@colegium.edu.ukrsat.com

Запорізький «Січовий колеґіум»
Директор: Валентина Єршова
Адреса: 69097, м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 19,
тел.: (061) 224-94-21, yershova@infokom.zp.ua

Черкаський колеґіум «Берегиня»
Директор: Василь Титаренко
Адреса: 18008, м. Черкаси, вул. Хоменка, 14/1,
тел.: (047-2) 63-78-45, tytar@ck.ukrpackt.net
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Донецький гуманітарний колеґіум
Директор: Олена Патока
Адреса: 83015, м. Донецьк, бульв. Шкільний, 15,
тел.: (0623) 37-84-91, uhk@skif.net

Рожнівський колеґіум «Гуцульщина» ім. Ф. Погребенника
Директор: Олена Радиш
Адреса: 78635, Івано-Франківська обл., Косівський р-н,
с. Рожнів, тел.: (034-78) 2-61-12, rozhnklg@ivf.ukrpack.net

Тернопільський «Галицький інститут» ім. В. Чорновола
Директор: Марія Баб’юк
Адреса: 46001, м. Тернопіль, вул. Б. Хмельницького, 15,
тел.: (035-2) 22-11-93, gcollege@tu.edu.te.ua

Сіверськодонецький колеґіум
Директор: Ліна Міхно
Адреса: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
вул. Гоголя, 37, тел.: (064-52) 4-04-75, college@sed.lg.ua

Рогатинський колеґіум ім. Володимира Великого
Директор: Ігор Доронюк
Адреса: 77000, Івано-Франківська обл., м. Рогатин,
вул. Шевченка, 1, тел.: (03435) 2-16-02, givv@rg.if.ua

Роменський колеґіум ім. П. Калнишевського
Директор: Валентина Судьїна
Адреса: 42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Пушкіна, 15,
тел.: (05448) 2-21-27, 2-41-97

Алуштинська школа-колеґіум
Директор: Ольга Противенська
Адреса: 98500, Автономна Республіка Крим, м. Алушта,
вул. Червоноармійська, 11, тел.: (065-60) 5-66-99

Стрийський колеґіум ім. Богдана Барабаша
Директор: Ярослав Турянський
Адреса: 82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Гайдамацька, 11,
тел.: (03245) 5-82-50
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Корисні поради

для першокУРсникІВ

Особливості організації
навчального процесу в НаУКМА
Навчаючись у Києво-Могилянській академії, кожен студент
має нагоду отримати 2 дипломи: державного зразка та власне
«Диплом НаУКМА», який, окрім фіксації засвоєних студентами
навчальних програм, згідно із затвердженими стандартами, виступає характеристикою та рекомендацією для випускників.
Отримання «Диплома НаУКМА» можливе за таких умов:
1) прослуховування курсу «Застосування принципів Болонського процесу в НаУКМА»;
2) підписання та дотримання пунктів корпоративної угоди, де
чітко окреслені права та обов’язки студента НаУКМА (детальніше про неї йдеться в межах вищезгаданого курсу);
3) наявності середнього бала – не менше 76 балів протягом
усього періоду навчання;
4) внеску у розбудову університету, яким можуть слугувати: високі показники у навчанні та наукові доробки: відмінний навчальний рейтинг, перемоги у професійних конкурсах і олімпіадах, виступи на наукових конференціях
або участь у проектах наукових центрів; активне позанавчальне життя: діяльність у студентських організаціях,
участь у заходах, організованих органами студентського
самоврядування; досягнення у спортивних змаганнях;
участь у проектах соціального спрямування; стажування
у підрозділах університету; фінансовий внесок на розбудову університету.
Відповідно до Статуту, НаУКМА є університетом із використанням 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 міжнародних студентських програмах обміну, продовження навчання у західних університетах, є важливим кроком до успішного майбутнього та
кар’єрного зростання, складовою особистісного розвитку.
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Положення про плагіат
З червня 2009 року в Могилянці діє Положення «Про запобігання плагіату та впровадження практики належного цитування у навчальному процесі 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 точку зору.
Встановлений факт плагіату розцінюється як порушення
Статуту НаУКМА, «Положення про навчання 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 незадовільну оцінку
даної 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.

Розклад
Перший і найважливіший крок на початку навчального ро
ку – ознайомлення з розкладом занять на дошці оголошень
біля деканату свого факультету. Дані про місця розташування
деканатів кожного з факультетів (корпус-аудиторія):
Факультет гуманітарних наук (ФГН) – 1-203 (1 корпус, ауд. 203);
Факультет економічних наук (ФЕН) – 6-407;
Факультет інформатики (ФІн) – 1-315;
Факультет правничих наук (ФПвН) – 4-305;
Факультет природничих наук (ФПрН) – 3-217;
Факультет соціальних наук і соціальних технологій (ФСНСТ) –
6-211-213.
Крок 1-й – Знайти розклад занять для студентів першого
року навчання.
Крок 2-й – Визначити номер своєї групи з кожного предмета, розглянувши на дошці оголошень списки груп, які формуються шляхом розподілу впорядкованих за алфавітом прізвищ студентів. Виняток становлять групи з української та анг
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лійської мов: вони формуються на рейтинговій основі відповідно
до набраних вами балів за ЗНО та внутрішнім тестуванням.
Переведення до іншої групи є можливим за умов:
• отримання дозволу від викладача групи, до якої хочеш перейти;
• подання заяви-прохання до деканату із обґрунтуванням
причин такої ініціативи та віз викладача.
Крок 3-й – Розшифрувати розклад. За наявності певних
відмінностей базові принципи у складанні розкладів деканатами різних факультетів залишаються незмінними. Розклад має
вигляд таблиці.
л. (л) у розкладі позначає лекції.
Начитка лекцій відбувається для цілого потоку за напрямом
підготовки або факультету. Присутність на лекціях – запорука
розуміння матеріалу, кращої підготовки до семінарських занять
та іспитів.
с. (с) – семінарські (практичні) заняття.
Їх відвідування є фіксованим та передбачає одержання балів. Такі заняття зазвичай проводяться не з початку семестру,
а з 2–3-го тижня – у групах. Відвідування семінарів є
обов’язковим.
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1) 1, 2, 3 т. – номер тижнів, на які призначено заняття з певної
дисципліни. Порожня ланка означає, що на цю пару твоїй
групі не призначено заняття – у тебе «Вікно».
2) Англійську мову у кожної групи викладають різні викладачі,
тож орієнтуватися потрібно за номером своєї групи.
3) А26– скорочена назва курсу «Англійська мова», де 26 – номер групи. Аналогічна розшифровка у ОМА1 (основи математичного аналізу).
4) 4-322 – перша цифра 4 вказує на номер корпусу; 322 – це
номер аудиторії.

Оцінювання
Оцінювання відбувається за рейтинговою 100-бальною шкалою, яка побудована за акумулятивним принципом: кожному
заняттю, письмовій або контрольній роботі, заліку або іспиту
відводиться певна частка балів від 100.
Перш ніж розпочати підготовку до семінарів, ретельно ознайомся з тематичним планом курсу – документом, в якому прописана структура дисципліни (основні питання для вивчення),
детально викладені вимоги до студентів, а також критерії оцінювання та складові 100 балів – умови рейтингу (темплан зазвичай
студенти отримують на першій лекції або викладач надсилає
його на спільну електронну скриньку). Тут вказані дедлайни
всіх робіт, які потрібно виконати з певної дисципліни.

Бал

Іспитова
оцінка

Залікова
оцінка

А (91–100)

Відмінно

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)

Стипендія визна
чається за середньо
зваженим рейтингом

Підвищена
Зараховано

Звичайна

Немає
стипендії
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Наприкінці семестру з кожної дисципліни студенти скла
дають залік або екзамен. У разі отримання оцінки від 30 до 59
балів студент має право на перескладання заліку або екзамену.
Для цього необхідно одержати «бігунець» у деканаті. Ліквідувати заборгованість студенту необхідно до початку наступного
семестру.
Не
дістав
бігунок

Не
пересклав
іспит

Маєш академічну заборгованість
(«Незарах»)

3 незакриті
«Незарах»
протягом
навчання

Автоматичне відрахування

Заборгованість із вибіркової дисципліни можна у подальшому «закрити», прослухавши іншу вибіркову дисципліною, проте не варто цим правом зловживати.
Протягом першого семестру усі студенти бюджетної форми
навчання отримують стипендію. Надалі все залежить від академічної успішності.

Індивідуальний навчальний план
та «загадкові» крЕдити
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 36 академічним годинам
Для опанування бакалаврської програми студент має отримати 240 кредитів ЄКТС за чотири роки навчання (60 кредитів
щорічно). В НаУКМА передбачено самостійне формування плану опанування дисциплін студентами на кожний навчальний
рік: студент сам визначає перелік вибіркових дисциплін, обсяг
і термін їх вивчення.
Не менше 60 відсотків твого індивідуального навчального
плану (ІНП) становитимуть нормативні дисципліни, а кредити, відведені на вибіркові дисципліни, можна використати на
отримання другої спеціальності (minor), опанування сертифікатної програми або прослуховування будь-яких цікавих дисциплін.
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Індивідуальний навчальний план
(ІНП) 2 цикли дисциплін

Нормативні

Вибіркові

Гуманітарні
та соціальноекономічні

Сертифікатна
програма

Фундаментальні
та природничонаукові

Minor

Професійні
та практичні

Прослуховування
дисциплін
за власним вибором

Алгоритм складання
індивідуального навчального плану

Інформація про перелік вибіркових дисциплін розміщена на
дошках оголошень біля кожної кафедри. Інформація про сертифікатні програми розміщена на офіційному сайті НаУКМА у
розділі «Факультети». У випадку, якщо бажана дисципліна не
відбулася (через недостатню кількість студентів для формування групи), її можна буде прослухати протягом наступних років.
Кожного року можуть зявлятись нові дисципліни, які до цього
не викладались.
У березні протягом двох тижнів у визначений деканатом
термін відбувається запис на вибіркові дисципліни і формування ІНП на наступний навчальний рік. Попередньо студентам
повідомляють кількість кредитів на опанування професійноорієнтованих дисциплін і курсів «вільного вибору».
Через старосту з деканату студенти отримують спеціальний бланк у двох примірниках: один заповнений примірник
залишиться у студента, другий повернеться спеціалісту деканату/кафедри.
На 4 роки навчання 240 кредитів надаються безкоштовно
студентам, які навчаються за державним замовленням, і в рамках стандартної оплати за навчання – студентам-контрактникам. У випадку обрання більшої кількості додаткових дисциплін
перевищена кількість кредитів сплачується за встановленим
тарифом.
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При визначенні вибіркових дисциплін потрібно слідкувати
за тижневим навантаженням та кількістю годин, які займатиме
обрана дисципліна (їх сума не має перевищувати 30 аудиторних годин на тиждень).
Завершальним етапом вибору дисципліни є її внесення до
отриманого бланку та затвердження підписом спеціаліста відповідної кафедри.
Обидва примірники заповненого бланку студент особисто
здає в деканат на затвердження, після чого один примірник йому
повернуть.
Внесення коректив до плану можливе протягом 0-го тижня
семестру (тижня корекції) за умови звернення студента з умотивованою заявою до деканату, після чого всі обрані дисципліни
вважаються обов’язковими до вивчення.
Навчально-методичний відділ рекомендує: щорічно прослуховувати 60 кредитів: по 26 в осінньому та весняному семестрах та 8 у додатковому періоді весняного семестру.
Збільшення навантаження – свідомий вибір студента, можливий лише з дозволу декана; певним гарантом на підтвердження спроможності студента опанувати весь обсяг обраних дисциплін слугуватиме високий показник його рейтингу.

Бібліотека
Справжнім помічником та товаришем у студентському житті стане Могилянська бібліотека. Тут завжди готові прийти Вам
на допомогу: знайти необхідну літературу, потрібні джерела інформації, допомогти в оволодінні навичками самостійної роботи з різними видами інформації – друкованої чи електронної.
Наукова бібліотека НаУКМА нині – це майже 1 млн томів
друкованих та електронних видань, розташованих в 9 підбіб
ліотеках (територіально вони розташовані окремо, див. схему уні
верситетського містечка). Основні, в яких Ви проводитимете найбільше часу на початку навчання, – це Бакалаврська бібліотека
Тетяни та Омеляна Антоновичів, Дослідницька бібліотека та Фі
лологічна бібліотека.
Зазирніть також в Американську Бібліотеку ім. Віктора Китастого, де, крім знайомства з новинками наукової та художньої літератури США, можна переглянути фільми, пограти в
настільні ігри, зустрітися з цікавими людьми. До Ваших послуг
також Мистецька Бібліотека, Бібліотека Центру Польських та
Європейських Студій, Меморіальні Бібліотеки ім. О. Пріцака та
Дж. Мейса…
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Про «секрети» роботи Бібліотеки, її сервіси та ресурси Ви
дізнаєтесь детальніше в курсі «Застосування принципів Болонського процесу в НаУКМА». Поставити запитання бібліотекарю можна он-лайн, через чат на сайті Бібліотеки.

Вільний доступ до інтернет-мережі
На території 1-го і 2-го університетського містечка та в біб
ліотеці діють безкоштовні зони доступу до мережі Wi-Fi. Перелік точок доступу до мережі Wi-Fi в НаУКМА:
1 корпус: 1 пов. хол, 2 пов. – хол, 1-135;
3 корпус: 1 пов. хол, 4 пов. – хол;
4 корпус: 1 пов. – бібліотека, 1 пов. – їдальня;
Староакадемічний корпус: 2 поверх.

Стажування
Внесок у розбудову НаУКМА за корпоративною угодою
може бути здійснений шляхом стажування в підрозділах університету протягом 200 годин щорічно.
Студенту слід звернутися до Центру кар’єри та працевлаштування (JCC), що розташований у 4-му корпусі на 1-му поверсі, для отримання спеціального бланку, де фіксуватиметься кількість напрацьованих годин. Тут студенту нададуть інформацію про вакансії на стажування, завдяки якому студент
набуде досвіду роботи в колективі над різними проектами в
різних галузях, а також буде залучений до розробки, організації і проведення різних заходів.
Інформація про можливі місця для стажування постійно
з’являється на дошках оголошень.
Невідпрацьовані години можна замінити фінансовим внеском на розбудову Академії.

Студентська поліклініка
Про графік проходження медогляду в Київській міській студентській поліклініці можна дізнатися у старости та на дошках
оголошень біля деканату та кафедр.
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Рекомендовано завчасно подбати про наявність медичних
довідок, які засвідчують проблеми зі здоров’ям: їх надання
під час медогляду матиме вирішальну роль при визначенні
належності студента до відповідної групи на заняттях фізичного виховання: спеціальної чи основної. Варто зауважити,
що нормативи, вимоги та навантаження у групах суттєво відрізняються, тому варто зважати на особливості власного організму.
Київська міська студентська поліклініка: станція
метро «Політехнічний інститут», вул. Політехнічна 25/29. Телефон (044) 236-32-04.
Бажаємо яскравих студентських років!
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Наші координати
АДРЕСА: 04655, м. Київ, вул. Сковороди, 2
АДРЕСА В ІНТЕРНЕТІ: http://www.ukma.edu.ua
E-MAIL: ukma@ukma.edu.ua
Президент
Почесний президент
Перший віце-президент, віце-президент
з наукової роботи
Віце-президент з навчальної роботи
Віце-президент з економіки та фінансів
Керівник Служби з інформаційного забезпечення
Начальник відділу міжнародного співробітництва

417-84-61
т./ф. 238-66-12
417-84-61

463-59-28
425-04-00
463-69-50
425-60-55
425-77-70
т./ф. 425-50-16
Помічник президента з питань комунікації та розвитку
463-71-12
Приймальна комісія бакалаврських програм
425-60-22
Приймальна комісія маґістерських програм
417-51-55
Служба президента НаУКМА
417-82-15

Факультет гуманітарних наук (ФГН)

Деканат
Кафедра загального та слов’янського мовознавства
Кафедра історії
Кафедра культурології
Кафедра літератури та іноземних мов
Секція іноземних мов
Кафедра української мови
Кафедра філософії та релігієзнавства
Кафедра англійської мови

Факультет економічних наук (ФЕН)

Деканат
Кафедра економічної теорії
Кафедра маркетингу та управління бізнесом
Кафедра фінансів

Факультет інформатики (ФІн)
Деканат
Кафедра
Кафедра
Кафедра
Кафедра

інформатики
математики
мережних технологій
мультимедійних систем

Факультет правничих наук (ФПвН)
Деканат

Кафедра міжнародного права та спеціальних
правових наук

425-14-20
425-77-68
425-60-06
425-60-98
462-49-09
425-02-64
425-60-75
425-60-11
463-69-30
425-77-37
425-60-42
425-77-87
425-60-42
463-69-85
463-69-85
425-43-08
425-77-53
425-77-53
425-60-73
т./ф. 463-71-09
425-60-73
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Кафедра загальнотеоретичних та державноправових наук
Кафедра галузевих правових наук

Факультет природничих наук (ФПрН)
Деканат
Кафедра
Кафедра
Кафедра
Кафедра
Кафедра

біології
екології
фізико-математичних наук
хімії
фізичного виховання

Факультет соціальних наук
і соціальних технологій (ФСНСТ)

425-77-74
425-60-73
425-51-88
425-59-27
425-60-57
425-60-68
425-60-90
425-32-01

Деканат
Кафедра зв’язків із громадськістю, психології
та педагогіки
Кафедра політології
Кафедра соціології
Могилянська школа журналістики
Школа охорони здоров’я
Школа політичної аналітики при НаУКМА
Школа соціальної роботи ім. професора
Володимира Полтавця

463-58-63
425-31-24
425-60-48
425-60-53
463-77-02
425-65-80
230-82-39

Києво-Могилянська Бізнес-Школа (kmbs)
Докторська школа НаУКМА
Аспірантура. Докторантура
Наукова бібліотека НаУКМА
Центр «Музей української звитяги»
Відділ міжнародного співробітництва
Відділ по роботі зі студентами
Центр кар’єри та працевлаштування студентів
Служба залучення коштів (перспективного розвитку)
Служба зв’язків із громадськістю
Редакційно-видавничий відділ
Інформаційно-обчислювальний центр
Культурно-мистецький центр НаУКМА
Кредитна спілка НаУКМА «Поміч»
Міжнародний благодійний фонд
відродження Києво-Могилянської академії
Навчально-методичний центр
Підготовче відділення НаУКМА (ПВ)
Освітні студії КМА
Україно-канадська школа англійської мови
Телефон для довідок

490-66-35
463-69-74
463-69-74
425-60-55
425-35-53
425-50-16
463-71-13
462-51-95
425-15-43
417-82-15
425-45-44
425-53-00
425-21-54
428-86-55
238-27-62
238-27-63
463-58-67
425-10-47
425-10-47
463-69-30
417-84-61

425-77-83
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УНІВЕРСИТЕТСЬКЕ МІСТЕЧКО
СТАРОАКАДЕМІЧНИЙ
(МАЗЕПИН) КОРПУС
(арх. Й. Шедель, ХVІІ ст.)

•
•
•
•

Дослідницька бібліотека
Конґреґаційна зала
Читальна зала періодики
Центр візуального
мистецтва НаУКМА

Благовіщенська церква (XVIII ст.)
Бібліотека Тетяни та Омеляна 		
Антоновичів
ІСТОРИКОМУЗЕЙНИЙ ЦЕНТР НaУКМА
(у стадії реконструкції)
• Центр «Музей української звитяги»:
Будинок Галшки Гулевичівни (XVIIІ ст.)
Поварня (XVIIІ ст.) Братського
монастиря
Церква Святого Духа (XVIIІ ст.)
• Сонячний годинник (XVIIІ ст.)
1 КОРПУС
Новий академічний корпус

(арх. А. Меленський, ХІХ ст.)

•
•
•
•
•
•

Могилянська книгарня
Служба президента НаУКМА
Філологічна бібліотека
Факультет гуманітарних наук
Факультет інформатики
Студентський відділ кадрів

2 КОРПУС
• Лабораторії факультету
природничих наук
• Видавничий дім
«КиєвоМогилянська академія»
3 КОРПУС
• Факультет природничих наук
• Кафедра англійської мови
• Україноканадська школа
англійської мови
• Кафедра української мови
• Кафедра фізичного виховання
• Спортивна зала
• Господарські служби

4 КОРПУС
• Факультет правничих наук
• Києво-Могилянська Бізнес-Школа
• Могилянська школа журналістики
• Американська бібліотека
ім. В. Китастого
• Бібліотека-Музей-Архів О. Пріцака
• Відділ по роботі зі студентами
• Центр кар’єри та працевлаштування
студентів
• Студентський Інтернетцентр
КУЛЬТУРНОМИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР
• Галерея мистецтв НаУКМА
ім. О. Замостян
• Галерея «ПідWALL»
• Студентська їдальня
5 КОРПУС
• Відділ міжнародного співробітництва
• Служба залучення коштів (перспек
тивного розвитку)
• Служба зв’язків із громадськістю
• Наукова частина
6 КОРПУС
• Факультет економічних наук
• Факультет соціальних наук
і соціальних технологій
• Школа охорони здоров’я
7 КОРПУС
• Британська Рада в Україні
• Ґете-Інститут
8 КОРПУС
• Маґістерські програми
• Докторська школа НаУКМА
• Відділ докторантури та аспірантури
9 КОРПУС (колишня бурса)

(арх. І. ГригоровичБарський, XVIII ст.)

•
•
•
•

Підготовче відділення НаУКМА (ПВ)
Правнича клініка
Приймальна комісія
Освітні студії КМА

10 КОРПУС
• Bionic University
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Бібліотека
чів
Тетяни та Омеляна Антонови
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