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Дорогі Могилянці!
Навчальний рік 2010/11, який минув, приніс із собою
прикрі ознаки ідеологічного «відкату» до радянських часів. Це
стосується і наступу на українську мову, культуру й історичну
пам'ять, і спроб повернення до авторитарних принципів управ
ління наукою та освітою в Україні. За таких вкрай несприятли
вих умов Києво-Могилянська академія розпочала велику публіч
ну дискусію, в результаті якої були зупинені надзвичайно реак
ційні антидержавні законопроекти, які вже сьогодні могли б
регламентувати нашу гуманітарну сферу. Експерти НаУКМА
працюють в усіх робочих групах, які готують пропозиції щодо
реформування науки та освіти в Україні. Інституційна позиція
Могилянки й громадянська принциповість наших студентів під
час численних протестних акцій привели до активізації україн
ського суспільства, привернули увагу світової академічної гро
мадськості та різних політичних сил в Україні до освітньої про
блематики. Ми дуже сподіваємося, що наступного року Україна
матиме новий прогресивний Закон «Про вищу освіту», який
розпочне відлік справжніх реформ.
Києво-Могилянська академія збільшила свою присутність
у мас-медіа в середньому до дев'яти публікацій на день (у порів
нянні з сімома на день у 2009/10 н. p.), а також піднялася на більш
високі щаблі в національних університетських рейтингах.
Могилянці довіряє українське суспільство, ми найвідчутніше
впливаємо на формування публічного освітнього дискурсу в дер
жаві. За минулий рік нам вдалося відстояти такий зміст нового
Статуту НаУКМА, який був нам потрібний. Зокрема, у ньому
були зафіксовані принципи Liberal Arts Education, дві робочі

Інавгураційна лекція «Що лишилося
від Помаранчевої революції?»
одного з найактивніших істориків
України, Почесного професора
НаУКМА, професора Львівського
національного університету
ім. І. Франка Ярослава Грицака.
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мови (українська й англійська) та РhD-програми, які входять до
Докторської школи НаУКМА. Наступ на процес європейської
інтеграції української науки й освіти означає спробу ревізуван
ня наших з вами досягнень за останні 20 років. Цим зумовлю
ється наша рішучість у публічних дискусіях і ті великі зусилля,
які ми витрачаємо на лобіювання принципів університетської
автономії в Україні. Якщо система управління освітою сьогодні
пропонує повернутися до радянських правил гри, це означає,
що Могилянка мусить вплинути на цілу систему й змінити її на
краще.
Саме тому наступного року ми продовжуватимемо просу
вати належні зміни до українського законодавства, розвивати
наші наукові та освітні проекти, включно з новою системою
оцінювання якості навчання й викладання, конкурувати на
українській і міжнародній аренах. Залишаються актуальними
проекти освоєння власної історичної території та створення
кампусу за межами Києва. Наші успіхи у щоденній праці й бо
ротьбі уможливлюються згуртованістю могилянської громади,
особливою корпоративною культурою, вашим професіоналіз
мом і принциповістю. Шановні колеги! Бажаю вам наступного
2011/12 н. р. доброго гумору й натхнення, які неодмінно при
ведуть нас до якісних зрушень у всіх наших планах і проектах!

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

ЗДІЙСНЮЄ НАБІР НА МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ:
Бізнес-адміністрування (Києво-Могилянська Бізнес-Школа)
Біологія
Екологія та охорона навколишнього середовища
Економічна теорія
Журналістика
Інтелектуальні системи прийняття рішень
Інформаційні управляючі системи та технології
Історія:
—Археологія та давня історія України
— Історія
Культурологія
Менеджмент організацій:
— Менеджмент в охороні здоров'я
— Менеджмент зв'язків із громадськістю
— Охорона громадського здоров'я
— Управління в охороні здоров'я для керівників
Політологія:
— Європейські студії
— Європейські та німецькі студії
— Ціннісні та соціокультурні засади політики
Правознавство
Програмне забезпечення автоматизованих систем
Соціальна робота
Соціологія
Філологія:
— Теорія, історія літератури та компаративістика
— Теорія, історія української мови та компарати
вістика
Фізика
Філософія
Фінанси
Хімія: Мембранні та сорбційні процеси і технології
ЗДІЙСНЮЄ НАБІР НА ДОКТОРСЬКІ (РhD) ПРОГРАМИ:
Біологія та біорізноманіття
Історія Центрально-Східної Європи
Масові комунікації
Соціальна робота і соціальна політика
Суспільні трансформації
Управління в охороні здоров'я
Філософія літератури
Фінанси
У НаУКМА діють 37 спеціальностей в аспірантурі,
12 — у докторантурі.

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 КиєвоМогилянської академії — першого у Східній Європі закладу ви
щої 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 відповід
но 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 ви
моги 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, заці
кавлення, залучення до роботи й утримання найкра
щих людей на кожній посаді.
• Ми заохочуємо постійне навчання і персональний
розвиток особистості.
• Ми створюємо оточення, в якому ефективно працю
ють 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.

Лідерство й високі стандарти
• Ми заохочуємо персональне лідерство, відповідаль
ність і почуття обов'язку.
• Ми вимагаємо від себе дотримання високих стандартів
й етичної поведінки.
• Ми дотримуємося Статуту НаУКМА і є двомовним
університетом з використанням української та англій
ської 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, магістерських,
РhD, кандидатських і докторських програм;
• поєднання освітньої діяльності з науково-дослідниць
кою роботою;
• орієнтацію на фундаментальні навчальні курси світо
вого стандарту, що забезпечують широку освіту, ви
ховують культуру мислення й дадуть змогу випускни
кові НаУКМА оптимально реагувати на динамічні
зміни на ринку праці;
• орієнтацію на оригінальні авторські програми вибір
кових 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 інтегра
цію українського досвіду в світову освітню систему;
• розгортання мережі колегіумів по Україні.
НаУКМА - ЛІДЕР ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ_______________
НаУКМА — ініціатор та послідовний прихильник реформу
вання української вищої освіти. З 1992 року Академія викорис
товує комплексне анонімне тестування з відкритою перевіркою
результатів — систему конкурсного відбору вступників, яка
унеможливила будь-які прояви корупції під час вступу та доне
давна не мала аналогів в Україні.
Вітаючи введення зовнішнього незалежного оцінювання як
засобу перевірки частини знань, набутих у школі, НаУКМА про
довжує розвивати власну систему відбору — 7-модульне могилянське тестування.

В основу навчання в Академії закладено принцип трьох
циклів вищої освіти: бакалавр (з 1992), магістр (з 1996) та доктор/
PhD (з 2008). НаУКМА першим в Україні долучився до рефор
мування третього циклу вищої освіти в межах Болонського проце
су. 2008 року створено Докторську школу НаУКМА, яка здійснює
набір на докторські програми (PhD): «Біологія та біорізноманітгя»,
«Історія Центрально-Східної Європи», «Масові комунікації», «Со
ціальна робота і соціальна політика», «Управління в охороні здо
ров'я», «Філософія літератури», «Фінанси», «Суспільні транс
формації».
Подальший розвиток системи вищої освіти НаУКМА вбачає
в послідовному впровадженні автономії університетів. 2005 року
Академія ініціювала створення Консорціуму з університетської
автономії, до складу якого увійшли вісім українських університе
тів, а в 2009-му НаУКМА став одним із засновників Асоціації уні
верситетів України («Ольвійський форум — 2009»), головним зав
данням якої є утвердження університетської автономії в Україні.
Одна з основних засад університетської автономії — якісно
вищий рівень відповідальності перед суспільством за нада
ні послуги. Тому з 1996 року випускники Академії, які успіш
но виконали вимоги НаУКМА, отримують не тільки диплом
державного зразка, а й Диплом НаУКМА. Державний диплом
фіксує рівень засвоєння навчальних програм згідно з затвер
дженими стандартами, а Диплом НаУКМА засвідчує, що ви
пускник не тільки успішно опанував освітні програми протягом
навчання й поділяє цінності aima mater, а й бере активну участь
у житті університету та суспільства. Диплом НаУКМА визна
ють дедалі більше роботодавців і західних науково-освітніх
закладів.
УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ
Як державний заклад освіти НаУКМА провадить свою діяль
ність 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.
Управління діяльністю НаУКМА здійснюють:
• Наглядова рада — орган, який надає допомогу в за
безпеченні 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 від
повідальність 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 Києво-Могилянської академії і роз
витку НаУКМА:
• Почесний президент — почесна посада, що надаєть
ся Академічною конференцією президентові НаУКМА,
який зробив вагомий внесок у розбудову університе
ту і пропрацював на цій посаді не менше двох термі
нів поспіль.
• Міжнародна консультаційна рада — представницький
орган НаУКМА за кордоном, до складу якого входять
визначні діячі науки, культури, релігії, а також дер
жавні 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 колегія — орган студентського само
врядування.

• Профспілка НаУКМА — повноважний представник пра
цівників і захисник їхніх трудових, соціально-економічних прав та інтересів. Сприяє встановленню діло
вих партнерських відносин з адміністрацією універ
ситету.
Навчання в НаУКМА, робота основних керівних органів уні
верситету та структурних підрозділів регламентуються від
повідними положеннями, затвердженими у встановленому по
рядку. Загальний облік положень здійснює юридичний відділ,
тел.: (044) 425-60-19.

ХРОНІКА СТАНОВЛЕННЯ НаУКМА
1615 р.

1632 р.
1658 р,

1694 р.
1701 р.
1740 р.
1817 р.
1819 р.
1825 р.
1920 р.

1923 р.
1991 р,

1991 р.
1992 р.
1993 р,
1994 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.
об'єднання Київської братської та Київської лаврської
шкіл і створення Києво-Могилянської колегії під патро
натом Петра Могили.
офіційне
надання
Києво-Могилянському
колегіуму
юридичних прав вищої школи і титулу «академія» (за
Гадяцькою угодою, ратифікованою Сеймом Речі Поспо
литої у травні 1659 р.).
офіційне визнання царськими грамотами за Києво-Могилянським колегіумом статусу вищої школи й титулу
«академія».
освячення Благовіщенської конґреґаційної церкви, що
знаменувало остаточне завершення спорудження на
вчального корпусу.
рішення Святійшого Синоду про закриття Києво-Могилянської академії для проведення реформи; відкриття на
її території духовної семінарії.
відкриття на території та в приміщеннях Києво-Моги
лянської академії Київської духовної академії,
завершення спорудження нового академічного корпусу
(тепер 1 корп. НаУКМА).
передання приміщень Духовної академії штабові Дніп
ровської військової флотилії, а Староакадемічного корпу
су — філії Центральної наукової бібліотеки Академії наук
України.
Київська духовна академія припинила своє функціону
вання.
(19 вересня) Розпорядження Голови Верховної Ради
України «Про відродження Києво-Могилянської акаде
мії» на її історичній території як незалежного вищого
навчального закладу України — Університету «КиєвоМогилянська академія» (УКМА).
(16 жовтня) проголошення відродження Києво-Могилян
ської академії.
(24 серпня) офіційне відкриття Університету «Києво-Могилянська академія», посвята перших вступників у сту
денти.
(23—24 травня) схвалення навчальних програм та діяль
ності УКМА Міжнародною нарадою експертів ЮНЕСКО.
(12 квітня) Указ Президента України «Про утворення
Острозького колегіуму».

(19 травня) Указ Президента України «Про надання УКМА
нового статусу — Національний університет "Києво-Могилянська академія"» (НаУКМА).
1994 p. (30 червня) рішення Міжгалузевої республіканської
акредитаційної комісії про ліцензування НаУКМА за чет
вертим рівнем акредитації.
1995 p. (13 січня) Постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Статуту НаУКМА».
1995 p. (1 грудня) затвердження Кабінетом Міністрів України
ТЕО розвитку НаУКМА на 1995-2009 pp.
1996 p. (5 червня) Указ Президента України «Про переймену
вання Острозького колегіуму в Острозьку академію».
1996 p. (З липня) Постанова Кабінету Міністрів України «Про
утворення Миколаївської філії НаУКМА».
1997 p. (28 жовтня) створення Асоціації колегіумів НаУКМА.
1998 p. (7 липня) НаУКМА акредитований Державною акреди
таційною комісією України.
2000 p. (грудень) створення Європейського Колегіуму польських
і українських університетів, серед співзасновників яко
го - НаУКМА.
2005 p. (16 вересня) НаУКМА став індивідуальним членом Асоціа
ції Європейських Університетів і підписав Magna Charta.
2006 p. (травень) Києво-Могилянська Бізнес-Школа за рішенням
Акредитаційної Ради CEEMAN (Central and East European
Management Development Association) отримала безумов
ну 5-річну акредитацію, виконавши всі вимоги та дістав
ши успішну оцінку експертної комісії.
2007 p. (24 травня) відкриття Бібліотеки Тетяни та Омеляна
Антоновичів. Завершення 1-го етапу масштабного про
екту створення наукового, інформаційного та культурноосвітнього комплексу «Бібліотека — Музей — Архів».
2007 p. (25 червня) Указом Президента України (№ 559/2007)
президентові Національного університету «Києво-Могилянська академія» В'ячеславу Брюховецькому при
своєно звання «Герой України» із врученням ордена
Держави.
2007 p. (29 червня) на 16 сесії Академічної конференції НаУКМА
відбулися вибори нового президента НаУКМА. Ним обра
но професора, доктора філологічних наук Сергія Квіта.
2008 p. (25 червня) Президент України підписав Указ (№ 583/2008)
«Про відзначення 400-річчя Національного університе
ту "Києво-Могилянська академія"».
2008 p. (12 червня) освячення престолу та приміщень церкви
Святого Духа (XVIII ст.). Завершення 2-го етапу масш
табного проекту створення наукового, інформаційного
1994 p.

та культурно-освітнього комплексу «Бібліотека-МузеиАрхів».
2008 р. (6 жовтня) відкриття першої в Україні Докторської шко
ли та набір перших докторантів РhD-програм НаУКМА.
2009 р. (29 липня) падання НаУКМА статусу самоврядного (авто
номного) 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.
ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР ПОДІЙ
НА 2011-2012 РОКИ
2011 рік
380 років з часу створення Лаврської школи Петра Могили (1631 р.).
360 років тому універсалом Богдана Хмельницького володіння
ліквідованого в Києві домініканського монастиря були
передані Києво-Братському училищному монастирю
(1651 р.).
310 років тому видано царську грамоту, якою підтверджувалась
непідлеглість Києво-Могилянського колегіуму Київському
магістрату (1701 р.), від якої дослідники починають іс
торію «шкіл» у статусі академії.
260 років з дня народження вихованця Києво-Могилянської
академії відомого композитора Дмитра Бортнянського
(1751-1825 рр.).
210 років тому було відкрито класи нотного співу та інструмен
тальної музики Києво-Могилянської академії (1801 р.).
200 років тому в Києві на Подолі сталася пожежа (липень 1811 р.),
внаслідок якої постраждали будівлі Києво-Могилянської
академії та Київського Братського монастиря, які пізніше
реставрував генеральний архітектор м. Києва Андрій
Меленський.
175 років тому київський археолог Лохвицький подарував для фі
зичного кабінету Київської духовної академії колекцію мі
нералів, чим започатковано мінералогічний кабінет (1836 р.).
90 років тому помер вихованець та професор Київської духовної
академії, автор низки ґрунтовних досліджень з історії
Києво-Могилянської академії академік ВУАН Микола
Іванович Петров (1840—1921 рр.).
20 років тому на території колишніх Києво-Могилянськоі та
Київської духовної академій створено вищий навчальний
заклад — Національний університет "Києво-Могилянська
академія».

2012 рік
380 років тому (1 вересня 1632 р.) митрополит Київський і Галиць
кий Петро Могила створює Києво-Братську (Могиляиську) колегію, об'єднавши Київську братську та Київ
ську лаврську школи.
365 років тому (11 січня 1647 р.) помер засновник Києво-Могиляпського колегіуму митрополит Петро Могила.
335 років тому (7 червня 1677 р.) народився Теофан Прокопович,
ректор КМА, відомий церковний діяч.
295 р. тому (20 листопада 1717 р.) народився Георгій Кониський,
один із найвідоміших вихованців КМА, ректор Академії,
архієпископ Білоруський.
250 р. тому (28 травня 1762 р.) народився Іриней Фальковський,
ректор КМА, Чигиринський єпископ.
195 років тому було прийнято рішення Священного Синоду про
закриття Києво-Могилянської академії; відкриття на її
території Духовної семінарії (1817 р.)
140 років тому (28 січня 1872 р.) на засіданні Ради КДА був роз
глянутий та переданий на затвердження Св. Синоду
проект створення при Академії церковно-археологічного
музею і товариства.
140 років тому (14 лютого 1872 р.) народився Олександр Олек
сандрович Глаголєв, професор КДА, відомий гебраїст.
95 років тому (10— 13 травня 1917 р.) відбувся з'їзд студентів КДА,
на якому більшістю голосів було ухвалено рішення про
поступову українізацію навчального процесу в закладі.
20 років тому відбулось офіційне відкриття Університету «КиєвоМогилянська академія», посвята перших вступників у сту
денти (24 серпня 1992 p.).
АКАДЕМІЧНИЙ КАЛЕНДАР
НА 2011/12 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
24 серпня
День Незалежності України. У 1992 році відбулася пер
ша посвята в спудеї відродженої Києво-Могилянської
академії.
31 серпня
Урочиста церемонія посвяти у спудеї НаУКМА.
1 вересня
Початок нового навчального року. Загальноуніверситетська інавгураційна лекція однієї з найпомітніших
дослідниць не лише в сучасній славістиці Італії, а й у захід
ній славістиці загалом, Почесного професора НаУКМА
Джованни Броджі Беркофф.

4 вересня
Лекція в циклі «Духовні цінності людини» отця Петра
Зуєва: «Київська ідея: релігійний та культурологічний
аспекти».
24 вересня
День факультету правничих наук НаУКМА.
15 жовтня
День Києво-Могилянської академії.
24-30 жовтня
Тиждень самостійної роботи для студентів бакалавр
ських програм 3—4-го року навчання.
12 листопада
День факультету економічних наук НаУКМА.
12-25 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.
26 грудня - 8 січня
Зимові канікули.
9 січня

Початок весняного семестру.

11 лютого
День факультету гуманітарних наук НаУКМА.
Березень
Запис студентів на навчальні дисципліни нового 2012/13
навчального року. Формування плану опанування дис
циплін студентами.
12-23 березня
Весняна екзаменаційна сесія для студентів 4-го р. н. ФПвН.
19-30 березня
Весняна екзаменаційна сесія для студентів 5-го р. н. ФПвН.
2-13 квітня
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.
7-20 травня
Державна атестація випускників. Захист випускних
кваліфікаційних робіт і складання державних іспитів.
20 травня
День факультету природничих наук НаУКМА.
27 травня
День факультету інформатики НаУКМА.
28 травня - 4 червня
Літня екзаменаційна сесія студентів 3-го року навчання.
Заліково-екзаменаційна сесія додаткового періоду весня
ного семестру для студентів 1-го та 2-го років навчання.
6 червня - 31 серпня
Літні канікули.
10 червня
День факультету соціальних наук і соціальних технологій
НаУКМА
28 червня
Конвокація-2012 - XVIII церемонія вручення дипломів
випускникам НаУКМА.

ГОЛОВНІ ПОДІЇ 2010/11 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, НАПРЯМИ ТА ПРОЕКТИ
•

•

•

•

•

Перша в Україні Докторська школа НаУКМА здійснює набір
на структуровані РЬО-програми:

з 2008 р. — «Масові комунікації», «Управління в охо
роні здоров'я», «Фінанси»;
з 2009 р. — «Біологія та біорізноманіття», «Філософія
літератури»;
з 2010 р. — «Соціальна робота і соціальна політика»,
«Історія Центрально-Східної Європи»;
з 2011 р. — «Суспільні трансформації».
Відкрито першу в Україні магістерську програму «Ме
неджмент зв'язків із громадськістю» (РR), яка поклика
на надати студентам наукові знання й професійні прак
тичні навички, розвинути і вдосконалити вміння у сфе
рі менеджменту зв'язків із громадськістю.
У Дослідницькій бібліотеці НаУКМА (Староакадемічний
корпус НаУКМА, 1 поверх, вул. Сковороди, 2) відбуло
ся урочисте відкриття Меморіального кабінету (Бібліотеки-Музею-Архіву) Джеймса Мейса.
Національний університет «Києво-Могилянська акаде
мія» став першим українським вищим навчальним за
кладом, який отримав грант для заснування кафедри
з права Європейського Союзу їм. Жана Моне.
Національний університет «Києво-Могилянська акаде
мія» увійшов до числа засновників проекту міжнарод
ного політехнічного музею «Український техноленд»,
спільного для країн СНД туристичного, наукового та
освітньо-дослідницького центру, створюваного під егідою
Міжнародної асоціації академій наук (МААН) і Євразій
ської асоціації університетів (ЄАУ). Засновниками Техноленду виступають організації з семи країн СНД, а також
Грузії.

НОВИНИ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ НаУКМА
• Наукова бібліотека Національного університету «КиєвоМогилянська академія» підписала Меморандум про
співпрацю з Центральним державним архівом зарубіж
ної україніки, що передбачає зокрема довгострокове
співробітництво у справі залучення до наукового обігу
архівних матеріалів, що є історико-культурним надбан
ням закордонного українства (особові фонди, матеріали
громадсько-політичних, навчальних, релігійних та інших
організацій українських громад).

Відкрито доступ до:
80 авторитетних міжнародних та міждисциплінарних довідкових
видань, пов'язаних із соціальними науками, через SAGE
reference online;
баз даних ProQuest: ABI/INFORM Global (бізнес, фінанси, еко
номіка), ProQuest Computing (комп'ютерні науки та
технології), ProQuest Science Journals (комп'ютерні на
уки та технології, інженерія, фізика, телекомунікації),
ProQuest Telecommunications (телекомунікації);
LexisNexis Academic - більш ніж 6000 повнотекстових новин,
інформації бізнесу і правових джерел, доступ до по
слуги відомих цитувань Шепарда, до справ усіх феде
ральних судів та судів штатів, починаючи з 1789 року;
онлайнової колекції видань XVIII століття Eighteenth Century
Collections Online — це найбільший проект з оцифрування друкованих видань, доступ до визначних друкованих
видань англійською та іншими мовами, що були видані
у Великій Британії протягом XVIII століття, включаючи
тисячі важливих праць американських авторів;
платформи HINARI - The Health InterNetwork Access to Research
Initiative. Ресурс об'єднує електронні журнали — понад
6400 назв — та бази даних відомих видавців, зокрема
Elsevier (ScienceDirect), Cambridge University Press, Nature
Publishing Group, BioOne, IOS Press, Sage Press, M. A. Liebert, De Gruyter, Thieme, Teylor & Francis та ін.;
журналів видавництва Royal Society of Chemistry;
25 журналів видавництва Хімічного королівського товариства.
Всі журнали мають високий імпакт-фактор, в них пуб
лікується найновіша інформація з хімічних наук;
нових енциклопедій SAGE Publications: Encyclopedia of Educa
tional Reform and Dissent Encyclopedia of Curriculum
Studies;
баз даних EBSCO Databases - 12 універсальних та тематичних
баз даних, які містять повнотекстову й бібліографічну
інформацію з понад 7000 назв журналів (з них 6100 ре
цензовані), газет, бюлетенів новин, довідників з глибо
ким архівом. Доступ до цих ресурсів відкрито завдяки
підтримці випускниками Могиляyки проекту «Річна
передплата на електронні ресурси» в рамках VI Благодій
ної кампанії випускників.
Відкрито Мистецьку бібліотеку: друковані, аудіо-, відеоколекції та персональні колекції Джеймса Мейса, Ади
Кулик, Любомира Пирога.

ЗУСТРІЧІ З НАУКОВЦЯМИ Й ПОЛІТИКАМИ
ЗІ СВІТОВИМ ІМ'ЯМ
У 2010/11 навчальному році спілкувалися з могилянцями й виступили перед ними з лекціями такі знані сучасники:
1 вересня — Почесний професор Національного університету
«Києво-Могилянська академія» Ярослав Грицак із інав
гураційною лекцією «Що лишилося від Помаранчевої
революції?»
2 вересня — польський історик і філолог Ян Маліцький, опо
зиційний діяч, співзасновник і головний редактор жур
налів «Obyz» (Табір) та «Przeglgd Wschodni», заснов
ник підпільного Інституту Східної Європи, який згодом
перетворився на Студіум Східної Європи Варшавсько
го університету.
3 вересня — ректор Українського Католицького Університету отець
Борис Ґудзяк з лекцією «Не бійся страху. Страх сту
дента. Страх громадянина. Страх людини». Отець Бо
рис — провідний науковець у галузі церковної історії,
автор понад тридцяти друкованих праць, серед них «Київ
ська митрополія, Царгородський патріархат і генеза
Берестейської унії».
11 листопада — др. Ханс-Георг Вік із лекцією «The Charter of
Paris 1990 — Perception and Reality» (1) The Common
European House; 2) The Collapse of the Soviet Union and
of Yugoslavia; 3) The New Architecture of Europe: Realities
and Perceptions. Др. Вік був керівником Федеральної
розвідувальної служби Німеччини (Bundesnachrichten
dienst, BND) у 1985-1990 pp., автор численних публі
кацій з питань міжнародної безпеки, актуальних між
народних питань, стратегії боротьби з міжнародним
тероризмом, демократичних перетворень у Росії та ін
ших пострадянських державах.
22 листопада — Валентин Наливайченко, голова Політради «На
шої України», з публічною лекцією «День Свободи і нове
політичне покоління». По закінченні впродовж години
проходила вільна дискусія, до участі в якій долучилися:
С. Бондарчук, голова Центрального виконкому «Нашої
України»; І. Ванникова, випускниця НаУКМА 2001 p.,
прес-секретар Президента України (2006 — 2010); Р. Пав
ленко, випускник НаУКМА 2001р., директор Школи по
літичної аналітики НаУКМА; Д. Лубківський, член По
літради «Нашої України».
З грудня — Тамара Чикунова, відома правозахисниця з Узбе
кистану, завдяки діяльності якої 1 січня 2008 р. в цій
країні було скасовано смертну кару, з лекцією «Цінність
життя».

15 лютого — Блаженнійший Любомир (Гузар) з дискусією на

вколо тез: «Пізнайте правду і правда визволить вас»
(Ів. 8, 32) та «У людини є лише один тиран — невігла
ство» (Віктор Гюго). Це була перша публічна зустріч
Блаженнійшого Любомира після його відходу від керів
ництва УГКЦ.
17 лютого — український письменник, журналіст Тарас Прохасько, із розмовами про свою нову книжку «БОТАКЄ»,
і не лише про неї (модератор — Богдана Матіяш).
21 лютого — співдоповідач моніторингового комітету Парламент
ської Асамблеї Ради Європи по Україні (1995 — 2007)
пані Ханне Северінсен із лекцією та дискусією за те
мами «20 років по незалежності України: перспективи
євроінтеграції України на сучасному етапі; статус свобо
ди слова та прав людини; влада громадянського суспільст
ва, роль молоді та міжнародних організацій у суспільстві».
7 квітня — Юрко Іздрик, письменник, художник, музикант, го
ловний редактор легендарного часопису «Четвер».
6 травня — литовська письменниця та ілюстраторка Сіґуте Ах,
із презентацією своєї книжки та майстер-класом із ма
лювання.
10 травня — професор Стенфордського університету (США) Нор
ман М. Наймарк, один із найавторитетніших сучасних
істориків, що досліджують історію XX ст., з відкритою
лекцією та презентацією книжки «Геноциди Сталіна».
Професор Наймарк відвідав Україну 10 — 12 травня на
запрошення НаУКМА. Видавничий дім «Києво-Могилянська академія» дістав ексклюзивне право на видан
ня праці «Геноциди Сталіна» українською мовою, і автор
сам представив її українським читачам у Могиляпці.
17 травня — Блаженнійший Святослав зустрівся зі студентами
Києва у Могилянці. Київським студентам Главу УГКЦ
представив Президент НаУКМА Сергій Квіт. Блажен
нійший Святослав в університеті прочитав лекцію на
тему «Вічно молода і сучасна Церква» та відповів на
запитання студентів.
НАУКОВІ ФОРУМИ І ПОДІЇ
Науковці університету протягом року організували і про
вели відкриті конференції, наукові семінари та круглі столи на
актуальні й суспільно важливі теми, серед яких:
22 вересня — презентація шеститомного видання «Вибране» Ми

рослава Мариновича, яке дає повну картину його твор
чості, а також насиченого життя відомого українського
правозахисника, публіциста, релігієзнавця, філософа.

23

вересня - Міжнародна конференція «Інновації та Болон
ський процес», присвячена обговоренню міжнародно
го досвіду, проблем та перспектив запровадження трирівневої освіти за спеціальністю «Соціальна робота»
відповідно до вимог Болонського процесу. Учасниками
конференції стали найкращі спеціалісти в галузі соці
альної роботи України (Надія Кабаченко), Великої Бри
танії (Джо Лукас), Словенії (Весна Асскошек), Естонії
(Лаура Лєппіка), Литви (Гедре Квіескене), Грузії (Яго
Качкачішвілі). Проведення конференції стало можли
вим завдяки підтримці Європейської комісії (Програма
Темпус) у рамках проекту «Вдосконалення трирівневоі
системи освіти за спеціальністю "Соціальна робота" в шести
європейських країнах» (ACES).
1 — 2 жовтня — Перша щорічна міжнародна конференція «Пар
ламентські читання». Проект започаткований до два
дцятиріччя українського парламенту та ініційований
«Лабораторією законодавчих ініціатив» і студентським
науковим товариством «Scholaris» факультету правни
чих наук НаУКМА.
14-16 жовтня - міжнародна наукова конференція «Ad fontes»,
присвячена 300-річчю Бепдерської конституції Пилипа
Орлика 1710 р.
Вчена Рада НаУКМА присвоїла відомому українському інтелек
туалу, політологу, журналісту професору Вільного уні
верситету Берліна Богдану Осадчуку звання Почесного
доктора НаУКМА.
30 жовтня - відкриття III Всеукраїнського симпозіуму «Укра
їнське сакральне мистецтво» в Національному заповід
нику «Софія Київська» та круглий стіл «Іпостасі укра
їнської ікони»; серед організаторів — Центр досліджень
української сакральної культури НаУКМА.
25 листопада — презентація книги Аркадія Сидорука «Голодо
мор: коли Україна і світ визнають правду? Роздуми над
трагедією».
25 листопада — презентація анотованого довідника «Голодо
мор 1932- 1933 років в Україні за документами архіву
СБУ», перше видання повного переліку всіх розсекре
чених матеріалів (1930—1980-ті роки) про Голодомор та
короткий огляд їх змісту.
31 січня - 4 лютого - Дні науки НаУКМА.
1 лютого — семінар «Елементи злочину геноциду в Голодоморі
1932-1933 років в Україні згідно з міжнародним правом».
9 лютого - Третій міжнародний науково-практичний форум
науковців.
25-26 лютого — Десята міжнародна науково-практична конферен
ція «Конфліктологічна експертиза: теорія і методика».

9 березня — «Шевченківські читання» за участю Оксани Забужко,
Андрія Куркова, братів Капранових і Арсенія Яценюка.
14 березня — XXI семінар «Мембранні та сорбційні процеси і тех
нології», присвячений пам'яті М. Т. Брика.
16 березня — презентація оновленого видання «Антологія єв
рейської поезії. Українські переклади з їдишу», укладачі
та редактори: Велвл Чернін та Валерія Богуславська. Пе
реклади поезій — відомі українські поети та переклада
чі: Іван Франко, Максим Рильський, Павло Тичина, Ми
кола Лукаш, Григорій Кочур, Абрам Кацнельсон, Мойсей
Фішбейн, Ліна Костенко, Микола Вінграновський, Бо
рис Олійник, Дмитро Павличко та інші.
Виставка «Народна війна 1917—1932». Музейну експози
цію розроблено дослідниками Київської організації Това
риства Меморіал ім. В. Стуса впродовж 2008 — 2009 рр.
на основі опрацювання близько 1500 архівних справ з дер
жавних і галузевих архівів 18 областей України.
21 квітня — «Вплив Лісабонської угоди на відносини між ЄС та
Україною» — перший семінар з актуальних питань пра
ва Європейського Союзу у рамках програми ім. Жана
Моне, в якій з 2010 року бере участь факультет правни
чих наук НаУКМА.
24 травня — прес-конференція та презентація видання «Час "де
шевого клоуна". Українська освіта: випробування горереформами», присвячені висвітленню драматичної ситуа
ції в українській освіті, зокрема в зв'язку з деструктив
ною діяльністю міністра Д. Табачника. Ключові спікери:
Сергій Квіт, президент НаУКМА; В'ячеслав Брюховецький, почесний президент НаУКМА; Володимир Моренець, віце-президент НаУКМА з науково-навчальних
студій; Володимир Панченко, керівник проекту «Літакцент»; Андрій Мелешевич, декан факультету правни
чих наук НаУКМА.
25-27 травня — Міжнародний науковий симпозіум до 110-річчя
з дня народження лауреата Нобелівської премії з еко
номіки (1971 р.) Саймона Кузнеця, шкільні та студент
ські роки якого пройшли в Україні. У рамках Симпозіу
му відбулася XXVIII Міждисциплінарна дискусія «Цикли
С. Кузнеця, М. Кондратьева та М. Туган-Барановського:
закономірності, тенденції та перспективи економічної
динаміки».
25 травня — конференція «Бізнес і освіта» (стан та перспекти
ви процесів організації і регулювання освітніх послуг
в Україні; аналіз глобальних і локальних тенденцій вза
ємодії між бізнесом, ВНЗ і владою), організована тиж
невиком «Інвестгазета», компанією «Систем Кепітал Ме
неджмент» та НаУКМА.

26 травня — круглий стіл, присвячений книзі Чеслава Мілоша
«Родинна Європа» — одному з ключових його творів,
іцо відображає політичну візію середовища «Культу
ри», польського літературно-політичного часопису, яке
відігравало важливу роль у примиренні поляків з укра
їнцями, білорусами та литовцями, будучи першим поль
ським інтелектуальним колом, що в 1950-ті роки захища
ло ідею визнання повоєнних східних кордонів Польщі.
1-2 червня — Міжнародний семінар «Регламент докторської шко
ли (Code of Practice) як метод розвитку академічної куль
тури та дослідницької діяльності».
2 червня — на вшанування пам'яті Івана Миколайчука з нагоди
його 70-річчя — наукова конференція «Авторський кі
нематограф Івана Миколайчука», презентація науково
го дослідження Йоанни Левицької «Повернення до ко
ріння. Українське поетичне кіно» (переклад з польської),
відкриття одноденної виставки «Його в обличчя знали вже
мільйони», вручення премії переможцю конкурсу «Іван
Миколайчук. Фільми», проведеного журналом «Кіно-Театр»,
студентці НаУКМА Наталі Сосницькій.
Присвоєння звання «Почесний професор НаУКМА» профе
сорці Джованні Броджі Беркофф, котра є однією з найпомітні
ших дослідниць не лише в сучасній славістиці Італії, а й у захід
ній славістиці загалом. Від 2011 року проф. Броджі є членкинею
редакційної ради альманаху «Київська Академія» (НаУКМА).
Звання «Почесний доктор НаУКМА» у червні — за рішен
ням Вченої ради НаУКМА - отримав Валентин Сильвестров
(Україна) — всесвітньо відомий композитор, визнаний класик,
про якого Арво Пярт казав як про «перше ім'я» у світі сучасної
класичної музики.
БЛАГОДІЙНІ АКЦІЇ МОГИЛЯНЦІВ
27
вересня — День донора крові, проведений громадською
організацією «Всеукраїнська Організація Здоров'я» разом із Шко
лою охорони здоров'я Національного університету «Києво-Могилянська академія» з метою поширення ідеї волонтерського
донорства та збору крові для тих, хто потребує цього найбільше
і нагально.
Розпочато проект «Реставрація», 5-річний благодійний про
ект збору коштів на реставрацію Староакадемічного (Мазепиного) корпусу, який гостро потребує капітального ремонту і фа
хової реставрації. За попередніми підрахунками, за наявності
фінансування її можна здійснити протягом 3 років (бюджет
проекту становить близько 30 млн грн).

19 січня Києво-Могилянська академія провела перший бла
годійний вечір проекту «Реставрація», спрямованого на поряту
нок 11 історичних і архітектурних пам'яток України, розташо
ваних на території НаУКМА. У ході підготовки та проведення
першого благодійного вечора зібрано 552 тис. 660 грн. Перші
внески зробили компанії; Драгон Кепітал, Райффайзен Банк
Аваль, БДО в Україні, Києво-Могилянська фундація Америки.
Також зробили внески Українське видавництво в Чикаго й при
ватні особи з України та США. Проект дістав міжнародну під
тримку, зокрема до Наглядової ради увійшли Надзвичайні та
Повноважні Посли Канади та Франції в Україні.
24 лютого відбувся Благодійний концерт для збору коштів на
лікування Євгена Ангела за участю творчих колективів: «Божичі»,
«Вокальна студія Сусани Карпенко», «Гуляй город», «Кралиця»,
«Кросна», «Михайлове чудо», «Райгородок», Тарас Компаніченко, «ТаРута», «Хорея Козацька», «Царина».
1 березня відбувся Благодійний етно-рок-концерт для збору
коштів на лікування Євгена Ангела, в якому на сцені виступили:
Млада, РоїіКарп, Едуард Драч, Астарта, «ДомРа», «Хорея Ко
зацька», «ЮРКЕШ», «ТаРута», «Пропала грамота».
19 квітня — відкриття студентського фотопроекту «Світлі
Світлини» в межах акції «Нескінченна Епідемія Доброти» на
Всесвітній День Спонтанного Прояву Доброти.
КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ЗАХОДИ В МОГИЛЯНЦІ
12
— 16 вересня у Києво-Могилянському театральному цен
трі «ПАСІКА» відбулася створена Вірляною Ткач на основі жі
ночих ритуальних пісень вистава «Скіфські камені», у якій взя
ли участь народна артистка України Ніна Матвієнко, її дочка
Антоніна, митці з Америки та Киргизстану - Сецілія Арана,
Сузан Гванг, Маруся Соневицька, Юліян Китастий, Кенжегуль
Сатибалдиєва, Айнура Качкинбек кизи та Нурбек Серкебаєв.
24
вересня в Галереї мистецтв ім. Олени Замостян відбулася
фотовиставка «З любов'ю до України» Роксоляни Тим'як-Лончини (Чикаго, США).
14
жовтня в Галереї мистецтв ім. Олени Замостян відбулося
відкриття першої акварельної виставки художніх творів «Там
місяць сміявся і сонце раділо» відомої майстрині Любові Міненко.
У жовтні відбулася вистава Метью Зайця «Кравець з Інвернесу», поставлена відомим режисером Беном Гарісоном, з жи
вим музичним супроводом двох найкращих традиційних шот
ландських скрипалів — Джонні Харді та Гевіна Марвіка. За під
тримки Scottish Arts Council та Hugh Fraser Foundation.

З 14 жовтня в рамках святкування 395-ліття Києво-Могилянської академії та в межах проведення Міжнародної науко
вої конференції «Ad fontes» (до 300-річчя Бендерської консти
туції Пилипа Орлика) Музей української звитяги НаУКМА
демонстрував розширену експозицію «Мазепіана», до якої увій
шли і матеріали київського дослідника-краєзнавця Віктора Киркевича.
Відбувся концерт «Українське бароко. Автографи Веделя»
народної хорової капели «Почайна» в рамках Свята україн
ської духовної музики, що було присвячене видатному україн
ському композитору Артемію Веделю та вдруге ініційоване за
сновником і незмінним керівником хорової капели «Почайна»
заслуженим артистом України Олександром Жигуном.
У березні в Галереї мистецтв ім. Олени Замостян НаУКМА
експонувалась художня виставка робіт Василя та Ярослава Босенків «Ліричний пейзаж».
16
березня була представлена авторська програма буковин
ських писанкарок Олександри Губчин, Світлани Красовської
і Наталі Суруджій.
У квітні було представлено новий проект «РОЗТИН. ФОТО.
ГРАФІКА», що об'єднав у одному просторі фотороботи Олексія
Болдіна та графіку Ігоря Цикури.
У квітні Музичне товариство НаУКМА презентувало новий
проект Jazzva — джаз-клуб, студентський мистецько-освітній
проект, який тематично охоплює всі можливі стилі та площини
культурного впливу джазового мистецтва.
У травні на великій сцені КМЦ відбувся третій концерт могилянських гуртів «Могилянські банди» (колективи Boys'Room,
Ride the Subway, Квітень Руїн, HellCell, Solomija and band). Ко
шти, зібрані під час концерту, були перераховані на лікування
Євгена Ангела.
У червні хорова капела «Почайна» представила у Національ
ній філармонії України ліричний цикл для хору a kapella Алемдара Караманова.
8
червня у Галереї мистецтв ім. Олени Замостян НаУКМА
відбулося відкриття мозаїчної панорами художнього текстилю
«СЬОМЕ НЕБО» в презентації вихованців Львівської національ
ної академії мистецтв та Вижницького коледжу прикладного
мистецтва — Руслани Василюк, Артура Гинги, Оксани ГингиПетращук, Тетяни Коваль-Вишківської, Юлії Фадєєвої, Інни Андрусяк, Ольги Ямборко.

НаУКМА У РЕЙТИНГАХ
За даними USETI, за результатами аналізу вступної кампанії —
2010 в Україні НаУКМА визнано лідером серед 525 вузів країни:
• за загальним конкурсом — 8,06 заяв на місце;
• за середнім балом ЗНО — 184,91 (з відривом у 12 балів);
• за середнім балом атестату — 185,88.
НаУКМА входить до першої двадцятки лідерів у конкурсі на
держзамовлення та до числа лідерів у загальному рейтингу вишів.
Президент Національного університету «Києво-Могилянська
академія» Сергій Квіт посів 184 сходинку в рейтингу «200 найвпливовіших українців 2010 року» журналу «Фокус».
У рейтингу репозитаріїв світу, серед найкращих 1200 репозитаріїв з-посеред майже 2000 світових, Могилянський еКМАIR —
на 733 місці.
За рейтингом часопису «Деньги» Могилянка зберігає пози
ції лідера щодо попиту на своїх випускників. Зарплатиєвий
рейтинг вузів розраховується й публікується часописом з 2007
року за напрямами підготовки фахівців: у економічній сфері,
юриспруденції, гуманітарних науках, технічних та будівельних
спеціальностях. ВНЗ, які увійшли до цих списків, оцінювались
провідними українськими компаніями-працедавцями, у тому
числі й дочірніми компаніями мультинаціональних корпорацій.
Лідери минулорічного рейтингу в основному утримали свої по
зиції й 2011-го року: Могилянка у трьох номінаціях залиша
ється у трійці лідерів — за гуманітарними спеціальностями 1-ше
місце, економічні та юридичні — 3-ті місця.
НаУКМА утримує високі позиції серед вишів країни. Втре
тє в опитуванні беруть участь 234 виші країни. Проект має на
меті визначення вузів, навчання в яких має найбільшу прак
тичну цінність і відповідає вимогам реального сектору еконо
міки, а також гарантує випускникам надійні перспективи пра
цевлаштування. Позиції Могилянки порівняно з минулорічни
ми залишилися практично незмінними, а саме: за економічними
спеціальностями — 3-тє місце, за юридичними спеціальнос
тями — 3-тє місце, за ІТ-спеціальностями — б місце (минулого
року 5-те).
За рейтингом університетів світу «Webometrics» серед укра
їнських вишів Могилянка займає третю сходинку (1608 позиція
рейтингу) після Львівського національного університету ім. Іва
на Франка (відповідно — 1443 місце рейтингу) та Київського на
ціонального університету ім. Тараса Шевченка (1576-та позиція).

ПЕРЕМОГИ МОГИЛЯНЦІВ

На 17 Щорічному книжковому форумі у Львові дві могилянські книги: «Великий терор в Україні» (ВД «КМА») та «Євро
пейський словник філософії» («Дух і Літера») були серед 17-ти
найкращих книг Форуму-2010, персональну відзнаку членів журі
здобула книга Валентина Королька та Оксани Некрасовой «Зв'язки
з громадськістю. Наукові основи, методика, практика» (ВД «КМА»),
спеціальну відзнаку партнерів (Інтернет-порталу BookLand та
торгової марки PocketBook) дістала книга професора НаУКМА
Лариси Масенко «Нариси з соціолінгвістики» (ВД «КМА»).
Доктор технічних наук, професор кафедри інформатики НаУКМА
Віктор Іваненко опублікував монографію «Decision Systems and
Nonstochastic Randomness» у відомому міжнародному видавни
цтві «Springer», яке спеціалізується на випуску матеріалів у галу
зі науки, техніки та медицини.
У категорії дипломних та магістерських робіт IV Конкурсу
ім. Єжи Ґєдройця за найкращі дипломні, магістерські і канди
датські роботи, присвячені історії та сучасності Польщі й польсько-українським взаєминам, переможцем стала Олена Коваленко
(МП-2 «Філологія. Теорія, історія української мови та компара
тивістика») за дипломну роботу «Комічний образ в українській
радянській та польській воєнній прозі 1950—1960-х років та його
кінематографічне втілення (на матеріалі Івана Стаднюка та Казімєжа Славінського)», науковий керівник — Дзядевич Т. М.
Лауреатом конкурсу також стала Юлія Поліковська (МП-1
«Історія») за бакалаврську роботу «Образ Східних Кресів у поль
ському повоєнному публічному дискурсі (на матеріалах «Куль
тури» та сучасних нешкільних підручників)», науковий керів
ник — Бетлій О. В.
Станіслава Шевчука, доктора юридичних наук, професора
кафедри загальнотеоретичних та державноправових наук ФПвН
обрали членом-кореспондентом Національної академії право
вих наук України.
В конкурсі на Грант Андрія Сивоконя (діє в НаУКМА з 2005 ро
ку), одного з перших випускників факультету природничих наук,
нині успішного підприємця, переміг проект створення кафедри
ім. Жана Моне з права ЄС у НаУКМА, керівник — Роман Пе
тров, доцент кафедри галузевих правових наук факультету прав
ничих наук; грантодавець — Європейська комісія. Метою конкур
су є активізація та стимулювання успішної грантової діяльності
викладачів і студентів, структурних підрозділів університету.
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листопада 2010 р. в Києві відбувся фінал Першого всеу
країнського студентського чемпіонату із розв’язування бізнескейсів Case Champ, співорганізатором якого виступила студент
ська організація «Іст-Вест Бізнес» Києво-Могилянської академії.
Серед шести фіналістів з усієї України, які презентували своє
рішення перед мідл-менеджментом Укрсоцбанку, JTI, MARS,
Phoenix Capital, Славутич, life:) та експертами kmbs, команда
з Могилянки «Attiva» (Віталій Билів (ФЕН-4, економ, теорія),
Валентин Гриценко (ФЕН-4, економ, теорія), Михайло Оболонський (ФЕН-4, економ, теорія) та Роман Тичківський (МП-1, еко
ном. теорія)) виборола 3-тє місце.
Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів
(УАВК) за сприяння Міністерства освіти і науки України, На
ціональної академії наук України, Академії педагогічних наук
України провела Всеукраїнський конкурс видань для вищих на
вчальних закладів «Університетська книга», з метою створення
комплектів високопрофесійних підручників і посібників для
якісної підготовки спеціалістів з усіх напрямів вищої освіти.
Переможцями конкурсу стали лише ті видання, які пройшли
ретельну професійну незаангажовану експертизу та відповіда
ли усім вимогам — від якісного змістового наповнення, відпо
відно, до чіткого дотримання видавничих норм. Видавничий дім
«Києво-Могилянська академія» на конкурсі посів 2-ге місце за
кількістю здобутих дипломів.
Нагородами відзначено 4 посібники викладачів НаУКМА:
• 1-ше місце у номінації «Найкраще навчальне видання з пси
хології» — Копець А. Класичні експерименти в психології;
• 2-ге місце за «Найкраще навчальне видання з психоло
гії» — Гірник А. Основи конфліктології;
• 2-ге місце за «Найкраще навчальне видання з нових на
прямів професійної підготовки» — ЯковецьА. Телевізійна
журналістика: теорія і практика;
• 3-тє місце за «Найкраще навчальне видання з природни
чих та математичних наук» — Стрижок П. Квантова хімія.
Постметафізичний «Словник європейських філософій» ви
знано «Книжкою року — 2010». Словник, який вперше видано
у 2004 році в Парижі французькою мовою, є проектом учениці
Мартіна Гайдеггера професора Сорбони Барбари Кассен.
Перемогу в конкурсі «Найкращий молодий соціолог року
2010», велику срібну нагороду та премію імені Н. В. Паніної за
виконану дослідницьку роботу здобула Світлана Хутка, випуск
ниця та викладачка кафедри соціології НаУКМА.

Києво-Могиляиська Бізнес-Школа перемогла в номінації «Best
МВА» від «KyivPost». Переможці визначались за результатами
відкритого голосування, проведеного «KyivPost», та рішенням
експертної ради. Онлайн-голосування, що тривало до 9 січня
2011 року, засвідчило перемогу kmbs як бізнес-школи з найкра
щими програмами МВА.
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лютого 2011 року відбулося нагородження студентів фа
культету економічних наук Національного університету «КиєвоМогилянська академія» — переможців Конкурсу студентських
есеїв Стипендіальної програми BDO: 1-ше місце — Юлія Скрекотень, бакалаврська програма «Фінанси та кредит», 3-й курс,
тема: «Перехід на МСФЗ як спосіб підвищення інвестиційної
привабливості компанії», 2-ге місце — Арина Селюкова, бака
лаврська програма «Економічна теорія», 3-й курс, тема: «Пер
спективи ринку аудиторських послуг та майбутнє професії ауди
тора: універсальність чи вузька спеціалізація?»
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лютого в Інституті філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ
відбулась урочиста церемонія вшанування лауреатів та вру
чення премій з філософії 2010-2011 pp. Переважна більшість
цьогорічних лауреатів відзнаки є викладачами Києво-Могилянської академії. Автором найбільш новаторської філософської
концепції став київський філософ, викладач НаУКМА Віктор
Малахов, що є автором книги «Вразливість любові». — К.:
«Дух і Літера», 2005. Найкращим редакційно-видавничим про
ектом було визнано видання видавництва «Дух і Літера» та
Центру європейських гуманітарних досліджень НаУКМА «Єв
ропейський словник філософій: Лексикон неперекладностей».
Том перший. — К.: «Дух і Літера», 2009. Найкращою філософ
ською монографією — «Філософія права: Навчальний посіб
ник». Вінниця: О. Власюк, 2007, кандидата філософських наук,
викладача провідних київських університетів Андрія Баумейстерсг, найкращою друкованою працею молодого дослідника
(до 35 років) у галузі філософії — «Philosophia rationalis у Києво-Могиляпській академії: Монографія». — Вінниця: О. Вла
сюк, 2009, кандидата філософських наук Миколи Симчича, ви
пускника і нині викладача НаУКМА. А відзнаку за найкращий
науковий коментар дістав професор Олег Хомо, автор 350-сторінкового коментаря до книги «Блез Паскаль. Думки». — К.:
«Дух і Літера», 2009.
У фіналі першого туру англомовного Міжнародного студент
ського конкурсу з інвестиційного аналізу студенти НаУКМА
(1 курс магістратури) Антон Литвин, Анна Снітко і Наталія
Татарин підготували якісний фінальний звіт та успішно захис
тили отримані результати перед кваліфікованим журі.

Команда факультету інформатики у складі трьох студентів
другого року навчання бакалаврських програм — Герича Заха
ра, Садового Олексія, Гребенюка Сергія під керівництвом до
цента кафедри мультимедійних систем Фін Олексія Олецького
зайняла 1-ше місце на відбірковому турі всесвітньої Олімпіади
ACM з програмування. Олімпіада ACM — це всесвітня команд
на першість з програмування, яка відбувається під егідою про
фесійної асоціації ACM (Association for Computer Machinery,
Асоціація обчислювальної техніки). Наступні відбіркові тури
мають пройти у Вінниці та Бухаресті, а фінал — в Орландо.
14-16 квітня в Національному університеті «Острозька ака
демія» проходила Всеукраїнська студентська олімпіада з політо
логії за участю представників 25 університетів України. У зма
ганні з 53 колегами з інших ВНЗ студенти НаУКМА (3-й рік
навчання, ФСНСТ, кафедра політології) здобули: Руслан Кермач — 1-ше місце, Станіслав Соколов — 2-ге місце, Людмила
Балабай — 7-ме місце.
13-15 квітня проходила Всеукраїнська студентська олімпі
ада зі спеціальності «Соціальна робота» в Інституті соціальної
роботи та управління Національного педагогічного універси
тету ім. М. П. Драгоманова. У II тур вийшли 36 представників
вісімнадцяти вищих державних навчальних закладів. Школу
соціальної роботи НаУКМА на олімпіаді представляли студентки
4 курсу ФСНСТ Анна Іськова та Дарина Степанченко. У II турі
2-ге місце виборола Анна Іськова. В номінаціях учасники олім
піади були відзначені грамотами: за найкраще розкриття тео
ретичних питань із соціальної роботи — Анна Іськова; за оригі
нальність соціального проекту, його інноваційність — Дарина
Степанченко.
З 11 по 16 квітня у Московському державному університеті
імені М. В. Ломоносова проходила XVIII Міжнародна конфе
ренція студентів, аспірантів і молодих учених «Ломоносов».
Переможницею конкурсу на кращу доповідь у секції «Порів
няльна політологія» за напрямом «Політичні науки» стала могилянка Аліна Зуйковська за доповідь «Політична культура і по
літичний розвиток суспільства: досвід політичних трансформацій
в Україні».
Студентка Могилянської школи журналістики Катерина
Горностай стала переможницею Фотоконкурсу Amnesty Inter
national «Подолаємо дискримінацію в Європі».
Протягом 2010 — 2011 pp. здобули ступені кандидатів наук
більше 20 могилянців. Ступені докторів наук — 3.

Навчальний процес та діяльність Університету регламенту
ються Статутом НаУКМА, Положенням про навчання в НаУКМА,
а також низкою інших нормативних документів, з якими можна
ознайомитися в деканатах факультетів, відділі роботи зі сту
дентами, 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;
• магістр — 2 роки навчання (повна вища освіта). Зі спе
ціальності «Правознавство» — 1 рік навчання.
НаУКМА пропонує 16 бакалаврських, 19 магістерських про
грам, 2 програми підготовки спеціалістів, післядипломну освіту
на програмах МВА (Магістр бізнес-адміністрування) в Києво-Могиляиській Бізнес-Школі. Випускники програми підготовки спе
ціалістів та магістерських програм можуть продовжити навчан
ня в єдиній в Україні Докторській школі НаУКМА, яка забез
печує підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
за зразком третього циклу вищої освіти Єдиного європейського
освітнього простору (ЕНЕА), аспірантурі та докторантурі.
Більше 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 маґістеріуму після зарахування укладається Договір про корпоративні
взаємозобов'язання.

БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ
Програма підготовки бакалавра за певним напрямом освіти
має на меті забезпечити студентів фундаментальними і спеці
альними знаннями, підготувати їх до професійної діяльності та
подальшого навчання за дворічною магістерською програмою
або (з деяких напрямів) однорічною програмою підготовки спе
ціаліста (напрями — «Правознавство», «Інформаційні управля
ючі системи та технології»).
Для здобуття базової вищої освіти студенту освітньо-кваліфікаційного 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 квалі
фікаційну роботу.
Перелік нормативних дисциплін циклу гуманітарної та со
ціально-економічної підготовки та їхні обсяги визначаються
Міністерством освіти і науки України і є обов'язковими 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 відпо
відним навчальним планом, вибіркових дисциплін з усіх 4 циклів.

З циклу дисциплін вільного вибору студент має набрати 21 кре
дит. За рахунок цих самих кредитів студент може частково ви
конати програму додаткової спеціалізації, прослухати одну з сертифікатних 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 вільно
го вибору обирати дисципліни з будь-якого навчального плану
будь-якого циклу університету.
МАҐІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ
Навчаючись за магістерською програмою, студент здобуває
поглиблені знання й навички дослідницької роботи в обраній га
лузі, проходить підготовку до наукової та викладацької діяльності,
виконання самостійних наукових досліджень.
Студенти, які планують вступати до Докторської школи
НаУКМА або аспірантури, мають можливість скласти кандидат
ські іспити з філософії та англійської мови під час навчання на
2 році магістерської програми.
Програма підготовки магістрів охоплює обов'язкові навчаль
ні курси та вибіркові курси, практичну підготовку, виконання
і захист магістерської 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 опа
нування дисциплін, до якого вносить нормативні навчальні дис
ципліни та обрані ним вибіркові курси як професійно орієнто
вані, 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 основ
ної бакалаврської програми (major). Ці додаткові програми
дають можливість цілеспрямовано використати залікові бали за
обрані курси, передбачені бакалаврськими програмами, скон

центрувати зусилля на додатковому напрямі освіти, що може
суттєво поліпшити перспективи подальшого навчання (вибір
магістерських програм) і майбутнього працевлаштування сту
дентів. Студенти, які виконали програму додаткової спеціалі
зації або сертифікатну програму, отримують відповідне свідоцтво
(сертифікат);
— накопичувальна кредитно-рейтингова система оцінювання.
Усі навчальні дисципліни і види занять, з яких передбачено під
сумкову форму контролю, оцінюються в 100 балів (максимальна
рейтингова оцінка);
— можливість самореалізації. Якщо студент під час навчан
ня усвідомив потребу змінити напрям підготовки, він має мож
ливість перейти на навчання за іншою спеціальністю за наяв
ності вільних місць і дотримання відповідної процедури.
Могилянка діяла відповідно до Болонських принципів фак
тично з часу свого відродження і на сьогодні є єдиним україн
ським 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 освітньо
го простору (ЕНЕА):
•
оптимізація навчальних планів і поліпшення якості
навчально-методичного забезпечення освітньо-професійних
програм;
• приведення існуючої в НаУКМА рейтингової системи
контролю та оцінювання якості знань студентів у відпо
відність до стандартів і шкали ЄКТС (у тому числі змен
шення кількості іспитів та зарахування залікових дисци
плін за результатами семестрової роботи);
• перехід на семестрову форму навчання, характерну для
переважної більшості університетів, що входять до європей
ського 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 на
вчальних модулів, а оцінювання якості його роботи та рівня
здобутих знань і вмінь здійснюється за рейтинговою системою.

Суть модульної системи оцінювання знань полягає в тому, що
кожному виду роботи чи навчальному елементу, які має вико
нати чи засвоїти студент, пропорційно їхній трудомісткості,
складності й ролі в загальній системі знань і умінь присвоюєть
ся певна кількість балів. У процесі навчання проводиться оці
нювання рівня компетенції студента шляхом контролю якості
виконання роботи чи засвоєння знань. Сума оцінок за сукуп
ністю 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 ба
калавра та маґістра НаУКМА» і Договору про корпоративні
взаємозобов'язання між студентом та НаУКМА, одночасно з ди
пломами державного зразка отримують також дипломи На
ціонального університету «Києво-Могилянська академія». Диплом
НаУКМА бакалавра або маґістра видається випускнику, рейтинг
якого становить не менше 76 балів і який захистив кваліфіка
ційну роботу або склав державний іспит з оцінкою «добре» або
«відмінно».
Диплом НаУКМА з відзнакою видається випускникові бака
лаврської/магістерської програми, який має випускний рейтинг
не нижче 91 бала, відмінні оцінки з профільних дисциплін і за
хистив кваліфікаційну роботу чи склав державний іспит з оцінкою
«відмінно».
Диплом НаУКМА, крім того, виступає 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 aima mater;
• брав участь у студентських проектах, конференціях та само
врядуванні;
• 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 акаде
мічної громади.

На факультеті гуманітарних наук НаУКМА здійснюється під
готовка фахівців за напрямами:
•
бакалаврські програми - «Історія», «Культурологія»,
«Філологія», «Філософія»;
• магістерські програми - «Історія: Археологія та давня іс
торія України; Історія», «Культурологія», «Філологія:
Теорія, історія літератури та компаративістика; Теорія, іс
торія української мови та компаративістика», «Філософія»;
•
РhD-програми Докторської школи НаУКМА - «Історія
Центрально-Східної Європи», «Філософія літератури».

Випускники мають можливість продовжити навчання в аспі
рантурі та докторантурі.
МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ
Освітньо-професійні програми підготовки всіх напрямів,
а також програми навчальних дисциплін факультету відбивають
сучасний стан науки в конкретних галузях. До складу ФГН вхо
дять сім випускових кафедр: історії; філософії та релігієзнавства;
культурології; літератури та іноземних мов; загального та слов'ян
ського мовознавства; української мови; англійської мови.
На факультеті студенти мають можливість здобути не тільки
ґрунтовні фахові знання, а й отримати різнобічну гуманітарну
освіту: дістати добру мовну підготовку, розвинути культуру мис
лення, оволодіти навичками літературної творчості тощо. Для
студентів усіх факультетів НаУКМА існують програми додатко
вої спеціалізації (minor) за напрямами: «Історія», «Культурологія»
та «Філософія», а також сертифікатні програми: «Історія дипло
матії», «Літературознавство», «Міждисциплінарні індивідуальні
гуманітарні студії», «Мистецтвознавство», «Музеєзнавство», «Перекладознавство», «Релігієзнавство», «Юдаїка».
Обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми
для здобуття кваліфікаційного рівня є студентська практика.
Студенти проходять археологічну та археолого-культурологічну
навчальні, етнографічну, археологічну та філософську дослід
ницькі, педагогічну та музейно-ознайомчу практики, що сприяє
закріпленню та поглибленню теоретичних знань, набуттю про
фесійних навичок, формуванню творчої особистості на основі
засвоєння культурно-історичних надбань суспільства.
Після здобуття ступеня бакалавра студенти, які виявили
схильність і здібності до наукової роботи, мають змогу продо
вжити навчання за дворічною магістерською програмою, де
поглиблено вивчають дисципліни з обраної спеціальності й про
водять дослідження під керівництвом знаних учених. Ступінь
магістра дас можливість продовжити навчання в Докторській
школі НаУКМА або аспірантурі, працювати в науково-дослідницьких установах, вищій школі, державних структурах, куль
турних закладах, засобах масової інформації.
НАУКОВА РОБОТА
Навчальний процес на факультеті органічно пов'язаний з на
уковими студіями: на кафедрах розробляються наукові теми,
фінансовані з державного бюджету, та формуються наукові
школи. При факультеті працюють дослідницькі осередки:
Науково-дослідний центр «Спадщина КМА», Центр досліджень
Центрально-Східної Європи, Центр «Археологічна експедиція

НаУКМА», Науково-дослідний центр орієнталістики, Центр
польських та європейських студій, Науково-дослідний центр
кінематографічних студій, Науково-дослідний центр міжкультурної комунікації, Центр досліджень сучасної літератури.
При факультеті діють спеціалізовані Вчені ради із захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата)
наук за спеціальностями «Історія України» та «Всесвітня історія»;
«Українська література».
Наукові дослідження професорсько-викладацького колекти
ву факультету реалізуються в монографіях, спеціальних колек
тивних працях, фаховому збірнику «Наукові записки НаУКМА»,
підручниках, курсах лекцій, навчальних посібниках, іншій ме
тодичній літературі.
ПАРТНЕРИ ТА МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Важливе значення для розвитку факультету мають його різно
бічні зв'язки з вітчизняними та зарубіжними навчальними
і науковими закладами. Факультет активно співпрацює з науководослідними інститутами Національної академії наук України,
провідні наукові співробітники яких від самого початку брали
участь у формуванні освітніх програм та впровадженні їх у на
вчальний процес. До викладання на факультеті залучаються
фахівці з українських, європейських та американських універ
ситетів. Кафедри факультету плідно співпрацюють з Люблінським
університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської (Польща), Дрезден
ським та Берлінським (Німеччина), Центральноєвропейським
(Угорщина), Санкт-Петербурзьким (Росія), Познанським, Яґеллонським і Варшавським (Польща), Стамбульським і Газійським
(Туреччина) університетами, Карловим університетом та Уні
верситетом ім. Т. Масарика (Чехія), Делійським університетом
ім. Д. Неру (Індія) та Техаським університетом (США).
СТУДЕНТСЬКА АКТИВНІСТЬ
Органічне поєднання навчання з творчими ініціативами дає
можливість щорічно здобувати призові місця в різноманітних сту
дентських конкурсах.
У 2010/11 навчальному році гранти й стипендії за наукову
роботу, успіхи у навчанні здобули: Матяш Наталія (БП «Істо
рія») — грант Фонду Діонізи та Миколи Ненадкевичів; Товстенко
Євгенія (БП «Культурологія») — грант Фонду Степана і Люсі
Дудяків; Собчук Олег (БП «Філологія»), Гнидюк Ольга (МП
«Історія») — стипендії Фонду В. Пінчука «Завтра. иА»; Денисенко
Ярослав (БП «Історія») — стипендія Фонду імені Григорія та Розалії
Смоларчуків; Данильченко Артем (БП «Історія») — стипендія ім. Пет
ра Могили. Комаренець Ірина (БП «Філологія») — 2-ге місце з літе
ратури на Всеукраїнській студентській олімпіаді з української мови

та літератури, грамоти за найкращий аналіз вірша та найкраще
знання модернізму як естетичного явища; Дідух Олеся (БП
«філологія») — грамота за найкраще знання орфографії; Стецькович Святослав (БП «Історія») — 3-тє місце на Всеукраїнській
студентській олімпіаді з історії України; Назаров Назарій (БП
«Філологія») - 1-ше місце у Міжнародному конкурсі з перекладу
франкомовної поезії, організованому посольством Канади.
Ґрунтовна фахова підготовка й знання мов дають можливість
нашим студентам брати участь у різноманітних міжнародних кон
ференціях, форумах, програмах, літніх школах та проходити
стажування за кордоном: Назаров Назарій (БП «Філологія») —
учасник програми для молодих науковців — дослідників грецької
літератури в Університеті ім. Аристотеля (Салоніки, Греція); Бабич
Василь (БП «Історія») - участь у роботі комітету Ради Європей
ського Союзу (Бонн, Німеччина), Савватссв Євген (БП «Історія»),
Гороховський Андрій, Налисник Рената-Марпіа (БП «Культуро
логія») — учасники Другого міжнародного конгресу «Європейська
молодь за світ без насильства» (Краків, Польща); Хоменко Віталій
(БП «Історія») - учасник студентської конференції істориків
нового часу (Краків, Польща); Кобилянська Катерина (БП «Культу
рологія») — учасниця семінару «До культури з любов’ю. Менедж
мент» (Німеччина, Потсдам), конференції «Як бути творчим у ме
неджменті мистецтва» (Барселона, Іспанія); Очман Олександра
(БП «Культурологія») — учасниця конференції «Молодь у світовій
спільноті» (Москва, Росія), семінару «Іноземці про Італію» (Флоренція,
Італія); Бацман Марина (БП «Історія») — учасниця зимової школи
з юдаїки «Сефер» (Москва, Росія); Пустовий Олександр, Олійник
Світлана (БП «Історія») - стажування у Варшавському універси
теті (Варшава, Польща); Чемоданова Ольга (БП «Історія») — Сі
лезькому університеті (Цєшин, Польща); Виноградова Ольга,
Клименко Оксана, Колесник Ольга (БП «Історія») — Санкт-Петербурзькому державному університеті (Росія).
При факультеті діють студентські організації, серед яких:
Аристотелівське філософське товариство; Клуб християнської
філософії; Гурток сходознавства.
ГУМАНІТАРІЇ НаУКМА В РЕЙТИНГУ
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
стабільно посідає перше місце з гуманітарних спеціальностей
за результатами оцінювання випускників вищих навчальних
закладів потенційними роботодавцями, що проводить журнал
«Деньги» (від 25 березня 2010 року).
Детальніше про факультет, у т. ч. АНОТАЦІЇ КУРСІВ,
ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ - на веб-сторінці НаУКМА: http://
www.ukma.kiev.ua у розділах Факультети/Кафедри.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДР ФГН
Кафедра загального та слов'янського мовознавства
Завідувач —

ЛУЧИК Василь Вікторович,
доктор філологічних наук,
професор
З корпус, кімн. 201, 203,
тел.: (044) 425-60-75,
e-mail: vluchyk@meta.ua
Провідний спеціаліст —

ТИМОШЕНКО
Катерина В'ячеславівна
З корпус, кімн. 201,
тел.: (044) 425-60-75,
e-mail: slav@ukma.kiev.ua

Антонова Ольга Олександрівна,
старший викладач

Афонін Юрій Вікторович,
старший викладач

Буніятова Ізабелла Рафаїлівна,
доктор філологічних наук,
професор

Гамалія Віра Миколаївна,
кандидат історичних наук
(Інститут історії України
НАН України)

Дубровська Іоанна,
старший викладач

Кадуріна Лариса Борисівна,
старший викладач

Куранова Світлана Іванівна,
старший викладач, кандидат
наук соціальних комунікацій

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

Лучик Алла Анатоліївна,
доктор філологічних наук,
професор

Передріснко 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 —

ЯКОВЕНКО Наталія Миколаївна,
доктор історичних наук, професор
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
З 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 Аркадіївн
кандидат
доцент

історичних

наук,

Бетлій Олена В'ячеславівна,
кандидат історичних наук,
старший викладач, випускниця
НаУКМА

Болгарова Марина Юріївна,
старший викладач

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 етнонаціональпих досліджень
НАН України)

Гломозда Костянтин Юхимович,
кандидат історичних наук, доцент

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

Горін Сергій Миколайович,
кандидат історичних наук,
доцент, випускник НаУКМА

Григор'сва Тетяна Юріївна,
кандидат історичних наук,
старший викладач, випускниця
НаУКМА

Гриневич Владислав Анатолійович,
доктор політичних наук,
старший науковий співробітник
(Інститут політичних та етнонаціональних досліджень
НАН України)

Гундорова Тамара Іванівна,
доктор філологічних наук, член-кор.
НАН України (Інститут літерату
ри ім. Т. Г. Шевченка)

Денисенко Галина Григорівна,
кандидат історичних паук,
доцент (Інститут історії України
НАН України)

Диса Катерина Леонідівна,
доктор філософії в галузі історії
(РІїй), кандидат історичних наук,
старший
викладач,
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)

Касьянов Георгій Володимирович,
доктор історичних наук,
професор (Інститут історії
України НАН України)

Кірсенко Михайло
Володимирович,
доктор історичних наук, професор

Котенко Антон Леонідович,
асистент, випускник НаУКМА

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 джерелознав
ства ім. М. С. Грушевського
НАН України)

Надтока Олександр
Олександрович,
асистент, випускник НаУКМА

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

Стельмах Сергій Петрович,
доктор історичних наук,
професор (Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка)

Тесленко Ігор Анатолійович,
кандидат
старший
НаУКМА

історичних наук,
викладач, випускник

Толочно Олексій Петрович,
доктор історичних наук,
старший науковий співробітник
(Інститут історії України
НАН України)

Третякова Олена Василівна,
старший викладач

Туров Ігор Вікторович,
кандидат історичних наук,
старший викладач (Інститут
політичних та етнонаціональних
досліджень НЛН України)

Хоменко Ольга Анатоліївна,
асистент

Черноіваненко Віталій
Віталійович,
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)

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

Щербак Віталій Олексійович,
доктор історичних наук,
професор

Яременко Максим Васильович,
кандидат історичних наук,
доцент

Кафедра культурології_______
Завідувач —

СОБУЦЬКИЙ Михайло
Анатолійович,
доктор філологічних наук, професор
1 корпус, кімн. 316,
тел.: (044) 425-60-98,
e-mail: cullure@ukma.kiev.ua
Провідний спеціаліст —

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

Бондарець Оксана Василівна,
старший викладач

Брюховецька Ольга
В'ячеславівна,
кандидат філософських наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Гавриленко Валерія
Валеріївна,
кандидат філософських наук,
старший викладач

Голіченко Тетяна Самійлівна,
кандидат філософських наук,
доцент

Демчук Руслана Вікторівна,
кандидат філософських наук,
доцент

Боровицька Олена Миколаївна,

Джулай Юрій Володимирович,

кандидат філософських наук,
доцент

кандидат філософських наук,
доцент

Брюховецька Лариса Іванівна,

старший викладач

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
Генріхович,

Олексій

кандидат історичних наук, доцент
(Інститут археології НАН України)

Лосев Ігор Васильович,
кандидат філософських наук,
доцент

Нікішенко Юлія Ігорівна,
кандидат історичних наук,
доцент

Павленко Юрій Віталійович,
доктор філософських наук,
доцент (Інститут світової
економіки і міжнародних
відносин)

Петрова Ольга Миколаївна,
доктор філософських
професор

наук

Пустовалов Сергій
Жанович,
кандидат історичних наук,
доцент (Інститут археології
НАН України)

Ременяка Оксана Сергіївна,
кандидат
доцент

історичних

наук,

Сігов Костянтин Борисович,
кандидат філософських наук,
доцеенп

Сом-Сердюкова Олена
Миколаївна,
кандидат
доцент

мистецтвознавства,

Черепанин Василь
Миронович,
кандидат філософських наук,
доцент, випускник НаУКМА

Чумаченко Борис
Миколайович,
старший викладач

Кафедра літератури та іноземних мов.
Завідувач —

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

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

ПЕЛЕШЕНКО Наталія Іванівна
З 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

Брюховецький В'ячеслав
Степанович,
доктор філологічних наук, професор

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

Горідько Юлія Леонідівна,
кандидат педагогічних наук,
доцент (Київський славістичний
університет)

Дзядевич Тетяна Миколаївна,
кандидат філологічних наук,
старший викладач, випускниця
НаУКМА

Єрмоленко Володимир
Анатолійович,
кандидат філософських наук,
старший викладач, випускник
НаУКМА

Жлуктенко Наталія Юріївна,
кандидат філологічних наук,
професор (Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка)

Іванова Наталія Сергіївна,
кандидат філологічних наук,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Іванюк Сергій Семенович,
кандидат філологічних наук,
доцент

Архієпископ Ігор
(Ісіченко Юрій Андрійович),
доктор філологічних наук,
доцент (Харківський національний
університет ім. В. Н. Каразіна)

Кісельова Людмила
Олександрівна,
кандидат філологічних наук, доцент

Лімборський Ігор
Валентинович,
доктор філологічних наук, доцент

Лозова Ольга Миколаївна,
доктор психологічних наук,
доцент (Київський національний
лінгвістичний університет)

Лютий Тарас Володимирович,
доктор філософських наук, доцент

Мазін Дмитро Михайлович,
кандидат філологічних наук,
доцент, випускник НаУКМА

Мокровольський Олександр
Миколайович,
старший викладач

Огаркова Тетяна Анатоліївна,
доктор філософії в галузі літе
ратурознавства
(РhD),
старший
викладач, випускниця НаУКМА

Павленко Ганна Іванівна,
кандидат філологічних наук,
доцент

Панченко Володимир
Євгенович,
доктор філологічних наук, професор

Пелешенко Наталія Іванівна,
старший викладач

Пізнюк Леся Володимирівна,
кандидат філологічних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Пронкевич Олександр
Вікторович,
доктор філологічних наук, доцент
(Чорноморський державний уні
верситет ім. Петра Могили)

Радчук Віталій Дмитрович,
кандидат філологічних наук,
доцент (Київський національний
університет ім. Тараса Шевчеша)

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

Стужук Олеся Іванівна,
кандидат філологічних наук,
доцент
(Інститут
літератури
ім. Т. Г. Шевченка НАН України)

Шалагінов Борис Борисович,
доктор філологічних наук професор

Шевчук Тетяна Миколаївна,
кандидат філологічних наук,
доцент (Інститут мистецтво
знавства, фольклористики
та етнології ім. М. Т. Рильського
НАН України)

Секція іноземних мов
Провідний спеціаліст —

ІВАНЧЕНКО Леся Антонівна,
З корпус, кімп. 118, тел.: (044) 425-02-64

Бадешко Лілія Миколаївна,
старший викладач,
французька мова

Бочко Галина Павлівна,
кандидат філологічних наук,

доцент, німецька мова

Гончарова Олена Михайлівна,
старший викладач,
французька мова

Домнікова Євгенія
Анатоліївна,
старший викладач, іспанська
мова

Єрмоленко Олександр
Семенович,
старший викладач, німецька мова

Кругликова Олена Володимирівна,
кандидат філологічних наук,
старший викладач, італійська мова

Кузмічов Сергій Вікторович,
доктор філософії в галузі
літературознавства
(PhD),
китайська мова

Пашунова Лілія Олексіївна,
кандидат філологічних наук,
доцент, німецька мова

Федорчук Микола
Степанович,
старший викладач,
іспанська мова

Кафедра української мови
Завідувач —

ОЖОГАН Василь Михайлович,

старший викладач

доктор філологічних наук,
професор
З корпус, кімн. 304,
тел.: (044) 425-60-75,
e-mail: max@ukma.kiev.ua

Лаврінець Олена Яківна,
кандидат філологічних наук,
доцент

Масенко Лариса Терентіївна,

Провідний спеціаліст —

ДЕНИСЮК Марина Володимирівна
З корпус, кімн. 304, гел.: 425-60-75,
e-mail: max@ukma.kiev.ua

Голосовська Галина Григорівна,
кандидат
доцент

філологічних

Калиновська Оксана
В'ячеславівна,

наук,

Демська Орися Мар'янівна,
кандидат філологічних наук доцеїип

Дика Людмила Василівна,
кандидат філологічних наук, доцент

Дзюбишина-Мельник
Наталія Яківна,
кандидат філологічних наук, доцент

доктор філологічних наук, професор

Симонова Катернна Степанівна,
кандидат філологічних наук,
доцент

Тодор Олена Григорівна,
кандидат філологічних наук,
доцент

Тоцька Наталія Георгіївна,
старший викладач

Трач Надія Степанівна,
кандидат філологічних наук,
старший викладач, 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
Спеціалісти —

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

Архипова Людмила Дмитрівна,
кандидат філософських наук,
доцент, випускниця НаУКМА

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

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

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

Бондаревська Ірина Андріївна,
доктор філософських наук, професор

Лютий Тарас Володимирович,

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

Головащенко Сергій Іванович,
кандидат
доцент

філософських

наук,

Гомілко Ольга Євгенівна,

Гусєв Валентин Іванович,
філософських

наук,

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

Капранов Сергій Віталійович,
кандидат філософських наук,
старший викладач (Інститут
сходознавства НАН України),
випускник ІіаУКМА

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

кандидат філософських наук
доцент

Мінаков Михайло Анатолійович,
доктор філософських наук,
доцент, випускник НаУКМА

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

Пастушенко Людмила Андріївна,
кандидат філософських наук,
старший викладач, випускниця
НаУКМА
доктор філософських наук,
професор (Інститут філософії
ім. Г. С. Сковороди НАН України)

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

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

Сватко Юрій Іванович,
доктор філологічних наук, професор

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

Козловський Віктор Петрович,
філософських

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

Поліщук Ніна Павлівна,

Йосипенко Сергій Львович,

кандидат
доцент

Малахов Віктор Аронович,

Менжулін Вадим Ігорович,

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

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

наук,

Лисий Іван Якович,
кандидат філософських наук,
доцент

Тихолаз Анатолій Георгійович,
доктор філософських наук, доцент

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

Юринець Ярина Ігорівна,
старший викладач

Кафедра англійської мови
Завідувач -

Провідний спеціаліст —

МАЗІН Дмитро Михайлович,

МІРОШНІЧЕНКО Ірина
Володимирівна

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

З корпус, кімн. 411,
тел.: (044) 463-G9-30,
e-mail: english@ukma.kiev.ua

Провідний спеціаліст —

Спеціаліст —

ЩЕНЯВСЬКА Алла

САДИЧ Тетяна Володимирівна

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

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

ЛІНГАФОННИЙ КАБІНЕТ
Завідувач —

ГРУШЕЦЬКА Наталія
Олександрівна
З корпус, кімн. 409; 205,
тел.: (044) 463-69-30

Старший лаборант —

ПІКУЗА Марина Іванівна
З корпус, кімп. 409; тел.: (044) 463-69-30
Лаборант —

РИЖУК Ніна Петрівна
З корпус, кімн. 205; тел.: (044) 463-69-30

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ
Бадьйор Наталія Борисівна,
асистент

Батурська Леся Арсенівна,
кандидат філологічних наук,
доцент

Бачинська Лариса Леонтіївна,
старший викладач

Бершадська Ольга Василівна,
старший викладач

Бражник Надія Вікторівна,
асистент

Бузало Тетяна Йосипівна,
старший викладач

Бузунова Надія Федорівна,
старший викладач

Буреніна Тетяна Генріхівна,
старший викладач

Василенко Ірина Василівна,
кандидат філологічних наук,
доцент

Василькова Ірина Михайлівна,
асистент

Гісем Світлана Олександрівна,
старший викладач

Гриців Тетяна Семенівна,
старший викладач

Гусар Мальвіна Вікторівна,
кандидат філологічних }іаук,
доцент

Денисенко Ірина Віталіївна,
старший викладач

Доб'я Олена Олегівна,
асистент

Долинська Ольга Ростиславівна,
старший викладач

Духота Олена Володимирівна,
старший викладач

Жукорська Людмила Павлівна,
старший викладач

Залеська Лариса Миколаївна,
старший викладач

Зернецький Павло Васильович,
кандидат філологічних наук
професор

Лінгафонний
кабінет
створений та
обладнаний
за рахунок
коштів Фонду
родини ФещенкоЧопівських
та інших
грантодавців
Іващенко Павло Альбертович,
старший викладач

Калініна Наталія Октавіївна,
старший викладач

Качурець Оксана Петрівна,
старший викладач

Китаєва Сусанна Олегівна,
кандидат педагогічних наук доцент

Куліченко Наталія Петрівна,
старший викладач

Кучерова Олена Олександрівна,
кандидат філологічних наук,
старший викладач

Мазін Дмитро Михайлович,
кандидат філологічних наук,
доцент, випускник НаУКМА

Малайок Юлія Миколаївна,
старший викладач

Мозгова Ірина Іванівна,
асистент

Нестеренко Людмила Олексіївна,
кандидат наук з державного
управління, старший викладач

Новікова Ганна Володимирівна,
старший викладач

Омеляненко Людмила
Олександрівна,
кандидат філологічних наук доцент

Павленко Лариса Іванівна,
кандидат філологічних наук доцент

Піроженко Ірина Дмитрівна,
старший викладач

Прісна Тетяна Борисівна,
старший викладач

Ратушна Лідія Яківна,
старший викладач

Рябоконь Ганна Леонідівна,
кандидат філологічних наук доцент

Сем'янків Ірина Вадимівна,
старший викладач

Сергієнко Леся Віталіївна,
старший викладач

Сидорова Олена Юріївна,
старший викладач

Славінська Світлана
Олександрівна,
старший викладач

Соломашенко Наталія Василівна,
старший викладач

Сорокіна Тетяна Петрівна,
старший викладач

Тригуб Оксана Іванівна,
старший викладач

Федорів Ярослава Романівна,
кандидат філологічних наук, доцент

Федоряченко Лариса Всеволодівна,
старший викладач

Фіногіна Тетяна Степанівна,
кандидат філологічних наук,
старший викладач

Харченко Оксана Олександрівна,
асистент

Хименко Світлана Анатоліївна,
старший викладач

Швецова Наталія Павлівна,
асистент

Швидка Галина Олександрівна,
старший викладач

Шугай Алла Юріївна,
старший викладач

Яник Оксана Ярославівна,
асистент

Факультет економічних наук НаУКМА готує фахівців-економістів за напрямом вищої освіти «Економіка та підприємництво»
на базі таких програм:
• бакалаврські програми - «Економічна теорія», «Марке
тинг», «Фінанси і кредит»;
• магістерські програми — «Економічна теорія», «Фінанси»;
• РhD-програма Докторської школи НаУКМА - «Фінанси».
Випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі.
МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ
Освітньо-професійні програми підготовки економістів відпо
відають, окрім державних стандартів вищої освіти України, су
часним західним стандартам вищої економічної освіти, що за
свідчує визнання західними університетами програм факульте
ту під час прийому наших випускників на магістерські програми
та програми РhD.

До складу факультету входять три кафедри, на яких працю
ють визнані в Україні кваліфіковані викладацькі кадри (30 % док
торів і 60 % кандидатів наук), більшість із яких пройшли стажу
вання у провідних університетах США, Канади, Франції,
Німеччини, Нідерландів, Іспанії.
Кафедра економічної теорії пропонує програми, орієнтовані
на англо-американську модель університетської освіти, що пе
редбачає поглиблене опанування студентами теоретичних знань,
уміння творчо виконувати аналітичну роботу широкого профілю,
що дає можливість випускникам бути готовими і здатними без
перервно 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 магістерська програми кафедри визнані
одними з иайкращих бізнес-орієнтованих програм в Україні.
Кафедра маркетингу та управління бізнесом за характером
діяльності забезпечує реалізацію концепції проектно-орієнтованого навчання, головним завданням якої є налагодження тіс
ніших зв'язків між навчальним процесом та потребами бізнессередовища. Кафедра забезпечує якісне викладання прикладних
дисциплін для бакалаврів і магістрів.
НАУКОВА РОБОТА
Професори й доценти факультету є авторами підручників
і навчальних посібників, які займають 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 ви
кладачів, встановлює зв'язки із закордонними університетами.
Для читання вибіркових курсів англійською мовою залучаються
американські професори за програмою Фулбрайта, а також інші

візитуючі західні фахівці. Міжнародний аспект стратегії роз
витку факультету тісно пов'язаний із концептуальними основами
та вимогами формування європейського освітнього та науково
го простору в контексті Болонського процесу.
Партнери ФЕН: Норвезька школа менеджменту ВІ та Уні
верситет Бергена (Норвегія), Університет св. Томаса (США),
ISM Університет менеджменту та економіки (Литва), Націо
нальна асоціація 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 та
кож Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
та Національний технічний університет «КПІ», — проект, співорганізатором 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 за
няття, читають лекції. Це дає змогу суттєво покращити практич
ну підготовку студентів факультету.
Гордістю факультету є Клуб випускників факультету. Ця ор
ганізація всіляко сприяє діяльності факультету, надає фінансову
підтримку, допомагає з працевлаштуванням студентів. Найкращі
випускники факультету проводять майстер-класи «Як стати успіш
ним», на яких розповідають про секрети особистого зростання.
СТУДЕНТСЬКА АКТИВНІСТЬ
Високий рівень підготовки викладачів і студентів факуль
тету дає їм можливість виборювати престижні стипендії та
посідати призові місця на професійних конкурсах, олімпіадах,
конференціях і бізнес-чемпіонатах. При ФЕН активно діє сту
дентська організація East-West Business (EWB), що вже протя
гом трьох років проводить Міжнародний Економічний Форум.
За ініціативи студентів і випускників факультету при кафе
дрі маркетингу та управління бізнесом створено Креативний
маркетинговий центр, головними цілями якого є встановлення
зв'язків із бізнес-середовищем та поліпшення професійного рів
ня студентів.
ЕКОНОМІСТИ НаУКМА В РЕЙТИНГАХ
Позиції в рейтингах підтверджують ефективність навчаль
ного процесу на факультеті — його випускники мають високу
професійну репутацію і великий попит на вітчизняних і закор
донних ринках праці.

Національний
університет
«Києво-Могилянська
академія»
з економічних спеціальностей посідає: 3-тє місце за результатами
оцінювання випускників вищих навчальних закладів потенційни
ми роботодавцями (газета «Сегодня» від 13 травня 2011 року). За
результатами опитування «Кращі в маркетингу 2010», яке проводив
Український маркетинговий клуб «Маркетинг-Джаз», НаУКМА
посів: 1-ше місце в номінації «Кращий вищий навчальний заклад
за програмою вищої освіти з маркетингу»; 1-ше місце в номі
нації «Кращий вищий навчальний заклад за програмою другої
вищої освіти». За рейтингом Всеукраїнської рекламної коаліції та
Групи АДВ Україна Могилянка займає другу позицію у сфері
маркетингових комунікацій. Перший набір на спеціальність
«Маркетинг» відбувся у 2008 році. Кафедра маркетингу та управ
ління бізнесом поки що не має своїх випускників, проте вже
здобула визнання серед провідних рекламно-комунікаційних
агентств. За версією журналу «Фокус» 2010 — 2011 pp. бакалавр
ська та магістерська програми кафедри фінансів визнані одними
з найкращих бізнес-орієнтованих програм в Україні.
Те, що роботодавці надають перевагу випускникам факуль
тету, підтверджують високооплачувані позиції в престижних
іноземних та вітчизняних фірмах, аудиторських і консалтингових
компаніях, провідних банках, аудиторських та рекламних агент
ствах, центральних економічних журналах, науково-дослідницьких
інституціях тощо.
Детальніше про факультет, у т. ч. АНОТАЦІЇ КУРСІВ,
ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ — на веб-сторінці НаУКМА: http://
www.ukma.kiev.ua у розділах Факультети/Кафедри.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДР ФЕН
Кафедра економічної теорії
Завідувач —

БАЖАЛ Юрій Миколайович,
доктор економічних наук,
професор
6 корпус, кім». 403, тел,: (044) 425-60-42,
e-mail: bazhal@ukma.kiev.ua
Провідний спеціаліст —

КОЛОСОВА Ніна Василівна
6 корпус, кім». 208,
тел.: (04-1) 425-60-42,
e-mail: kolos@ukma.kiev.ua

Артьомова Тетяна Іванівна,
доктор економічних наук,
доцент (Державна установа
«Інститут економіки та прогно
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кандидат економічних наук, доцент
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кандидат економічних наук, професор
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доцент (Національна академія
державного управління
при Президентові України)

Кузьменко Валерій Павлович,
кандидат економічних наук, доцент
(Національний інститут проблем
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доцент
(Антимонопольний
комітет України)

Курило Ірина Олексіївна,
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БУГАЄНКО Наталія
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б корпус, кімн. 305, тел.: (044) 425-60-42,
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старший викладач

Гуменна Олександра Вікторівна,
кандидат економічних наук, доцент

Єрофесва Тетяна Анатоліївна,
старший викладач
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доцент

економічних

наук,
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На факультеті інформатики НаУКМА здійснюється підготов
ка фахівців за напрямами:
• бакалаврські програми - «Програмна інженерія», «При
кладна математика»;
•
магістерські програми - «Інформаційні управляючі
системи та технології», «Інтелектуальні системи прий
няття рішень», «Програмне забезпечення автоматизо
ваних систем».
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,

магістерських програм та аспірантури. Лабораторія обслуговує 10
комп'ютерних класів. Усі класи під'єднано до локальної комп'ю
терної мережі НаУКМА та до Інтернету.
Основні завдання факультету — забезпечення базової ви
щої освіти з фундаментальних напрямів сучасної кібернетики,
інформатики та прикладної математики; підготовка фахівців
широкого профілю, здатних розробляти та впроваджувати склад
ні комп'ютерні системи, застосовувати методи системного ана
лізу та математичного моделювання під час розв'язання прак
тичних задач в економіці, управлінні тощо, а також у теоретич
них та прикладних науково-технічних дослідженнях. Кафедри
факультету готують фахівців за напрямом базової вищої осві
ти «Програмна інженерія» з профілюванням на перехід до
програм магістра за спеціальностями «Інформаційні управля
ючі системи та технології», «Інтелектуальні системи прийняття
рішень», «Програмне забезпечення автоматизованих систем»
(детальніше у розділі «Магістерські програми»).
Основний напрям підготовки студентів можна сформулюва
ти 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 ба
зових розділів математики.
Значне
поширення
інтернет-технологій,
мультимедійного
подання інформації, впровадження комп'ютерів у найрізнома
нітніші галузі економіки, промисловості та культури вимагає
підвищеної якості й поглибленої спеціалізації в підготовці сту
дентів. Тому в програмах навчання з'являються курси, пов'язані
з найсучаснішими проблемами інформатики та прикладної ма
тематики. Варто зазначити курси з мережних технологій (спіль
но з провідною компанією в галузі мережних технологій «CISCO
Systems Inc.»), мультимедійних технологій, агентних технологій,
веб-програмування, електронної комерції, актуарної (страхової)
математики, фінансової математики, застосування математичних
методів в економіці тощо.
З 1 вересня 2007 року здійснюється підготовка за спеціаль
ністю «Прикладна математика». Вона орієнтована на підготов
ку математика-універсала, здатного до застосування математич
ного апарату в природничих, інженерних та комп'ютерних на
уках, економіці й фінансах, соціології, страховій справі. Крім
того, передбачено ґрунтовне вивчення сучасних комп'ютерних
технологій, які дають можливість ефективно реалізовувати отри
мані алгоритми розв'язання задач.

НАУКОВА РОБОТА
Викладачі разом зі студентами виконують низку проектів,
спрямованих на розроблення комп'ютерних систем підтримки
дистанційної освіти та введення в нашому університеті елек
тронної форми освіти. Інформаційні технології, які вивчають
і опановують наші студенти, пов'язані з Інтернетом, розподіле
ними обчисленнями, застосуванням штучного інтелекту та прий
няттям рішень за умов невизначеності.
Головні напрями наукової роботи: математичне моделю
вання соціальних та економічних процесів, сучасні інформа
ційні технології, мультимедійні системи й електронні видання,
методи розподіленого програмування, сучасні методи теорії про
грамування, інструментальні засоби розроблення комп'ютерних
систем підтримки електронної освіти, інтелектуалізація веборіснтованих інформаційних систем, створення інтелектуальних
мережних онтологічних систем, алгоритми на графах, функціо
нальний аналіз, дискретна математика, теорія груп, крипто
графія.
На факультеті активно ведеться наукова робота: проводить
ся щорічна міжнародна конференція «Теоретичні та прикладні
аспекти побудови програмних систем»; численні наукові й
науково-практичні семінари, в тому числі у рамках європейських
проектів; видаються тематичні випуски журналу «Наукові за
писки НаУКМА» з комп'ютерних і фізико-математичних наук;
розробляється ряд наукових тем, викладачі та студенти факуль
тету беруть активну участь в українських і міжнародних семінарах
та конференціях. Викладачі факультету підготували і видали низ
ку підручників та монографій, зокрема: «Основи комп'ютерних
алгоритмів», «Штучний інтелект», «Електронні мультимедій
ні видання», «Практикум з мови програмування Сі» тощо.
У 2008 році було створено електронні навчальні курси й
електронні навчальні матеріали до них, т. з. Мобітести. Мобітести
НаУКМА — це безкоштовні програми для мобільних телефонів,
смартфонів і кишенькових комп'ютерів, які дають змогу корис
тувачам проходити навчальне тренування з різних загальноос
вітніх предметів. Технічну складову Мобітестів розробив студент
факультету інформатики НаУКМА Микола Котюк. Науково-ме
тодичне підґрунтя проекту забезпечили доцент кафедри мате
матики, кандидат фізико-математичних наук Юрій Захарійченко
та викладач Науково-педагогічного центру доуніверситетської під
готовки НаУКМА, кандидат фізико-математичних наук Олександр
Школьний.

ПАРТНЕРИ ТА МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Кафедри Фін та магістерські програми плідно співпрацюють
із багатьма закордонними університетами, насамперед із Вищою
технічною школою (HTWK, Лейпциг, 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 актив
ну участь у спільних європейських проектах, зокрема за про
грамою TEMPUS. Так, було виконано проект «Human Resource
Development in Ukraine» (підготовка фахівців для видавничої
галузі України). Завершено роботу над проектом «Електронний
центр мультимедійних ресурсів в Україні», націленим на роз
ширення навчальної бази українських університетів та інтенси
фікацію академічних обмінів.
Досягнення факультету в розробленні мультимедійних засо
бів
передачі
інформації
демонструвалися
на
Всесвітній
комп'ютерній виставці CEBIT у 2004 — 2006 роках. Також успіш
но завершено роботу над спільними проектами «Міжрегіональні
навчальні курси з інформаційних технологій для мережі КиєвоМогилянських колегій (InterCollegia)» (2005 — 2008 pp.).
«Розвиток українських навчальних планів у галузі інформа
ційних технологій шляхом впровадження модулів з групової
розробки програмних проектів (ITSoftTeam)» та «Підвищення
кваліфікації вчителів спеціалізованих шкіл для дітей з про
блемами зору (EduVisIm)» (2006 — 2009 pp.).
У 2010 році подано низку міжнародних проектних пропо
зицій, розроблених у тісному співробітництві викладачів і сту
дентів факультету з відомими європейськими університетами.
СТУДЕНТСЬКА АКТИВНІСТЬ
У
2010 році студенти факультету Валерія Наумова та Олег Гердій
(МП «Інтелектуальні системи прийняття рішень») вибороли ди
пломи 2-го та 3-го ступенів на Всеукраїнському конкурсі студент
ських наукових робіт з математичних наук за праці: «Дослідження
рядів Діріхле, аналітичних всередині квадрата функцій, як роз
кладів за власним базисом самоспряженого оператора» (науковий
керівник доцент Кашпіровський Олексій Іванович) і «п-Напівметрики та n-метричні простори» (науковий керівник доцент
Олійник Богдана Віталіївна).
Факультет інформатики НаУКМА з 2008 року постійно висту
пає співорганізатором Міжнародної конференції «Теоретичні та

прикладні аспекти побудови програмних систем» і Академічних
днів Microsoft.
ІНФОРМАТИКИ НаУКМА В РЕЙТИНГАХ
Факультет інформатики, наймолодший в НаУКМА, активно
розвивається, виборюючи високі позиції в рейтингах вишів по
ряд із традиційними університетами технічного спрямування.
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
з інформаційних технологій посідає: 5-те місце за результатами
всеукраїнського рейтингу «Компас-2010» та 8-ме місце за резуль
татами опитування представників 32 провідних компаній України
(видання «Комментарии» від 20 травня 2010 року).
Детальніше про факультет, у т. ч. АНОТАЦІЇ КУРСІВ, ПУБЛІ
КАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ — на веб-сторінці НаУКМА: http://www.
ukma.kiev.ua у розділах Факультети/Кафедри.
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Факультет правничих наук Національного університету «КиєвоМогилянська академія» дуже молодий (розпочав свою діяльність
у 1996 році), але, за результатами різних соціологічних дослі
джень 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 освітньо-ква
ліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст та магістр права,
що відповідає IV найвищому рівню акредитації. Також на фа
культеті діє аспірантура. Ведеться підготовка до переходу на
триступеневу систему навчання (бакалавр, магістр, PhD — доктор
філософії), що відповідатиме міжнародним стандартам.
МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ
Для забезпечення потреб навчального процесу на факульте
ті функціонують три кафедри: загальнотеоретичних та державноправових наук, міжнародного права та спеціальних правових

наук, галузевих правових наук. Загальна чисельність професорсько-викладацького складу понад 60 осіб, із них більш як 60 % ста
новлять професори, доктори наук, та доценти, кандидати наук.
Особливість діяльності факультету полягає в тому, що програми
підготовки фахівців поєднують у собі відповідні навчальні дис
ципліни вітчизняної моделі напряму «Право» й адаптовані на
вчальні дисципліни європейських та американських моделей
правничих шкіл.
Програми факультету, за якими відбувається підготовка сту
дентів, відповідають українським державним і сучасним західним
стандартам вищої освіти, розробленим у рамках Болонського
процесу. Навчання зорієнтоване на поглиблене опанування ака
демічних знань та розвиток креативних навичок застосування
їх на практиці. Головне завдання ФПвН - підготовка правників
нового покоління, спроможних на високому професійному рів
ні реалізовувати здобуті знання в усіх сферах багатогранної
юридичної науки і практики та здатних ефективно впливати
на розбудову правової держави, становлення громадянського
суспільства й розвиток ринкової економіки в Україні.
З 2007 року при кафедрі міжнародного права відкрито серти
фікату програму «Міжнародний захист прав людини» для сту
дентів бакалаврських програм усіх факультетів. З вересня 2010
року на факультеті починає діяти сертифікатна програма з еко
номічного, фінансового та податкового права.
Об'єктивною оцінкою ефективності навчальних програм та
рівня викладацького складу факультету правничих наук є вели
ка зацікавленість абітурієнтів, значні досягнення студентів фа
культету, а також високий рейтинг випускників на престижних
ринках праці.
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПІДРОЗДІЛИ
Крім значного наукового потенціалу, факультет правничих
наук НаУКМА має достатню для виконання своїх завдань мате
ріально-технічну базу та навчально-методичні підрозділи, зокре
ма такі, як:
• Експериментальна навчальна лабораторія «Правнича клініка»,
де студенти набувають практичних навичок та вмінь у наданні правової
допомоги фізичним і юридичним особам. На базі «Правничої клініки»
у 2003/04 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 на
вчальну діяльність та наукові дослідження у сфері міжнародно
го 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 спеціальни
ми меблями й технічними засобами фіксації та відтворення су
дового процесу, в якій студенти проводять групові заняття й ді
лові ігри з таких професійно орієнтованих навчальних дисцип
лін, як конституційне, цивільне, господарське, адміністративне,
кримінальне право України і міжнародне право.
• Центр інноваційних методик правничої освіти, який здій
снює 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 сту
денти набувають практичних знань, навичок, тактичних при
йомів розслідування злочинів.
• У структурі Наукової бібліотеки НаУКМА створено спеці
алізовану Правничу бібліотеку, у фондах якої, крім україномов
ної, представлено також багатоаспектну сучасну юридичну лі
тературу англійською, польською, російською, французькою та
іншим Умовами. Власні книжкові колекції подарували бібліотеці
професори Л. В. Коваль і О. Л. Копиленко, доцент В. М. Сущенко
й інші викладачі.
ПОТУЖНИЙ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Навчальний процес ФПвН забезпечують висококваліфікова
ні науковці — запрошуються на роботу видатні вчені-правники
та юристи-практики. У різний час на факультеті викладали й
викладають: М. І. Козюбра — д. ю. н., професор, заслужений
юрист України, суддя Конституційного Суду України (у відставці);
В. А. Василенко — д. ю. н., професор, Надзвичайний і Повноваж
ний Посол України, заслужений юрист України; С. В. Шевчук —
д. ю. н., професор; В. І. Галаган — д. ю. н., професор; М. Д. Савенко — к. ю. н., професор, заслужений юрист України, суддя Конститу
ційного Суду України (у відставці); В. Л. Мусіяка - к. ю. н.,
професор, народний депутат України; В. М. Стретович - к. ю. н.,
доцент, народний депутат України; Ю. Б. Ключковський — к. н.( на
родний депутат України; Р. П. Князевич — к. ю. н., доцент, на
родний депутат України; О. Л. Копиленко — д. ю. н., професор,
директор Інституту законодавства Верховної Ради України;
3. В. Ромовська — д. ю. н., професор, заслужений юрист України,
народний депутат України; В. Т. Маляренко — д. ю. н., професор.
Голова Верховного Суду України (у відставці); І. Б. Коліушко голова Центру політико-правових реформ, народний депутат

України; О. М. Костенко — д. ю. н., професор. У 2010 році
в рейтингу найкращих юристів України, що складається газетою
«Юридична практика», викладач ФПвН НаУКМА Станіслав
ЦІевчук був відзначений як один з найкращих юристів-науковців України.
Більшість професорів і доцентів є авторами навчальних посіб
ників, монографій, що посіли чільне місце у вищій юридичній
освіті України. Навчальний процес базується на активній науко
вій роботі викладачів, результати якої висвітлюються у численних
наукових публікаціях в 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 за
охочує 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 практикуючих юристів.
НаУКМА також активно сприяє поверненню на Батьківщину та
працевлаштуванню українських правників із науковими ступе
нями з європейських і північноамериканських університетів.
Завдяки цьому на факультеті правничих наук збільшується кіль
кість курсів у галузях міжнародного й порівняльного права, що
викладають англійською мовою. Так, на магістерській програмі
«Правознавство» запроваджено англомовну сертифікатну про
граму «Проблеми європейського права», викладати на якій залу
чені фахівці з України, Німеччини, Великої Британії, США, а саме:
Андрій Мелешевич, РhD), професор; Станіслав Шевчук, д. ю. н.,
професор; Роман Петров, РhD, к. ю. н., доцент; Богдан Футей, JD,
суддя Федерального 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 досліджен
ня 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 пра
во», який, за рішенням Президії ВАК України, внесено до пере
ліку наукових фахових видань.
Крім цього, на факультеті щорічно видається фаховий збір
ник «Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки», де пред
ставлено широкий спектр актуальних проблем, що стоять перед

юридичною наукою сьогодення. Часопис розрахований на на
уковців, викладачів, аспірантів та студентів вищих юридичних
навчальних закладів. Разом з Інститутом виборчого права факуль
тет є засновником наукового журналу «Вибори та демократія».
У червні 2007 року вперше в Україні ФПвН спільно з Гей
дельберзьким університетом, університетом м. Майнц (ФРН)
та Інститутом німецького права Яґеллонського університету
(Польща) за сприяння Німецької служби академічних обмінів
(DAAD) провів Літню школу «Право в Німеччині» для викла
дачів і студентів старших курсів вищих юридичних закладів
України. У 2011 році Літня школа проходила вп'яте.
У липні 2011 р. спільно з Університетом Гіссена (ФРН) орга
нізовано Літню школу «Європейська мовна хартія як основа для
порозуміння» для студентів сертифікатної програми «Міжнарод
ний захист прав людини».
Знання, здобуті під час навчання, дають можливість студен
там і випускникам факультету за бажанням стажуватися та
навчатись на магістерських і докторських програмах у школах
права Європи й Північної Америки, серед яких Гарвардський
та Пітсбурзький університети в США, Гейдельберзький універ
ситет у Німеччині, Лундський університет у Швеції тощо.
СТУДЕНТСЬКА АКТИВНІСТЬ
На факультеті активно працює Студентське наукове това
риство правників НаУКМА «Skolaris». У травні 2011 року «Skolaris»
організував і провів Третій міжнародний науково-практичний
форум «Принцип верховенства права та права людини», в ро
боті якого взяли участь представники майже тридцяти універ
ситетів з шести країн.
Про високу якість навчальних програм та інноваційних ме
тодик викладання в університеті свідчать численні призові міс
ця студентів факультету на міжнародних й українських змаган
нях, конкурсах і олімпіадах. Наші студенти беруть участь і до
сягають високих результатів у щорічних міжнародних змаганнях
«The Philip С. Jessup International Law Moot Court Competition»,
«The Telders International Law Moot Court Competition», «The Willem
C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court Competition»,
«The International Media Law Moot Court Competition», «International
Commercial Mediation Competition», «WTO Law Moot Court Compe
tition», «The Central and East European Moot Court Competition»,
у Всеукраїнських змаганнях із цивільного права і процесу, Все
українській студентській олімпіаді з правознавства.
Протягом п’яти останніх років команди студентів ФПвН були
фіналістами в українському національному раунді Конкурсу з між
народного публічного права ім. Філіпа Джессопа й виборювали
право представляти Україну на міжнародному раунді цих змагань

у Вашингтоні (США), де регулярно входять до числа найкращих
команд світу. В 2010 році команда могилянців у складі Юлії
Зубрицької, Богдана Мальнєва, Олени Шинкаренко та тренера Баррі Кфіа посіла 7 місце з-поміж 127 учасників міжнародного ета
пу змагань за письмову частину змагання. У 2011 році команда
студентів факультету в складі Тараса Варави, Катерини Дроновоі,
Вікторії Ставчук, Олени Байди, Андрія Приймака та тренерів
Сергія Пєтухова й Ольги Осадчої увійшла в число 24 найкращих
команд світу. Варто наголосити, що Конкурс ім. Ф. Джессопа —
найвідоміші й найпрестижніші змагання, своєрідні Олімпійські
ігри серед студентів-правників усього світу.
У 2009 році студентки Катерина Боднар, Ірина Глущенко,
Станіслава Ільченко, Аліна Свідерська стали переможницями на
ціонального раунду Змагань з міжнародного права ім. Б. Телдерса.
Команда факультету представляла Україну на міжнародному
раунді Змагань ім. Б. Телдерса в Гаазі й увійшла до десяти найсильніших команд Європи.
У березні 2010 року команда факультету в складі Вікторії
Добринської, Станіслави Ільченко, Руслани Олексійчук, Вікторії
Микуляк та тренера Тараса Шевченка стала першою україн
ською командою на змаганнях з медіа-права «The Monroe E. Price
International Media Law Moot Court Competition». Правники
Могилянки вийшли у чвертьфінал цих міжнародних змагань, ви
бороли спеціальну нагороду «Best spirit of the team award» і отри
мали приз від Oxford University Press.
На II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з право
знавства, що проходила у травні 2011 року в Національному
університеті «Юридична академія імені Ярослава Мудрого»,
команда факультету правничих наук НаУКМА посіла 3-тє місце
серед учасників, які репрезентували 51 вищий навчальний за
клад. В індивідуальному заліку Станіслав Лобко нагороджений
дипломом II ступеня, Віталій Пустовий — дипломом III ступеня,
Андрій Приймак — відзнакою за найкращі знання в галузі теорії
держави і права.
ПРАВНИКИ НаУКМА У РЕЙТИНГАХ
На ринку праці спостерігається великий попит на випускни
ків факультету правничих наук НаУКМА, які на високому про
фесійному рівні здійснюють юридичне обслуговування суб'єктів
підприємницької діяльності в державному й приватному секто
рах економіки, а також успішно працюють у юридичних фірмах,
керують ними.
Протягом останніх кількох років Національний університет
«Києво-Могилянська академія» посідає 3-тє місце з юридичних
спеціальностей за результатами оцінювання випускників вищих
навчальних закладів потенційними роботодавцями журналу

«Деньги», результатами опитувань представників провідних ком
паній України (видання «Комментарии») та всеукраїнського
рейтингу «Компас».
Здобуті знання випускники факультету застосовують і на різ
них посадах в органах законодавчої, виконавчої та судової влади
й органах місцевого самоврядування. Чимало з них працюють ви
кладачами, аналітиками, журналістами.
Детальніше про факультет, у т. ч. АНОТАЦІЇ КУРСІВ, ПУБЛІ
КАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ — на веб-сторінці НаУКМА: http://www.
ukma.kiev.ua у розділах Факультети/Кафедри.
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Факультет природничих наук НаУКМА готує фахівців за на
прямами підготовки:
• бакалаврські програми - «Біологія», «Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване природоко
ристування», «Фізика» та «Хімія»;
• магістерські програми ~ «Біологія», «Екологія та охорона
навколишнього середовища», «Фізика», «Хімія: Мембранні
та сорбційні процеси і технології»;
• РhD-програма Докторської школи НаУКМА — «Біологія
та біорізноманіття».
Випускники мають можливість продовжити навчання в ас
пірантурі, докторантурі.
МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ
Факультет природничих наук НаУКМА дає широку й ґрун
товну природничу підготовку. Виконавши чотирирічну бакалавр
ську програму, студент отримує базову вищу освіту. За перші
два роки він набуває фундаментальних знань з усіх базових
дисциплін — біології, екології, фізики, математики, хімії, інфор
матики та обирає кілька курсів гуманітарного й суспільного

напрямів, які розширюють його світогляд і підвищують рівень
гуманітарної освіти.
Найкращі, найталановитіші випускники магістерських програм
зможуть в аспірантурі завершити підготовку та захистити ди
сертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук за напря
мами: біологічні науки («Екологія», «Генетика», «Цитологія, клі
тинна біологія, гістологія», «Біохімія»), хімічні науки («Мембрани
та мембранна технологія», «Колоїдна хімія»). Факультет активно
працює над впровадженням третього ступеня освіти за Болонською
декларацією — організацією РhD-програм. У 2009 році здійснено
перший набір на РhD-програму «Біологія та біорізноманіття».
Для успішної підготовки фахівців факультет і його підроз
діли уклали угоди про наукове співробітництво з численними
науково-дослідними інститутами Національної академії наук
України та Академії медичних наук. На базі цих інститутів
здійснюється викладання ряду дисциплін, виконуються курсові
й дипломні роботи.
НАУКОВА РОБОТА
Під керівництвом провідних науковців факультету діють на
укові центри: Центр мембранних досліджень, Центр збережен
ня біорізноманіття, Центр молекулярних і клітинних досліджень
і Центр досліджень екосистем, змін клімату та сталого розвитку;
і наукові лабораторії: Лабораторія генетики та клітинної біоло
гії, Лабораторія геоботанічних, палеоботанічних і природоохорон
них досліджень, Лабораторія екотехнології. Лабораторія гене
тики та клітинної біології співпрацює з рядом 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 науко
вих дослідженнях, які виконуються за грантами Фонду фунда
ментальних досліджень Міністерства освіти і науки України та
Міністерства екології України, Державного фонду охорони на
вколишнього природного середовища. Студенти також можуть
виконувати науково-дослідницьку роботу в науковому Центрі
молекулярних і клітинних досліджень НаУКМА (керівник —
докт. мед. наук Н. М. Білько), займатися генетичними досліджен
нями за напрямом «Розробка теоретичної бази генетичного ана
лізу рослин із використанням методів геномної, хромосомної,
субхромосомної інженерії та молекулярно-генетичного маркерування» (керівник - докт. біол. наук Т. К. Терновська), вести
молекулярно-генетичні дослідження у Лабораторії генетики та
клітинної біології (завідувач — канд. біол. наук М. 3. Антонюк),
працювати в галузі мікробіології за темою «Морфолого-фізіологічні особливості коринебактерій в умовах формування їхньої

резистентності до ксенобіотиків та антимікробних препаратів»
(керівник — канд. біол. наук І. М. Фуртат), проводити наукові до
слідження в науково-навчальному Центрі збереження біорізноманіття при НаУКМА (керівник - канд. біол. наук А. Г. Безусько).
Наукова робота на кафедрі екології ведеться в рамках Центру
досліджень екосистем, змін клімату та сталого розвитку. Основ
ні напрями наукової діяльності пов'язані з дослідженням при
родних та урбанізованих екосистем, впливом змін клімату на
природні екосистеми України. З 2004 року розвивається новий
напрям — екологічна економіка.
ПАРТНЕРИ ТА МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Наукові дослідження факультет проводить у співпраці з уні
верситетами інших країн, зокрема з Університетом Палермо
Universita Degli Studi di Palermo (Палермо, Італія), Університетом
Оклахоми (Норман, США).
Викладачі факультету впродовж минулого року 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 природ
ничих наук брав активну участь у Днях науки НаУКМА, у прове
денні Дня Землі на Хрещатику, Аквафорумі та інших заходах.
Студенти факультету активно подають аплікації на короткота довгострокові навчальні програми за кордоном, виборюють
гранти на навчання й успішно завершують навчання в універ
ситетах США за рахунок фінансування програм «Маскі» та
Фулбрайта, у Центральноєвропейському університеті (Угор
щина). Наші студенти також успішно навчаються за новою
магістерською програмою з екологічної політики MESPOM, яку
фінансує Європейський Союз. Програма включає дворічне на
вчання у трьох із чотирьох університетів програми: Манчестер
ському (Велика Британія), Лундському (Швеція), Аеґенському
(Греція) та Центральноєвропейському (Угорщина).
Кафедра біології має угоди про співробітництво з Інститутом
експериментальної ботаніки (Чеська Республіка), Люблінським
університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської (Польща) та науководослідними установами України: Інститутом ботаніки ім. М. Г. Хо
лодного, 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, Харків
ським інститутом радіології (відділ радіаційних патологій).
У лабораторіях цих установ студенти виконують наукові дослі
дження, які становлять основу їхніх кваліфікаційних робіт.

Кафедра екології співпрацює з Інститутом гідробіології,
Інститутом ботаніки, Інститутом біології південних морів НАН
України, Інститутом екогігієни і токсикології, Інститутом гігіє
ни праці АМН України, Карадазьким та Поліським природни
ми
заповідниками,
Карпатським
національним
природним
парком, Карпатським біосферним заповідником, Українським
центром менеджменту землі та ресурсів, Чорнобильським ДП
«Екоцентр», іншими провідними науково-дослідними установа
ми. На їхній базі викладається ряд курсів, проходять студентські
практики, виконуються курсові та дипломні роботи. Кафедра бере
участь у підтримуваному програмою ООН (UNDP) курсі дис
танційного навчання «Партнерство громадського та приватно
го 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, публіку
ють праці у фізичних і фізико-математичних журналах.
Випускники кафедри мають можливість стажуватися у закор
донних навчальних закладах та наукових установах (зокрема Universita Degli Studi di Palermo — Палермо, Італія), а також всту
пають до аспірантури в наукових установах України й за кор
доном, беруть участь у міжнародних грантових програмах
(Erasmus Mundus). Серед випускників кафедри є такі, що пра
цюють в університетах і науково-дослідних установах США
та країн Європейського Союзу. Викладають на кафедрі фізикоматематичних наук висококваліфіковані професори, доценти
й старші викладачі. До навчального процесу, керівництва кур
совими та дипломними роботами залучено провідних фахівців
науково-дослідних установ Києва, зокрема Інституту теоретичної
фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, Інституту фізики
НАН України, Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН
України, Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, Інституту молекулярної біології та генетики
НАН України, Інституту ядерних досліджень НАН України, Інсти
туту космічних досліджень, Інституту колоїдної хімії та хімії
води ім. А. В. Думанського, а також Київського національного
університету ім. Тараса Шевченка.
Кафедра хімії плідно співпрацює з провідними науковими
установами Києва, серед яких Інститут хімії поверхні НАН
України, Інститут сорбції і проблем ендоекології НАН України,
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 система
тичних занять фізичною культурою і спортом.
Викладацький склад кафедри налічує 12 науково-педагогічних
працівників, серед яких два кандидати наук, доценти, заслуже
ний тренер України та чотири майстри спорту.
Головне завдання фізичного виховання студентської молоді
полягає у формуванні засад здорового способу життя й фізич
ного самовдосконалення, наданні студентам теоретичних знань
і практичних умінь.
Академічні заняття з фізичного виховання обов'язкові впро
довж перших двох років навчання по 4 години на тиждень у кож
ному семестрі та завершуються підсумковим заліком. Студенти
з певними відхиленнями у стані здоров'я займаються у спеці
альному навчальному відділенні на відкритому повітрі. Старшо
курсники можуть продовжити спортивне вдосконалення, обрав
ши фізичне виховання як вибіркову дисципліну.
Функціонують 22 спортивні секції (атлетизм, баскетбол,
волейбол, настільний теніс, міні-футбол, легка атлетика, шахи,
шейпінг, фітнес, атлетична гімнастика, туризм, теніс, силова під
готовка, ЗФП, спортивні танці, плавання та ін.), відбір до яких
проводиться на конкурсній основі.
Щорічно проходить університетська спартакіада. Збірні ко
манди НаУКМА беруть участь у районних, міських та всеукра
їнських спортивних змаганнях, виборюючи призові місця.
Найкращому студентові-спортсмену НаУКМА щорічно надаєть
ся пропам'ятний грант ім. Андрія Господина.
Викладачі кафедри ведуть науково-дослідницьку роботу, до якої
залучають і студентів.
СТУДЕНТСЬКА АКТИВНІСТЬ
За участю студентів факультету створено ЕкоКлуб, який
працює з січня 2006 року. У червні 2007-го відкриттям «Зеленої
аудиторії» в НаУКМА було завершено проект «Поширення
принципів "Зеленого офісу" серед українських організацій».
Особливість аудиторії полягає в тому, що все в ній зроблено із ви
користанням дружніх для довкілля матеріалів: від фарби до
техніки. Проект був здійснений у рамках Програми малих еко
логічних проектів за фінансової підтримки Британського фонду
«Довкілля для Європи» та сприяння Міністерства у справах охоро
ни довкілля, харчових продуктів та сільського господарства Ве
ликої Британії та Британської Ради в Україні (www.greenoffice.
ukma.kiev.ua). На факультеті активно діють студентські організа
ції: Екоклуб «Зелена хвиля» (www.ecoclub.kiev.ua) та Студентське
біологічне товариство (www.sbt.ukma.kiev.ua).
Детальніше про факультет, у т. ч. АНОТАЦІЇ КУРСІВ, ПУБЛІ
КАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ - на веб-сторінці НаУКМА: www.ukma.kiev.ua
У розділах Факультети/Кафедри.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДР ФПрН
Кафедра біології_____________________________________
Куниця Наталія Іванівна,

Завідувач —

ТЕРНОВСЬКА Тамара
Костянтинівна,

старший викладач

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. Палла
діна НАН України)

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

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

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. Палла
діна НАН України)

Кучменко Олена Борисівна,
кандидат біологічних наук, стар
ший викладач (Інститут біохімії
ім. О. В. Палладіна НАН України)

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

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 ІІНПМ
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)

Тарасова Катерина Вікторівна,
кандидат медичних наук, старший
викладач (Національний медичний
університет ім. О. О. Богомольця)

Троян Віра Михайлівна,
доктор біологічних наук, професор

Фуртат Ірина Михайлівна,
кандидат біологічних наук, доцент

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

Кавецький Володимир
Миколайович,
доктор сільськогосподарських наук,
професор (Інститут екогігісни
і токсикології ім. Л. І. Медведя)

Завідувач навчальної лабораторії —

Карамушка Віктор Іванович,

ЧОРНОБУК Людмила
Володимирівна

Картавцев Олег Миколайович,

З корпус, кімн. 227, тел.: (044) 425-60-57

Альошкіна Уляна Михайлівна,
старший викладач

Андрієнко Віталій Олександрович,
кандидат
сільськогосподарських
наук, доцент (Київський науководослідний та проектний інсти
тут 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)

Загнітко Василь Миколайович,
доктор
геолого-мінералогічних
наук, професор (Інститут гео
хімії, мінералогії та рудоутво
рення НАН України)

кандидат біологічних наук, доцент
старший викладач, випускник
НаУКМА

Качур Дзвенислава Павлівна,
старший викладач

Кляченко Оксана Леонідівна,
кандидат біологічних наук,
доцент (Інститут агроекології
та біотехнологій)

Козлова Анна Олександрівна,
кандидат технічних наук,
старший викладач

Кузьманенко Ольга Леонідівна,
старший викладач

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

Лаврик Володимир Іванович,
доктор технічних наук, професор

Маслюківська Олена Павлівна,
магістр екології, 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

Покиньчереда Василь Федорович,
старший викладач

Посудін Юрій Іванович,
доктор
фізико-математичних
наук, професор (Національний
аграрний університет)

Присяжнюк Анатолій Євтихійович,
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,
кандидат біологічних наук,
професор (Інститут гідробіології)

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
наук, доцент

викладач,

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

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

Конончук Георгій Лукич,

фізико-математичних

Безвершенко Юлія Василівна,
старший
НаУКМА

Золотарюк Ярослав
Олександрович,

випускниця

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 теоре
тичної 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)

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

Криводубський Валерій
Никифорович,
доктор
фізико-математичних
наук, доцент (Київський націо
нальний 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
наук, доцент

фізико-математичних

Опанасюк Юрій Арсенович,
старший викладач

Пінкевич Ігор Павлович,
доктор
фізико-математичних
наук, професор (Київський націо
нальний університет ім. Тараса
Шевченка)

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

Шиманська Олена Трохимівна,

Прокопець Геннадій
Олександрович,

доктор
фізико-математичних
наук, професор

Радченко Олександр
Миколайович,
кандидат
фізико-математичних
наук, доцент (Київський націо
нальний університет ім. Тараса
Шевченка)

Рудько Галина Юріївна,
доктор
фізико-математичних
наук, доцент (Інститут напів
провідників НАН України)

кандидат
фізико-математичних
наук, професор

Ядловська Олена Сергіївна,
старший
НаУКМА

викладач,

випускниця

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____________
Забава Луція Казимирівна,

Завідувач —

БУРБАН Анатолій
Флавіанович,
кандидат хімічних наук, професор
2 корпус, кімн. 401, 205,
тел.: (044) 425-77-73, (044) 425-33-93,
e-mail: afb@ukma.kiev.ua

кандидат технічних наук,
доцент

Ісаєв Сергій Дмитрович,
доктор хімічних наук, професор

Завідувач навчальної лабораторії —

Коновалова Вікторія
Валеріївна,

ЛИТВИН Людмила
Іларіонівна
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Факультет здійснює підготовку за такими напрямами:
•
бакалаврські програми - «Політологія», «Соціологія»
«Соціологія (Соціальна робота)»;
• магістерські програми - «Журналістика», «Менеджмент
організацій: Менеджмент в охороні здоров'я; Охорона
громадського здоров'я; Управління в охороні здоров'я для
керівників; Менеджмент зв'язків із громадськістю», «Полі
тологія: Європейські студії; Європейські та німецькі студії;
Ціннісні та соціокультурні засади політики», «Соціальна
робота», «Соціологія»;
• РhD-програми Докторської школи НаУКМА — «Масові
комунікації», «Соціальна робота і соціальна політика»,
«Управління в охороні здоров'я».
Випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі та
Докторантурі.

шя
Факультет має значний матеріальний ресурс - спеціалізо-1
вані комп'ютерні класи, дві телестудії та фотостудія. Важливою
складовою розвитку є студентська активність, зокрема, варто
згадати такі мас-медійні студентські ініціативи, як Могилянський
портал «Бонет», радіо СМІТ, радіо КВІТ. На ФСНСТ діють науко
ві 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 про
грами додаткової спеціалізації (minor) за напрямами: «Політо
логія» та «Соціологія», а також сертифікатні програми: «Соціальна
психологія та конфліктологія», «Теорія та методика зв'язків із
громадськістю», «Практична психологія», «Аналіз публічної по
літики».
До складу ФСНСТ входять шість кафедр: соціології; політо-1
логії; 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 бакалаврсько
го та магістерського рівнів, що забезпечує викладання соціо
логії 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 павички
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. Завдяки цьому викла
дачі, студенти й аспіранти кафедри мають можливість викорис
товувати для своєї навчальної та наукової роботи десятки уні
кальних масивів соціологічних даних, репрезентативних для
дорослого населення України, які зібрали, починаючи з жовтня
1991 року, працівники КМІС у співробітництві з університета
ми й дослідницькими організаціями Великої Британії, Канади,
Німеччини, США, Фінляндії, Швейцарії та Швеції, Організації
Об'єднаних Націй, Світового банку й інших міжнародних ор
ганізацій. Із навчальною та науково-дослідницькою метою до
послуг студентів і викладачів функціонує відкритий банк соціо
логічних даних, професійно обладнана студія для проведення
інтерв'ю та фокус-груп.

Викладачі кафедри соціології підтримують міжнародні науко
ві контакти з департаментом соціології Університету Дж. Гопкінса
(Балтимор, США); Вищою школою економіки (Москва); Універ
ситетом Стопі Брук (США); фінським дослідницьким інсти
тутом «Стакіс»; Інститутом філософії і соціології Польської
академії наук (Варшава); дослідницьким інститутом Радіо Вільна
Європа/Радіо Свобода (дослідницький центр «Інтермедіа»); до
слідницькими відділами Світового банку, Міжнародної органі
зації з міграції, проводять дослідження для проектів TACIS та
Європейського Союзу. Три роки поспіль аспіранти кафедри
соціології здобували грант ім. Петра Яцика для стажування
в Інституті міжнародних відносин Університету Торонто про
тягом одного семестру.
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),
Центр Раймона Арона (Франція), Люблінський університет
ім. Марії Кюрі-Склодовської (Польща), Центральноєвропейський
університет (Угорщина), Тартуський університет (Естонія) тощо.
Результатом цієї співпраці є оригінальні курси, побудовані на
найсучасніших світових методиках. Щороку завдяки міжнародним
зв'язкам кафедри кілька студентів бакалаврату мають змогу на
вчатися в університетах Європи і Північної Америки, а виклада
чі цих та інших навчальних закладів читають у НаУКМА власні
курси.
При кафедрі діють три наукові центри: Інститут громадян
ської освіти, Школа політичної аналітики і Центр міждисциплі
нарних досліджень світової політики, де студенти мають мож
ливість не лише вдосконалити теоретичні надбання та закріпити
практичні навички, а й випробувати себе як політичні комента
тори і аналітики у засобах масової інформації. Нині випускники
кафедри працюють в апаратах Верховної Ради і Кабінету Міністрів
України, різних політичних партій, у наукових установах — На
ціональному інституті стратегічних досліджень, Інституті політич
них і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України,
Інституті держави і права НАН України. Виступи й політичні
коментарі випускників факультету можна прочитати, почути і по
бачити в більшості вітчизняних засобів масової інформації.
Спільно з Університетом ім. Фрідріха Шиллера (Єна, ФРН)
кафедра політології здійснює підготовку магістрів за напрямом
«Європейські та німецькі студії», і кращі випускники цієї про
грами мають змогу отримати дипломи обох університетів.

Кафедра зв'язків із громадськістю, психології та педаго
гіки. Поєднує базові знання із соціології, політології, соціальної
психології та менеджменту з теоретичними й практичними
засадами науки і мистецтва PR, що дає можливість ґрунтовніше
готувати студентів усього університету до практичної діяль
ності в сучасних умовах.
Кафедра забезпечує викладання психологічних та педагогічних
дисциплін для всього університету. Студенти бакалаврату можуть
навчатися на сертифікатній програмі кафедри «Соціальна психо
логія та конфліктологія», студенти маґістеріуму — на сертифікат
ній програмі «Практична психологія», магістри — в аспірантурі
за спеціальністю «Теорія та методика професійної освіти». Крім
нормативних курсів, викладається низка авторських курсів, які
с дисциплінами вільного вибору. Для вільних слухачів НаУКМА
у вечірній час читаються сертифікатні програми «Практична пси
хологія» і «Психологічна медицина: психосоматика та гомеопатія».
Студенти мають можливість виконати сертифікатну програ
му й отримати додаткову спеціалізацію «Теорія і методика
зв'язків із громадськістю (Public Relations)». Основний напрям
наукової роботи — «Дослідження процесів становлення соціаль
ного інституту PR, соціологічного аналізу його розвитку в різних
сферах українського суспільства».
Кафедра співпрацює з відділом організаційного розвитку Уні
верситету св. Томаса в Міннесоті, Інститутом психології та Інсти
тутом професійної педагогіки і психології Академії педагогічних
наук України, Національною службою посередництва і прими
рення, Управлінням організації роботи із зверненнями громадян
Секретаріату Кабінету Міністрів України. При кафедрі працює
Центр соціальної психології та управління конфліктами, який
виконує наукову тему «Психологія та педагогіка експертизи
конфліктів у системі державного управління». Щороку прово
диться міжнародна конференція «Конфліктологічна експертиза:
теорія і методика». Кафедра співпрацює з Міжнародною асоці
ацією паблик рілейшнз (IPRA), Українською лігою зв'язків із гро
мадськістю, Інститутом соціології НАН України, ЮНІСЕФ, Між
народним республіканським інститутом (США), рядом провідних
професійних PR-компаній.
Школа соціальної роботи (ШСР) ім. професора Володимира
Полтавця. Перша в Україні професійна школа в сфері соціаль
ної роботи, член Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи.
Навчальні програми бакалаврату і маґістеріуму поєднують тео
ретичну 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), Віль
нюський педагогічний університет (Литва), Талліннський уні
верситет (Естонія), Університет м. Любляна (Словенія), Тбіліський
державний університет (Грузія), Вища школа соціальної роботи
та соціальної педагогіки ім. Аліси Саломон (Берлін, Німеччина).
Тісні стосунки поєднують Школу й громадську організацію
«Соціум-ХХІ» (www.socium.kiev.ua), яку створили наші випуск
ники та викладачі, що реалізують численні соціальні проекти.
При ШСР працює інформаційно-тренінговий регіональний ре
сурсний центр із питань ВІЛ/СНІДу.
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 роботи
та соціальної політики», «Проведення соціальних досліджень».
На замовлення організацій викладачі ШСР проводять супервізію
та консультування проектів. Школа провадить активну науковометодичну 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. Восени 2010 року в межах
проекту ТЕМПУС ШСР провела міжнародну конференцію
«Інновації та Болонський процес». 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 міждис
циплінарного підходу. Місією Школи є відповідати на потреби
суспільства щодо покращення здоров'я населення та трансфор
мації галузі через підготовку фахівців, забезпечення високої
якості навчання, досліджень та експертних послуг. ШОЗ є чле
ном Європейської асоціації шкіл охорони здоров'я (ASPHER).
Головними партнерами ШОЗ є Маастрихтський університет
(Нідерланди), компанія Strategic Consulting Group, Іллінойський
університет м. Чикаго (США), Лондонська школа гігієни і тро
пічної медицини, Швейцарський інститут тропічної медицини.

У викладанні курсів ШОЗ використовуються новітні освітні
методики — problem-based learning (навчання, кероване самими
студентами та орієнтоване на вирішення проблеми), project-based
learning та blended learning (змішане навчання, що поєднує аудиторні заняття й інтерактивну підтримку).
Школа має власну бібліотеку, що регулярно поповнюється
вітчизняною та зарубіжною спеціалізованою літературою, зо
крема працями викладачів і випускників.
З 2008 року Школа охорони здоров'я в рамках магістерської
програми «Менеджмент організацій» пропонує спеціалізації:
Менеджмент в охороні здоров'я (Health Care Management, НСМ),
Охорона громадського здоров’я (Master in Public Health, MPH),
а з 2009 року нову — Управління в охороні здоров'я для керів
ників (Health Care Management for Executives, HCME) спільно
з компанією Strategic Consulting Group. 3 2008 року діє доктор
ська програма PhD «Управління в охороні здоров'я» (Health Admi
nistration).
Могилянська школа журналістики. Забезпечує якісне на
вчання студентів на МП «Журналістика» та їх підготовку до ро
боти в медіа-індустрії — новини й висвітлення поточних суспіль
но важливих подій для різних типів медіа. У Школі створено не
обхідну технологічну та студійну базу для навчання студентів.
Медіа-центр включає в себе мультимедійний ньюзрум, телеві
зійну, радіо- та фотостудії, у Школі також є ресурсний центр
з підручниками, науковими журналами й відеотекою докумен
тальних фільмів.
Могилянська школа журналістики — активний учасник
багатьох міжнародних проектів. Разом із Інститутом масової
інформації (ІМІ) провадяться короткотермінові тренінги для
студентів:
радіожурналістика,
міжнародна
журналістика
та
журналістське розслідування, на яких викладають французькі
фахівці. Студенти Школи дістали можливість місячних стажу
вань у французьких ЗМІ — в газеті Le Croix, на Міжнародному
французькому радіо (RFI).
Школа започаткувала нову програму — «Журналістика
цифрового майбутнього» — спільно з Благодійним фондом Ріната
Ахметова «Розвиток України». Це перша і єдина програма післядипломної освіти для журналістів, в якій зроблено акцент на
вивчення цифрових технологій у ЗМІ та конвергентних прин
ципах роботи ЗМІ.
Детальніше про факультет, у т. ч. АНОТАЦІЇ КУРСІВ, ПУБЛІ
КАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ — на веб-сторінці НаУКМА: http://www.
ukma.kiev.ua у розділах Факультети/Кафедри.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДР ФСНСТ
Кафедра соціології __________________________ _______
Завідувач -

Малиш Ліна Олександрівна,

ОКСАМИТНА Світлана Миколаївна,
кандидат соціологічних наук
доцент, декан факультету
б корпус, кімн. 213, тел.: (044) 463-58-63,
e-mail: oksamyt@ukma.kiev.ua
Провідний спеціаліст —

кандидат
доцент

кандидат соціологічних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Осипчук Анна Дмитрівна,
кандидат
старший
НаУКМА

Бондар Вікторія Семенівна,
кандидат соціологічних наук,
доцент

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

доктор філософських
професор

Іщенко Володимир
Олександрович,
магістр соціології, старший
викладач, випускник НаУКМА

Костюченко Тетяна Сергіївна,
магістр соціології, старший
викладач, випускниця НаУКМА

наук,

Рябчук Анастасія
Миколаївна,
магістр соціології, старший
викладач, випускниця НаУКМА

Харченко Наталія
Миколаївна,
кандидат соціологічних
старший викладач

наук,

Хмелько Валерій Євгенович,

Виноградов Олександр Геннадійович
кандидат психологічних наук
доцент

соціологічних наук,
викладач,
випускниця

Паніотто Володимир Ілліч,

Богданова Олена Володимирівна,
кандидат соціологічних наук
доцент, випускниця НаУКМА

наук,

Марценюк Тамара Олегівна,

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

соціологічних

доктор філософських
професор

наук,

Хутка Світлана
Володимирівна,
кандидат
старший
НаУКМА

соціологічних наук,
викладач,
випускниця

Хуткий Дмитро
Олександрович,
магістр соціології, старший
викладач, випускник НаУКМА

Кафедра політології________
Завідувач —

ДЕМ'ЯНЧУК Олександр Петрович,
доктор політичних наук, доцент
4 корпус, кімн. 209, тел.: (044) 425-60-48,
e-mail: Demyanchuk@ukma.kiev.ua
Провідний спеціаліст —

КОРБАН Тетяна Вікторівна
4 корпус, кім». 221, тел.: (044) 425-60-48,
e-mail: vtv@ukma.kiev.ua

Амельченко Наталія Анатоліївна,
кандидат філософських наук доцент

Антонович Мирослава Михайлівна,
кандидат філологічних
магістр права, доцент

наук,

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

Богуславська Катерина
Олександрівна,
кандидат політичних наук,
старший викладач, випускниця
НаУКМА

Ванькович Уляна Андріївна,
старший викладач, випускниця
НаУКМА

Гарань Олексій Васильович,
доктор історичних наук,
професор

Гнатюк Микола Миколайович,
кандидат політичних наук,
доцент

Гомза Іван Анатолійович,
старший викладач, випускник
НаУКМА

Голіченко Тетяна Самійлівна,
кандидат філософських наук,
доцент

Григор'єв Геннадій Степанович,
кандидат економічних наук,
доцент

Дуда Андрій Володимирович,
кандидат політичних наук, доцент

Єремєєв Олександр Сергійович,
асистент

Зубрицька Людмила Йосипівна,
кандидат політичних наук
старший викладач

Кармазіна Марія Степанівна,
доктор політичних наук,
професор

Кисельов Сергій Олегович,
кандидат філософських наук,
доцент

Куделя Сергій Юлійович,
PhD доцент

Курбатов Сергій Володимирович,
кандидат політичних наук
старший викладач

Кушніренко Володимир
Олександрович,
кандидат політичних наук
доцент, випускник НаУКМА

Мінаков Михайло Анатолійович,
доктор філософських наук,
доцент

Могилевська Вікторія
Петрівна,
старший викладач

Новічкова Олександра
Сергіївна,
старший викладач, випускниця
НаУКМА

Орел Юлія Володимирівна,
кандидат історичних наук,
старший викладач

Павленко Ростислав
Миколайович,
кандидат політичних наук,
доцент, випускник НаУКМА

Резаненко Володимир
Федорович,
доктор філологічних наук,
доцент

Сальникова Анастасія
Сергіївна,
PhD старший викладач,
випускниця НаУКМА

Совсун Інна Романівна,
старший викладач, випускниця
НаУКМА

Соломій Олександр
Аркадійович,
кандидат філософських наук,
доцент

Ткачук Леоніла Миколаївна,
кандидат географічних наук,
доцент

Умланд Андреас,
PhD доцент

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

Яковлев Максим
Володимирович,
кандидат політичних наук,
доцент, випускник НаУКМА

Якушик Валентин Михайлович,
доктор політичних наук,
професор

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,
e-mail: muz@ukma.kiev.ua

Бєлашко Ірина Юріївна,
магістр соціології, старший
викладач, випускниця НаУКМА

Боднар Алла Яківна,
кандидат психологічних наук доцент

Брик Оксана Михайлівна,
старший викладач

Васьківська Світлана Василівна,
кандидат психологічних наук доцент

Васютинський Вадим
Олександрович,
доктор психологічних наук,
старший науковий співробітник

Гірник Андрій Миколайович,
кандидат філософських наук,
професор

Глєбова Любов Миколаївна,
кандидат біологічних наук,
старший викладач

Голубева Марія Олександрівна,
кандидат педагогічних наук, доцент

Горностай Павло Петрович,
кандидат психологічних наук,
старший науковий співробітник

Зінченко Алла Григорівна,
кандидат історичних 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 кому
нікацій, старший викладач

Лазар Ярина Іванівна,
старший викладач

Лозова Ольга Миколаївна,
кандидат психологічних наук,
доцент

Наумов Вадим Олексійович,
кандидат філософських наук,
доцент

Некрасова Оксана Валентинівна,
кандидшп історичних наук доцент

Сусська Ольга Олександрівна,
кандидат філологічних наук,
доцент

Шкляр Володимир Іванович,
доктор філологічних наук
професор

Яковенко Ольга Валентинівна,
старший викладач

Яковенко Сергій Іванович,
доктор психологічних наук,
професор

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

Провідний спеціаліст —

БОЙКО Віталій Іванович
4 корпус, кімн. 202, тел.: (044) 417-40-38,
е-шаіі: Boykovi@ukma.kiev.ua

Богдан Дарина Зеновіївна,
магістр соціальної роботи, старший
викладач, випускниця НаУКМА

Бойко Алла Михайлівна,
магістр соціальної роботи, стар
ший викладач, випускниця НаУКМА
Бойко Оксана Михайлівна,

магістр соціальної роботи,
старший викладач, випускниця
НаУКМА

Бондаренко Наталія Борисівна,
магістр соціальної роботи, стар
ший викладач, випускниця НаУКМА

Горова Альона Олександрівна,
магістр соціальної роботи, стар
ший викладач, випускниця НаУКМА

Грига Ірена Максимівна,
кандидат медичних наук, доцент

Гусак Наталія Євгенівна,
магістр соціальної роботи, стар
ший викладач, випускниця НаУКМА

Дмитришина Наталія
Анатоліївна,
магістр соціальної роботи, стар
ший викладач, випускниця НаУКМА

Дума Лілія Петрівна,
магістр соціальної роботи, стар
ший викладач, випускниця НаУКМА

Іванова Олена Леонідівна,
старший викладач

Копань Василь Степанович,
доктор фізичних наук, професор

Кравченко Раїса Іванівна,
старший викладач

Мигович Іван Іванович,
доктор філософських наук, професор

Назарук Василь Якович,
магістр екології, старший
викладач, випускник НаУКМА

Панцир Сергій Іванович,
кандидат історичних наук, доцент

Савельев Юрій Борисович,
кандидат філософських наук, доцент

Савчук Олена Миколаївна,
кандидат психологічних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

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

Семчишин Олександра Романівна,
магістр соціальної роботи, стар
ший викладач, випускниця НаУКМА

Шевчук Надія Борисівна,
старший викладач

Школа охорони здоров'я____
Керівник —

ГРИГА Ірена Максимівна,
кандидат медичних наук, доцент

6 корпус, кімн. 104, тел.: (044) 425-65-80,
е-таіі: griga@ukma.kiev.ua

Провідний спеціаліст —

ГАВРИЛЮК Наталія Петрівна
6 корпус, кімн. 105,
тел.: (044) 425-77-69,
e-mail: pmsph@ukma.kiev.ua

Повний перелік професорсько-викладацького складу
гістерські програми» («Менеджмент організацій»),

дивіться

в

розділі

«Ма

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
Повний перелік професорсько-викладацького складу дивіться в розділі «Ма
гістерські програми» («Журналістика»).

Магістерські програми, складені з урахуванням сьогоденних
професійних потреб суспільства, як правило, розраховані на два
роки стаціонарного навчання. Впродовж цього терміну студенти
шляхом успішного засвоєння низки обов'язкових та вибіркових
лекційних курсів, практичних занять, різних науково-дослідних
і педагогічних практикумів, написання та захисту магістерської
праці мають набрати мінімум 60 і максимум 75 залікових балів.
У результаті успішного виконання навчальної програми ви
пускники отримують диплом магістра державного зразка з акре
дитованої спеціальності. Ті з них, котрі виявили особливі успіхи,
визначені «Положенням про диплом НаУКМА», отримують та
кож диплом магістра НаУКМА, що свідчить про здобуття уста
леного в світі одноіменного наукового ступеня за спеціалізацією
даної програми. Диплом магістра державного зразка дає мож
ливість нашим випускникам працювати за фахом як професіо
налам вищого рівня підготовки або продовжувати навчання на
докторських (PhD) програмах НаУКМА («Біологія та біорізноманіття», «Масові комунікації», «Управління в охороні здоров'я»,
«Філософія літератури», «Фінанси»), в аспірантурі НаУКМА чи
будь-якого іншого закладу освіти України, або ж у системі НАН
України. Оскільки диплом магістра НаУКМА є конвертованим
і визнається в більшості поважних університетів Заходу, то він
також дає змогу нашим випускникам продовжувати навчання
на різноманітних зарубіжних програмах подипломової освіти
(в університетах Європи та Америки — Post Graduate Study or
Programme of Doctoral Study).
Останнім часом особливої популярності зажили подипломові наукові стажування наших випускників у авторитетних уні
верситетах США за програмою Фулбрайта, докторські студії
(аспірантура) в Європейському колегіумі польських та україн
ських університетів (м. Люблін, Польща), спеціалізовані науководослідні студії в Центральноєвропейському університеті (м. Бу
дапешт, Угорщина). У найближчій перспективі — створення
Центру передових наукових досліджень на базі маґістеріуму
НаУКМА, який за підтримки міжнародних фондів та у взаємодії
з багатьма університетами Центрально-Східної Європи надава
тиме цільову допомогу (науково-методичну, консультативну та
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фінансову) в підготовці якісних кандидатських і докторських
дисертацій.
Умовами вступу на будь-яку магістерську програму є диплом
бакалавра (або спеціаліста) державного зразка й успішно скла
дені іспити зі спеціальності, української та англійської мов.
У НаУКМА успішно виконуються такі магістерські програми:
«Біологія», «Екологія та охорона навколишнього середовища»,
«Економічна теорія», «Журналістика», «Інтелектуальні системи
прийняття рішень», «Інформаційні управляючі системи та тех
нології», «Історія: Археологія та давня історія України; Історія»,
«Культурологія», «Менеджмент організацій: Менеджмент в охо
роні здоров'я; Менеджмент зв'язків із громадськістю; Охорона
громадського здоров'я; Управління в охороні здоров'я для ке
рівників», «Політологія: Європейські студії; Європейські та ні
мецькі студії; Ціннісні та соціокультурні засади політики», «Пра
вознавство», «Програмне забезпечення автоматизованих си
стем», «Соціальна робота», «Соціологія», «Філологія: Теорія, істо
рія літератури та компаративістика; Теорія, історія української
мови та компаративістика», «Фізика», «Філософія», «Фінанси»,
«Хімія: Мембранні та сорбційні процеси і технології».
Як видно вже з подекуди поданих вище уточнень, кожна
з наших програм у межах заявленого напряму освіти має влас
ну «нішу», себто є специфікованою, зосередженою на певній
проблематиці даної галузі знань.
Це також означає, що ми заохочуємо вступати на наші ма
гістерські програми випускників інших українських та зарубіж
них ВНЗ, які в щорічно пропонованому переліку знайдуть ціка
ву для себе програму поглибленої професійної підготовки і ви
являть бажання здобути її не деінде, а саме в Національному
університеті «Києво-Могилянська академія».
За успіхи в навчанні слухачі магістерських програм отриму
ють від університету цілу низку іменних грантів, причому сту
денти другого року навчання можуть претендувати на ці іменні
гранти НаУКМА цілком безвідносно до того, де саме вони здо
були свій перший диплом бакалавра чи спеціаліста.
Очолювані знаними у своїх галузях ученими, магістерські
програми мають власну освітньо-професійну специфіку і від
носну самостійність; кожна з них запрошує до викладання відо
мих вітчизняних і зарубіжних науковців; заняття провадяться
українською та англійською мовами. Окрім курсів, передбачених
конкретним навчальним планом, слухачам усіх магістерських
програм надається можливість безкоштовно навчатися на одній
із розроблених сертифікатних програм додаткової освіти (зо
крема, «Аналіз публічної політики», «Практична психологія» та

«Професійний переклад» — перелік вибіркових сертифікатних
програм може змінюватися з року в рік відповідно до практич
ної зацікавленості в них наших слухачів), що, безумовно, роз
ширює поле професійної придатності випускників НаУКМА.
Наукова продукція, себто дослідницькі статті, студії і розвід
ки магістрів та їхніх викладачів публікуються в альманасі
«Маґістеріум»: він виходить фаховими збірниками, що ними
кожна програма періодично звітує про свої наукові досягнення.
Адже за задумом та стратегією своєї діяльності маґістеріум пе
редовсім покликаний формувати професіоналів, готових до са
мостійної пошукової, науково-дослідницької та творчої праці.
БІОЛОГІЯ

Магістерську програму з біології створено з урахуванням
стану та перспектив розвитку біологічної науки в Україні й сві
ті. 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.
МП «Біологія» має угоди про співробітництво з Інститу
том експериментальної ботаніки (Чеська Республіка) та нау
ково-дослідними установами України: Інститутом ботаніки
ім. М. Г. Холодного, Інститутом зоології ім. І. І. Шмальгаузена
НАМ України, Інститутом фізіології ім. О. О. Богомольця НАН
України, Інститутом клітинної біології та генетичної інженерії,
Інститутом біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Інститутом
мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного, з Медичним
Центром клітинної терапії «Ембріотек», Київським інститутом
гематології і трансфузіології АМН України, Харківським інсти
тутом радіології (відділ радіаційних патологій). У лабораторіях
Цих установ студенти проводять наукові дослідження.
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Студенти програми можуть виконувати науково-дослідниць
ку роботу в науковому Центрі молекулярних і клітинних дослі
джень НаУКМА (керівник — докт. мед. наук Н. М. Білько),
займатися генетичними дослідженнями за напрямом «Роз
робка теоретичної бази генетичного аналізу рослин із вико
ристанням методів геномної, хромосомної, субхромосомної ін
женерії та молекулярно-генетичного маркерування» (керівник —
докт. біол. наук Т. К. Терновська), вести молекулярно-генетичні
дослідження у Лабораторії генетики та клітинної біології (заві
дувач — канд. біол. наук М. 3. Антонюк), працювати в галузі
мікробіології за темою «Морфолого-фізіологічні особливості
коринебактерій в умовах формування їх резистентності до ксенобіотиків та антимікробних препаратів» (керівник - канд. біол.
наук І. М. Фуртат), проводити наукові дослідження в Науковонавчальному центрі збереження біорізноманіття при НаУКМА
(керівник — канд. біол. наук А. Г. Безусько).
У 2009 році па базі Лабораторії генетики та клітинної біології
кафедри біології спільно з Університетським коледжем м. Лондона
за грантом FEBS було проведено Міжнародний практично-лек
ційний курс «Fundamental Techniques in Mammalian Cell Biology».
Студенти МП «Біологія» мали можливість прослухати теоретич
ну частину курсу.
Науково-дослідницька робота виконується за грантами Фонду
фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки Украї
ни, в рамках яких викладачі та студенти беруть участь у між
народних конференціях та друкуються у профільних журналах
«Трансплантологія», «Цитологія і генетика», «Цитологія», «Cell
Biology International».

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Антонюк Максим Зиновійович,
кандидат біологічних наук,
доцент

Білько Надія Михайлівна,
доктор медичних наук доцент

Великий Микола Миколайович,
доктор біологічних наук, профе
сор (Національний медичний уні
верситет ім. О. О. Богомольця)

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

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

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

Костюк Платон Григорович,
академік НАН України,
професор (Інститут фізіології
ім. О. О. Богомольця НАН України)

Куниця Наталія Іванівна,
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Савцова Зоя Дмитрівна,
доктор медичних наук,
професор (Інститут онкології
МОЗ України)

старший викладач

Кучменко Олена Борисівна,
кандидат біологічних наук, стар
ший викладач (Інститут біохімії
ім. О. В. Палладіна НАН України)

Дівшиць Людмила Аврамівна,
доктор медичних наук, професор
(Інститут молекулярної біології
і генетики НАН України)

Троян Віра Михайлівна,
доктор біологічних
професор

наук,

Фуртат Ірина Михайлівна,

Поліщук Валерій Петрович,
доктор біологічних наук,
професор (Київський націо
нальний університет
ім. Тараса Шевченка)

кандидат
доцент

біологічних

наук,

Шуба Ярослав Михайлович,
доктор біологічних наук,
професор (Інститут фізіо
логії ім. О. О. Богомольця
НАН України)

ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Магістерська програма «Екологія та охорона навколишнього
середовища» готує фахівців вищої кваліфікації з основних про
блем довкілля. Дворічна денна програма забезпечується ка
федрою екології і розрахована на осіб, що мають вищу освіту
в споріднених галузях (медицина, біологія, фізика, хімія, геогра
фія, економіка, політологія та ін.).
Характерною рисою програми є викладання дисциплін,
пов'язаних із сучасною політикою, економікою, комп'ютерними
технологіями. Наприклад, читаються такі дисципліни: розрахун
кові методи моделювання екологічних процесів, ГІС-технології,
екологічна економіка, управління природними ресурсами, еко
логічна політика, стратегії сталого розвитку, основи менеджмен
ту, 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 заповід
никами, Карпатським національним природним парком, Україн
ським центром менеджменту землі та ресурсів, Чорнобильським
ДП «Екоцентр», іншими провідними науково-дослідними уста
новами; на їхній базі побудовано ряд курсів, проходять практи
ки, виконуються курсові й дипломні роботи.
Програма має контакти з провідними науковими та навчаль
ними центрами світу, такими, як Екологічний центр Амстердам
ського університету (Нідерланди), Університет штату Айдахо
(США), Університет Південної Алабами (США). Викладачі беруть
участь у підтримуваному програмою ООН (UNDP) курсі дис
танційного навчання «Партнерство громадського та приватного
секторів для вирішення проблем довкілля» у співпраці з Єльським
університетом (США) та ще 15 університетами світу.
Крім професорів, на програмі викладають і керують магістер
ськими роботами й молоді енергійні викладачі із західною осві
тою, зокрема випускниця НаУКМА О. П. Маслюківська, сти
пендіати Програми академічних стипендій. Студенти магістер
ської програми успішно завершують навчання в університетах
США та Європи за рахунок фінансування програм «Маскі» та
Фулбрайта, а також у Центральноєвропейському університеті
(Угорщина). Наші студенти активно працюють у межах тем, що
виконуються в Центрі досліджень екосистем, змін клімату та
сталого розвитку при НаУКМА, яким керує декан факультету
природничих наук доцент І. Г. Вишенська, й Науково-навчаль
ному комплексі моніторингу та досліджень екосистем у співпра
ці з відділом екології фітосистем Інституту ботаніки ім. М. Г. Хо
лодного НАН України, одним із керівників якого є чл.-кор. НАН
України проф. Я. П. Дідух.
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Васильківський Борис
Миколайович,
старший викладач

Вишенська Ірина Георгіївна,
кандидат біологічних наук доцент

Войціцький Володимир
Михайлович,
доктор біологічних наук, професор

Волоско-Демків Оксана
Іванівна,
старший викладач

Дідух Яків Петрович,
член -кореспондент
НАН України, доктор
біологічних наук, професор
(Інститут ботаніки
ім. М. Г. Холодного ІІАН України)

Емельянов Ігор Георгійович,
член-кореспондент
НАН
України,
доктор біологічних наук, професор
(Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузєна НАН України)

Загнітко Василь Миколайович,
доктор геолого-мінералогічних
наук, професор (Інститут геохімії,
мінералогії та рудоутворення
НАН України)

Ісаєв Сергій Дмитрович,
доктор хімічних наук, професор

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

Карамушка Віктор Іванович,
кандидат біологічних наук, доцент

Лаврик Володимир Іванович,
доктор технічних наук, професор

Маслюківська Олена Павлівна,
магістр екології, старший
викладач, випускниця НаУКМА

Мельник Віктор Іванович,
доктор біологічних наук,
професор
(Національний
ботанічний сад НАН України)

Присяжнюк Анатолій
Євтихійович,
доктор медичних наук,
професор
(Інститут
епідеміології НАН України)

Романченко Наталія
Володимирівна,
кандидат економічних наук, доцент

Середа Леонід Іванович,
старший викладач

Скиба Марія Михайлівна,
кандидат педагогічних наук,
доцент (Національний
педагогічний університет
ім. М. П. Драгоманова)

Тарасова Олена Сергіївна,
асистент

Шаблій Тетяна Олександрівна,
кандидат технічних наук,
доцент (НТУУ «КПІ»)

Кафедра економічної теорії Національного університету
«Києво-Могилянська академія» виконує магістерську програму зі
спеціальності «Економічна теорія» за спеціалізаціями (циклами
концентрації): «Економічна політика», «Поведінка споживача»,
«Інноваційна стратегія». Термін навчання — 2 роки. Програма

відповідає сучасним стандартам як Міністерства освіти і науки
України, так і європейським щодо вищої економічної освіти в кон
тексті Болонського процесу. Її випускники здатні працювати на
провідних посадах економіста-аналітика широкого профілю, еко
номічного радника, консультанта й оглядача з економічних питань, ,
наукового співробітника (економіка).
Магістерську програму з економічної теорії побудовано за
зразком
модерного
європейського
«сендвічевого»
формату
з прикладними спеціалізаціями, що дає змогу ефективніше
узгодити набуття відповідної кваліфікації із сучасними потре
бами практики. Цей формат також сприяє реалізації інновацій
ного 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 магістерську ква
ліфікаційну роботу (диплом). Програма виконується в тісному
співробітництві з авторитетними українськими та зарубіжними
науковими інституціями, державними владними установами,
провідними бізнесовими структурами, недержавними аналітичними центрами.
Навчальний план програми передбачає можливість її коопе
рування з магістерськими програмами Норвезької школи ме
неджменту ВІ, яка має європейську акредитацію (EQUIS — Euro
pean Quality Improvement System), а за рейтингом The Financial
Times посідає 23 місце в Європі за рівнем досліджень з еконо
мічної теорії та бізнес-адміністрування. НаУКМА уклав договір
про співробітництво з цим університетом, що не тільки свідчить
про міжнародне визнання нашої програми, а й надає в перспективі можливість випускникам продовжити, навчання в цьому
норвезькому університеті (англійською мовою) та отримати дру
гий диплом Магістра (MSc) із «Бізнесу та економічної теорії»
(Business and Economics).
Викладацький склад програми — це знані й авторитетні
українські вчені, які є авторами підручників і навчальних по
сібників, що посідають провідне місце у вищій економічній
освіті країни. Більшість викладачів програми проходили навчан
ня та стажування у відомих світових науково-освітніх центрах:
Інституті економічного розвитку Світового банку, тренінгових
програмах Міжнародного валютного фонду, в Стенфордськомуі
Гарвардському, Мічиганському та Джорджа Вашингтона універ
ситетах США, а також у Міжнародному інституті прикладного
системного аналізу (Австрія), університетах Великої Британії.
Нідерландів та ін. 93 % викладачів програми мають науковий
ступінь доктора чи кандидата наук. Окремі дисципліни викла
даються англійською мовою.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Абрамович Ольга Костянтинівна,
старший викладач

Артьомова Тетяна Іванівна,

Купець Ольга Василівна,
кандидат економічних наук доцент

Курило Ірина Олексіївна,

доктор економічних наук, професор

кандидат економічних наук доцент

Бандура Олександр Вікторович,

Лазоренко Лариса Віталіївна,

кандидат економічних наук, доцент

Борисенко Зоя Миколаївна,
доктор економічних наук, професор

кшідидат економічних наук доцент

Мельник Дарина Володимирівна,
старший викладач

Вдовиченко Галина Володимирівна, Пан Лілія Володимирівна,
старший викладач

Волощенко Лада Юріївна,
кандидат економічних наук, доцент

Григор'єв Геннадій Степанович,
кандидат економічних наук, до
цент, керівник циклу концентрації
«Економічна політика»

Зимовець Владислав Вікторович,
кандидат економічних наук, доцент

Іванова Наталія Юріївна,
кандидат економічних наук, професор

Кілієвич Олександр Іванович,
доцент

Кудіна Людмила Іванівна,
кандидат економічних наук, доцент

кандидат економічних наук,
доцент, керівник циклу концен
трації «Поведінка споживача»

Пічик Катерина Валеріївна,
кандидат економічних наук доцент

Пугачова Марина Володимирівна,
доктор економічних наук, професор

Романченко Наталія Володимирівна,
кандидат економічних наук доцент

Скрипниченко Марія Іллівна,
доктор економічних наук, доцент

Чала Ніна Дмитрівна,
кандидшп економічних наук доцеїип

Шевченко Олена Олександрівна,
кандидат економічних наук, доцент

Місія Школи журналістики передбачає якісне навчання сту
дентів та їх підготовку до роботи в медіа-індустрії. Основне
спрямування Школи — новини та висвітлення поточних су
спільно важливих подій (news & current affairs) для різних типів
медіа. Наші випускники працюють на телебаченні, радіо, у дру
кованих ЗМІ й нових медіа.

Усі дисципліни розділено на два модулі (sequences) — науко
во-теоретичний і практичний. До першого модуля входять дис
ципліни, пов'язані з дослідженням медіа, масових комунікацій,
аудиторій, міжнародних медіа-систем, історії медіа, герменевти
ки тощо. До другого модуля увійшли зорієнтовані на практичне
виробництво предмети, в рамках яких вивчаються друковані
ЗМІ (газети й журнали), радіомовлення, телебачення та телеві
зійні новини, відеовиробництво, міжнародна журналістика, до
кументальні фільми для телебачення, фотосправа, мультимедіа,
менеджмент ЗМІ, онлайнова журналістика.
Для дисциплін практичного модуля було чітко визначено
принцип навчання — learning by doing — навчання через роботу.
Основний наголос під час навчання робиться на практичні нави
чки та постійне їх застосування й удосконалення під керівництвом
викладачів, які мають досвід практичної роботи у ЗМІ. Так, у те
левізійній студії щотижня студенти готують новини «Епізоди», де
кожен може спробувати себе як журналіст і працівник технічно
го супроводу. Також студенти випускають щоденні радіоновини.
У Школі створено необхідну технологічну та студійну базу
для навчання студентів. Медіа-центр включає в себе мультимедій
ний ньюзрум, телевізійну, радіо- й фотостудії, у Школі також
є ресурсний центр з підручниками, науковими журналами та
відеотекою документальних фільмів.
Могилянська школа журналістики — активний учасник ба
гатьох міжнародних проектів. Так, завдяки партнерству зі Школою
телекомунікацій Огайського університету (Ohio University; USA)
було вдосконалено навчальну програму, запроваджено нові курси,
проведено стажування викладачів. Разом із Інститутом масової
інформації (ІМІ) провадяться короткотермінові тренінги для сту
дентів: радіожурналістика, міжнародна журналістика та журналіст
ське розслідування, що викладають французькі фахівці. Студенти
Школи дістали можливість місячних стажувань у французьких ЗМІ —
в газеті Le Croix, на Міжнародному французькому радіо (RFI).
З листопада 2007 року Школа започаткувала нову програму —
«Журналістика цифрового майбутнього» — спільно з Благодійним фон
дом «Розвиток України». Це перша і єдина програма постдипломної
освіти для журналістів, у якій зроблено акцент на вивчення цифро
вих технологій у ЗМІ та конвергентні принципи роботи ЗМІ.
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Батюк Ольга Олександрівна,
магістр журналістики, старший
викладач, випускниця НаУКМА

Веретельник Роман Миколайович,
доктор філософії в галузі славістики,
професор (PhD, Оттавський університет, Канада)

Гринько Анастасія Миколаївна,
магістр журналістики, старший
викладач, випускниця НаУКМА

Губенко Дмитро
Володимирович,
магістр журналістики, старшин
викладач, випускник НаУКМА

Дейниченко Руслан Андрійович,
Дуцик Діана Ростиславівна,
кандидат
доцент

філологічних

Петрова Наталія Іванівна,
старший викладач

старший викладач
наук,

Квіт Сергій Миронович,
доктор філологічних наук, професор

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

Орлова Дарія Вадимівна,
магістр журналістики, старший
викладач, випускниця НаУКМА

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

Поліщук Сергій Васильович,
старший викладач

Срібняк Ігор Володимирович,
доктор історичних наук,
професор

Сторожук Юрій Анатолійович,
старший викладач

Тарадай Дар'я Петрівна,
магістр журналістики, старший
викладач, випускниця НаУКМА

Яковець Анатолій
Володимирович,
кандидат
доцент

філологічних

наук

Програма орієнтована на підготовку спеціалістів із комп'ю
терних систем як засобів у прийнятті управлінських, технічних та
наукових рішень. Для вирішення відповідної проблеми магістр 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 кодування інфор
мації, що обробляється, забезпечити її захист, а також, застосову
ючи математичні методи оптимізації, розробити ефективні алго
ритми пошуку оптимального розв'язання проблеми. Програма
підготовки магістра ведеться у трьох напрямах: прикладна мате
матика; алгоритми та програмування; сучасні комп'ютерні системи.
У 2010 році студенти магістерської програми Валерія Наумова
та Олег Гердій вибороли дипломи 2-го та 3-го ступенів на
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з матема
тичних наук з роботами «Дослідження рядів Діріхле, аналітичних

всередині квадрата функцій, як розкладів за власним базисом самоспряженого оператора» (науковий керівник — доцент кафедри
математики Кашпіровський Олексій Іванович) та «п-Напівметрики та п-метричні простори» (науковий керівник — доцент ка
федри математики Олійник Богдана Віталіївна).

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Боднарчук Юрій Вікторович,
Клесов Олег Іванович,
доктор
фізико-матєматичних
професор

наук,

Братик Михайло Васильович,
магістр з інформаційних управля
ючих систем та технологій, стар
ший викладач, випускник НаУКМА

Горбачук Володимир
Мирославович,
кандидат
наук, доцент

фізико-матєматичних

Гулаєва Наталія Михайлівна,
кандидат
фізико-матєматичних
наук, старший викладач

Іваненко Віктор Іванович,
доктор технічних наук, професор

доктор
фізико-математичних
наук, професор

Кошманенко Володимир Дмитрович,
доктор
фізико-матєматичних
наук, професор

Михалевич Вадим Михайлович,
кандидат
наук, доцент

фізико-матєматичних

Перевозчикова Ольга Леонідівна,
доктор
фізико-матєматичних
наук, професор

Торба Сергій Миколайович,
кандидат фізико-математи
наук, старший викладач

чних

Франчук Олег Васильович,
кандидат фізико-математи
наук, доцент

чних

Програма орієнтована на підготовку кадрів для проведення
досліджень і науково-технічних розробок у галузі проектування
та реалізації різних інформаційних управляючих систем.
Магістр комп'ютерних наук, який спеціалізується в галузі
інформаційних управляючих систем, може:
• проводити наукові дослідження у сфері побудови ефектив
них алгоритмів управління, складних систем оброблення
інформації;
• 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 структурованих кабельних мереж;
• розробляти ефективні прикладні програми в різноманітних
предметних сферах;
• викладати у вищих навчальних закладах.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Михалевич Вадим Михайлович,
Бублик Володимир Васильович,
кандидат
наук, доцент

фізико-математичних

Глибовець Андрій Миколайович,
кандидат
наук, доцент

фізико-математичних

Глибовець Микола Миколайович,
доктор
фізико-математичних
наук, професор

Завадський Ігор Петрович,
кандидат
фізико-математичних
наук, старший викладач

Іваненко Віктор Іванович,
доктор технічних наук, професор

Кривонос Юрій Георгійович,
доктор
фізико-математичних
наук, професор

кандидат
наук, доцент

фізико-математичних

Мілютін Олександр Євгенович,
старший викладач

Олецький Олексій Віталійович,
кандидат технічних наук, доцент

Перевозчикова Ольга Леонідівна,
доктор
фізико-математичних
наук, професор

Синявський Олександр Леонідович,
доктор технічних наук, доцент

Черкасов Дмитро Іванович,
кандидат технічних наук, доцент

Шило Володимир Петрович,
доктор
фізико-математичних
наук, професор

Програма спрямована на підготовку фахівців з археології та
первісної історії, які відповідали б високим нормам сучасної єв
ропейської науки. Програма є продуктом тісної співпраці
НаУКМА з Інститутом археології НАН України, потужний науковий

потенціал якого дав можливість залучити до викладання безпре
цедентну кількість фахівців найвищої кваліфікації. Курси лекцій
читають провідні фахівці України з цієї проблематики. Безпо
середнє поєднання академічної науки із сучасною вищою осві
тою гарантує високий рівень знань майбутніх фахівців з архео
логії та давньої історії Європи. Найдавніше минуле України роз
глядається на широкому тлі первісної історії Євразії. Навчальний
процес передбачає участь в археологічних експедиціях, у тому
числі й міжнародних.
Майбутні магістри матимуть широку спеціалізацію, що дає
можливість працевлаштуватися в різних установах: від науководослідних інститутів та університетів до дипломатичних пред
ставництв в Україні та за її межами. Ступінь магістра дасть
змогу продовжувати освіту в аспірантурі для здобуття вченого
ступеня кандидата наук або оволодіти докторськими програма
ми в університетах Європи й Америки.
Від початку існування магістерської програми з археології студенти-маґістри, а також і студенти бакалаврського відділення ка
федри історії щорічно проходять археологічну практику на базі
науково-дослідного центру «Археологічна експедиція НаУКМА»
у двох наукових напрямах: за темами «Неолітизація лісостепового
Правобережжя» (керівник — професор Л. Л. Залізняк) та «Дослі
дження пам'яток скіфо-античної доби України» (керівник — доцент
Ю. В. Болтрик) за Міжнародним проектом НаУКМА та Інституту
класичної археології Техаського університету (під керівництвом
професора Дж. К. Картера (США м. Остін)). З 2008 р. на Кіровоградщині по р. Вись біля сіл Троянове та Лікареве під керівництвом
Л. Л. Залізняка проводяться археологічні розкопки чотирьох стоянок
доби палеоліту. Крім того, з 2010 р. під керівництвом В. О. Шумової
розпочаті комплексні дослідження трипільського поселення у с. Лі
кареве. А впродовж року студенти мають можливість працювати
за обраним фахом у різних археологічних експедиціях Інституту
археології НАН України, музеїв та інших університетів України.
Студенти магістерської програми беруть участь у міжнародних
експедиціях: з дослідження античних міст-колоній Ольвії, Херсонеса,
Керчі (Україна — США); україно-німецькій на Полтавщині — з до
слідження пам'ятки скіфського часу Більського Городища; українопольській — з дослідження скіфських валів Межирівського горо
дища на Вінниччині; міжнародній україно-російсько-норвезькій
археологічній експедиції на Чернігівщині. Впродовж року без від
риву від навчання студенти-археологи мають можливість працюва
ти у постійно діючих київських експедиціях Інституту археології:
«Київська архітектурно-археологічна експедиція» та експедиції НДЦ
археологічних досліджень Подолу.
У навчальному процесі й науковій роботі використовуються
матеріали, добуті археологічною експедицією НаУКМА та іншими

експедиціями. Студенти користуються науковими фондами,
архівом, бібліотекою, музеєм Інституту археології НАН України.
Активно поповнюється власна спеціалізована археологічна біб
ліотека, що налічує вже понад 5 тис. одиниць зберігання і на
яку значною мірою спирається навчальний процес програми.
Протягом 2010/11 навчального року за результатами моло
діжних конференцій вузів України студентами та аспірантами
секції археології кафедри історії опубліковано у різних видан
нях 14 наукових праць. У 2011 році на X Науковій конференції
«10 років магістерській програмі з археології в НаУКМА: Архео
логічні студії» під час Днів науки НаУКМА викладачами, аспі
рантами та студентами магістерської програми було прочитано
32 доповіді.
За професійну роботу в археологічних експедиціях 2010 та
2011 років студенти отримали грошову премію Техаського уні
верситету м. Остін (США).
У 2007 році професорами Чиказького університету Ренатою
Голод та Олегом Третяком запроваджено стипендію імені Тита
Геврика. За успіхи у навчанні за програмою «Археологія» цю сти
пендію у 2010 р. отримали Ольга Гнидюк, Оксана Ліфантій, Вік
торія Котенко. За результатами першого року навчання у 2011 р.
її присуджено Олександру Ганшину і Олександру Шаповалу. За ре
зультатами Днів науки виходить черговий збірник наукових праць
«Магістеріум. Археологічні студії». У вітчизняних і зарубіжних ви
даннях вийшло понад 150 друкованих праць професорсько-ви
кладацького складу. Магістерська програма «Історія. Археологія
та давня історія України» існує з 2000 року, і найякіснішим і важ
ливим досягненням за 2008—2010 рр. є сім захищених дисертацій
наших випускників на ступінь кандидата історичних наук за
спеціальністю «Археологія».

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Болтрик Юрій Вікторович,
кандидат історичних наук, доцент

Буйських Алла Валеріївна,
доктор історичних наук, доцент

Виногродська Лариса Іванівна,
кандидат історичних наук, доцент

Відейко Михайло Юрійович,
кандидат історичних наук, доцеїип

Козак Олександра Деонизіївна,
кандидат історичних наук,
старший викладач

Козубовський Георгій Анатолійович,
кандидат історичних наук,
старший викладач

Конча Сергій Вікторович,
кандидат історичних наук,
старший викладач

Кухарчук Юрій Васильович,
кандидат історичних наук,
старший викладач

Магомедов Борис Вікторович,
доктор історичних наук, доцент

Моця Олександр Петрович,
член-кореспондент НАІІ України,
доктор історичних наук професор

Омельченко Юрій Андрійович,
кандидат історичних наук,
доцент

Отрощенко Віталій Васильович,
доктор історичних наук, професор

Потєхіна Інна Дмитрівна,
кандидат історичних наук, доцент

Пустовалов Сергій Жанович,
кандидат історичних наук, доцент

Рейда Роман Миколайович,
кандидат історичних наук,
старший викладач

Сагайдак Михайло Андрійович,
кандидат історичних наук,
старший викладач

Скиба Андрій Володимирович,
кандидат історичних наук,
старший викладач

Томашевський Андрій Петрович,
кандидат історичних наук,
старший викладач

Федорченко Олена Сергіївна,
кандидат історичних наук,
старший викладач

Шумова
Валентина
Олександрівна,
старший викладач

Магістерська програма з історії формує дослідників україн
ської 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 сту
дентам порівняння найважливіших історичних феноменів та
новітніх тенденцій і методологій їх вивчення. З 2010/11 навчаль
ного року запроваджено також курс «Academic Writing».
Навчання передбачає лекції та проблемні науково-дослідні се
мінари, студенти заохочуються до самостійної роботи. Про рівень
підготовки на програмі свідчить те, що в 2010/11 навчальному
році п'ятеро слухачів магістерської програми «Історія» здобули
гранти стипендійної програми Фонду Віктора Пінчука «Завтра. UA»,
двоє — гранти Посольства Республіки Польща в Україні, а одна
студентка має відзнаку Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт у галузі історичних наук. До викладання через Про
граму академічних стипендій Інституту відкритого суспільства (Aca
demic 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 магістра 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 наукових
установах, навчальних закладах, засобах масової інформації, осе
редках культури, органах влади й управління, державній адміні
страції, політичній та дипломатичній сферах.
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
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

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

Галенко Олександр Іванович,
кандидат історичних наук,
доцент (Інститут історії
України НАН України)

Гломозда Костянтин Юхимович,
кандидат історичних наук доцент

Григор'єва Тетяна Юріївна,
кандидат історичних наук, магістр
історії
Центральноєвропейського
університету (Будапешт), стар
ший викладач, випускниця НаУКМА

Гриневич Владислав
Анатолійович,
доктор історичних наук, старший
науковий
співробітник
(Інститут
політичних
та
етнонаціональних
досліджень, НАН України)

Гундорова Тамара Іванівна,
доктор філологічних наук, членкореспондент НАІІ України, про
фесор (Інститут літератури
НАН України)

Диса Катерина Леонідівна,
PhD, кандидат історичних
випускниця НаУКМА

наук,

Довга Лариса Михайлівна,
кандидат філософських наук,
доцент (Інститут філософії
ім. Г. С. Сковороди НАН України)

Касьянов Георгій Володимирович,
доктор історичних наук
професор (Інститут історії
України НАН України)

Кірсенко Михайло
Володимирович,
доктор історичних наук, професор

Кульчицький Станіслав
Владиславович,
доктор історичних наук,
професор (Інститут історії
України НАН України)

Мицик Юрій Андрійович,
доктор історичних наук, професор
(Інститут
української
археографії
та джерелознавства НАН України)

Стельмах Сергій Петрович,
доктор історичних наук професор
(Київський національний універ
ситет ім. Тараса Шевченка)

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

Шаповал Юрій Іванович,
доктор історичних наук, професор
(Інститут політичних та етно
національних досліджень НАН
України)

Шліхта Наталія Василівна,
РhD кандидат історичних
доцент, випускниця НаУКМА

Яковенко Наталія Миколаївна,
наук,

Щербак Віталій Олексійович,
доктор історичних наук,
професор

доктор історичних наук,
професор

Яременко Максим Васильович,
кандидат історичних наук,
доцент

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 про
блеми 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, ви
вчення історичної специфіки національної культурної традиції
та тенденцій сучасних соціокультурних трансформацій в Україні.
Маґістри-культурологи застосовують свої знання й павички
в адміністративно-управлінських структурах, науково-дослідних
установах і центрах, видавництвах та засобах масової інфор
мації, організовують і проводять дослідження в галузі культури
у співпраці із зарубіжними вченими.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Джулай Юрій Володимирович,

Брюховецька Ольга
В'ячеславівна,

кандидат філософських наук доцент

кандидат філософських наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Голіченко Тетяна Самійлівна,
кандидат
доцент

філософських

наук,

Демчук Руслана Вікторівна,
кандидат філософських наук,
доцент

Івашина Олександр Олексійович,
старший викладач

Йосипенко Оксана Миколаївна,
кандидат філософських наук,
старший викладач

Нікішенко Юлія Ігорівна,
кандидат історичних наук доцент

Петрова Ольга Миколаївна,
доктор філософських наук, професор

Пустовалов Сергій Жанович,
кандидат історичних наук, доцент
(Інститут археології НАН України)

Сом-Сердюкова Олена Миколаївна,
кандидат мистецтвознавства,
доцент

Черепанин Василь
Миронович,
кандидат
доцент

історичних

наук,

Шліпченко Світлана
Юріївна,
кандидат філософських
старший викладач

наук,

Магістерська програма «Менеджмент в охороні здоров'я» —
спільна українсько-нідерландська програма, створена у співпра
ці з Національною медичною академією післядипломної освіти,
Міністерством охорони здоров'я України. Розвиток та впрова
дження цієї програми відбувається в партнерстві з Департаментом
організації, політики та економіки охорони здоров'я Університету
м. Маастрихт (Нідерланди) та Києво-Могилянською Бізнес-Школою.
Програма не має аналогів в Україні. Вона містить модулі з епі
деміології, методів досліджень і статистики, аналізу політики
та економіки охорони здоров'я, фінансового менеджменту, ме
неджменту організацій, управління змінами, забезпечення якості
надання послуг, логістики та операційного менеджменту. Тра
диційними є гостьові лекції, до викладання запрошуються про
відні фахівці галузі, іноземні експерти тощо.
Програма розрахована на людей, які мають визначену мо
тивацію до роботи в галузі охорони здоров'я, хотіли би вплива
ти на політику галузі, прагнуть змін і готові підвищувати власні
конкурентні переваги на ринку праці.
Модулі, що пропонує програма, поєднують теоретичну та прак
тичну підготовку: учасники програми виконують проекти з оцін
ки якості надання послуг і дослідження процесів безпосередньо
в закладах охорони здоров'я.
Згідно з вимогами Болонського процесу випускники програ
ми отримують Додаток до диплома (Diploma supplement), де,
крім оцінок, міститься детальний опис програми, її походження,

критерії оцінювання. Додаток до диплома підписує також
Директор з освіти Факультету охорони здоров'я, медицини та
біологічних наук Маастрихтського університету.
Випускники програми продовжують навчання за кордоном,
працюють, зокрема, в консалтингових компаніях «Медексперт»,
«Strategic Consulting Group», приватних клініках «Оберіг», Між
народному центрі нейрохірургії, МБФ «Міжнародний Альянс із ВІЛ/
СНІДу в Україні», українсько-швейцарському проекті «Перинатальне здоров'я», Міжнародній організації «Лікарі світу — США»,
Міжнародній організації з міграції (МОМ), МБО «Трансатлантичні
партнери проти СНІДу», Медичному управлінні Державного управ
ління справами, Школі охорони здоров'я. Двоє з них були радника
ми міністрів охорони здоров'я Миколи Полііцука та Юрія Поляченка.
Керівник програми є членом редакційної колегії міжнародного ре
цензованого журналу «Огляд охорони громадського здоров'я».
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Перша в Україні магістерська програма з менеджменту ор
ганізацій за програмою підготовки «Менеджмент зв'язків із гро
мадськістю» (галузь, що загальновідома як Public Relations, або PR)
покликана надати студентам наукові знання і професійні практичні
навички, розвинути і вдосконалити вміння у сфері менеджменту
зв'язків із громадськістю, сформувати мотивацію до постійного
самовдосконалення, вміння самостійно вчитися. Магістерська про
грама побудована з урахуванням нормативних документів про
вищу освіту в Україні, а також міжнародних стандартів (зокрема,
рекомендацій IPRA) підготовки фахівців для сфери зв'язків із гро
мадськістю. 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, а фактично — здобути
другу професійну освіту. Своїми знаннями зі слухачами поді
ляться відомі методологи PR-науки, автори найкращих підруч
ників 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 по
долати поверховий підхід до PR як «маніпулятивної технології»,

оволодіти позитивною наукою, витонченим мистецтвом та ети
кою репутаційного менеджменту, глибше зрозуміти соціальну
відповідальність інститутів громадянського суспільства та бізне
су в сучасних умовах.
Програма виконується в тісному співробітництві з автори
тетними українськими та зарубіжними науковими інституціями,
державними установами, провідними бізнесовими структурами,
професійними вітчизняними та міжнародними РR-організаціями.
Кандидати на магістерську програму повинні мати вищу осві
ту (бакалавра або спеціаліста). Наявний потенціал університету
спроможний наразі забезпечити обсяг підготовки магістрів у кіль
кості 20 осіб, які зможуть ефективно працювати як менеджери
(управителі) зі зв'язків із громадськістю. Кваліфікація магістра
у сфері менеджменту зв'язків із громадськістю передбачає ово
лодіння необхідними знаннями і навичками для виконання функ
цій менеджера зв'язків із громадськістю в державних, неурядових
установах і організаціях, комерційних структурах. Програма має
практичний характер.
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З 2008 року Школа охорони здоров'я НаУКМА пропонує магі
стерську програму «Охорона громадського здоров'я» (Masters’ Pro
gram of Public Health — MPH). Дворічна очна програма розрахо
вана на осіб, що мають вищу освіту в споріднених галузях (меди
цина, біологія, економіка, соціальна робота, соціологія, політо
логія та ін.).
Згідно зі світовими тенденціями, ступінь магістра охорони
громадського здоров'я, який отримують випускники програми,
стає обов'язковим для фахівців, що опікуються здоров'ям на
селення, та бажаним для інших спеціалістів, пов'язаних зі сферою
охорони здоров'я. Магістри охорони громадського здоров'я мають
найкращі шанси працевлаштування у міжнародних організаціях
і структурах.
Програма створена з урахуванням стану й перспектив розвит
ку підходів до охорони здоров'я населення в Україні та світі. Фахів
ці в галузі охорони громадського здоров'я стають необхідними
у країнах, які прагнуть інтеграції у міжнародну спільноту розви
нених країн, до Європейського Союзу тощо. Коли держава ставить
за мету покращення здоров'я своїх громадян, дбає про здоров'я
нації, збереження людського потенціалу, вона потребує аналітиків
і практиків, які готові будувати політику охорони здоров'я відпо
відно до світових норм та з урахуванням ситуації в країні.
Медична практика вже користується ідеями доказової ме
дицини. Заходи популяційного рівня, інтервенції охорони
громадського здоров'я також мають базуватися на науковому
підґрунті. Дослідження в цій галузі, проведені в різних країнах,
демонструють, що заходи, які були ефективні у розвинених кра
їнах з високим рівнем доходів, не обов'язково є ефективними
у країнах з низьким та середнім рівнем доходів. Тому найближчим
часом актуальними будуть відповідні вітчизняні дослідження, чим
зможуть займатися ті випускники програми, які надають пере
вагу аналітичній роботі. Участь у міжнародних дослідженнях,
аналіз статистичних та епідеміологічних даних, накопичених у краї
ні, проведення нових досліджень, аналіз результатів опитувань

населення, організованих у межах міжнародних проектів, — це
передбачувана робота маґістрів-аналітиків. Вони також зможуть
продовжити навчання на докторській програмі (РhD), яку пропо
нує Школа охорони здоров'я. Програма має на меті також під
готовку майбутніх викладачів.
Магістри, які віддають перевагу практичній роботі, зможуть
займатися реалізацією державних програм, що стосуються здоров’я,
працювати в Міністерстві охорони здоров'я України та управліннях
охорони здоров'я на різних посадах. Випускники програми матимуть
необхідні знання й уміння, які даватимуть змогу прогнозувати змі
ни здоров'я населення та його окремих груп, пропонувати відпо
відні втручання та забезпечувати їхнє втілення у життя. Програма
передбачає ознайомлення з принципами розробки політики охоро
ни здоров'я на національному та регіональному рівнях. Випускники
також матимуть знання й уміння для роботи із засобами масової
інформації щодо проведення інформаційних та просвітницьких
кампаній, спрямованих на зміни у способі життя населення.
Навчання зорієнтоване на поглиблене опанування академічних
знань і розвиток креативних вмінь, застосування їх на практиці.
Практичні завдання включатимуть такі приклади, як розробка
практичного плану дій щодо покращення здоров'я населення пев
ної області України з урахуванням окремих проблем. Під час на
вчання студенти працюватимуть із базами даних, здійснюватимуть
їх аналіз, готуватимуть звіти й наукові статті; студенти розробля
тимуть також медійні кампанії, рецензуватимуть зміст державних
програм та вноситимуть пропозиції щодо їх покращення, брати
муть участь у тривалому дослідженні, спрямованому на вивчення
й покращення здоров'я студентів НаУКМА, готуватимуть аналі
тичні довідки та інші документи на замовлення органів державної
влади і міжнародних організацій, зокрема ВООЗ.
Досягнення студентів можуть бути викладені під час науковопрактичних конференцій, в публікаціях у наукових журналах
в Україні та за кордоном.
Школа охорони здоров'я має багатьох партнерів в Україні
та зарубіжжі, зокрема Маастрихтський університет, Університет
штату Іллінойс, Європейська асоціація шкіл охорони здоров'я.
У рамках Болонського процесу, який заохочує обмін виклада
чами й студентами, у Школі здійснюється політика залучення
викладачів західних університетів і українських викладачів зі сту
пенями європейських та американських університетів.
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магістр менеджменту органі
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Магістерська програма «Управління в охороні здоров'я для
керівників» — програма Школи охорони здоров я НаУКМА
у партнерстві з компанією «Strategic Consulting Group» та Мааст
рихтським університетом (Нідерланди).
Програма орієнтована на керівників організацій сфери охо
рони здоров'я: державних та приватних медичних закладів,
компаній фармацевтичного сектору, органів управління, стра
хових, консалтингових компаній тощо.

Місією програми є сприяння якісним змінам в охороні здо
ров'я шляхом підготовки управлінців як стратегічних лідерів,
здатних ефективно керувати організаціями як системами.
Вся програма побудована на єдиному цілісному, системному,
крос-функціональному підході до управління, перевіреному ро
ками консалингової та управлінської практики. Філософія під
ходу полягає в тому, що досягнення досконалості у кожній окре
мій функції можливе лише за умови ефективного управління си
стемою як єдиним цілим.
Модулі, які пропонує програма, орієнтовані на розвиток світо
гляду керівника як стратегічного лідера, вивчення й застосуван
ня ключових інстументів управління організацією — як цілою
системою, так і окремими функціями, а також управління зміна
ми. Результатом навчання є захист індивідуального практичного
проекту, який учасники виконують на базі власної організації.
На програмі використовується новітня методика «змішаного
навчання», яке поєднує переваги аудиторної роботи та інтерактив
ного супроводу. Навчання складається з аудиторних сесій (три
валістю 4-5 днів) і періодів інтерактивного супроводу учасників
через електронну навчальну систему (тривалістю 6 тижнів).
Учасники програми дістають можливість закордонного на
вчального туру, організованого спільно з партнером програми —
Маастрихтським університетом.
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Магістерська програма з політології пропонує дворічний курс
поглибленої спеціалізації в галузі політичної науки. Особливістю
підготовки магістра з політології є суспільна й державна потреба
в забезпеченні кадрової діяльності органів державної влади, по
літичних та громадських інституцій.
З вересня 2008 року МП «Політологія» має три основні спе
ціалізації: «Європейські та німецькі студії» (розпочато з вересня
2007 р.) — спільний проект Національного університету «КиєвоМогилянська академія» та Університету ім. Фрідріха Шиллера
(м. Єна, ФРН). Фінансування цього проекту відбувається за під
тримки DAAD (Німецької служби академічних обмінів) та Між
народного благодійного фонду відродження Києво-Могилянської
академії. Навчання на спеціалізації передбачає дванадцять гостьових
курсів, що читаються провідними професорами у галузі міжнарод
них відносин з Федеративної Республіки Німеччини. Крім цього,
проектом передбачено п'ятимісячне стажування найкращих студен
тів 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 спеціаліза
цію студент повинен мати сертифікат про знання німецької мови
середнього рівня, виданий DAAD або Ґете-Інститутом.
Другою спеціалізацією програми є «Європейські студії».
Студенти цієї спеціалізації отримують фундаментальні знання
в галузі політології міжнародних відносин, з наголосом на ви
вчення європейських політичних інститутів та процесів. Програма
спеціалізації передбачає, крім основних, ряд гостьових курсів, які
читають відомі професори з Норвегії, Німеччини, Канади й ін
ших країн Старого і Нового світу.
Третя спеціалізація МП «Політологія» — «Ціннісні та соціокультурні засади політики». Завданням цієї спеціалізації є роз
крити зумовленість політичних інститутів і процесів соціокультурними ціннісними чинниками. Якість демократичних інститу
тів забезпечується не тільки характером політичної системи
суспільства, а й демократичними цінностями. Ця спеціалізація

готує фахівців у галузі політичної науки принципово нового, су
часного типу. Навчання на цій спеціалізації передбачає, крім опа
нування низки спеціальних дисциплін, також вивчення японської
або арабської мови.
Основними завданнями програми є опанування фундамен
тальних фахових та гуманітарних знань, формування здатності
до творчого мислення й самостійного прийняття відповідальних
рішень, а також навичок науково-дослідницької роботи міждис
циплінарного характеру. Значна увага приділяється висвітленню
новітніх напрямів у вітчизняній і зарубіжній політичній науці,
оволодінню навичками збору, обробки, аналізу соціально-політич
ної інформації, виявленню довготривалих тенденцій у розвитку
політичного процесу.
Основною формою освіти є стаціонарні лекційно-семінарські
курси, науково-дослідні й спеціальні семінари, педагогічна прак
тика. Найкращі науково-дослідницькі роботи студентів друкуються
в «Наукових записках НаУКМА» (серія «Політологія») та альма
насі «Маґістеріум» (додаток до «Наукових записок НаУКМА»),
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Магістерську програму з правознавства створено з урахуван
ням стану й перспектив розвитку юридичної науки в Україні та
світі. Навчальний план передбачає підготовку фахівців, які мати
муть глибоку теоретичну базу з питань нормопроектування, між
народного комерційного арбітражу та підприємницького права,
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 на
вчання в аспірантурі. Однорічна програма магістерського рівня
з правознавства достатня для продовження навчання на доктор
ському рівні за кордоном. Зміст і якість програми відповідають
стандартам
магістерських
програм
університетів
Північної
Америки та Західної Європи, у співпраці з якими й за зразками
яких складено магістерську програму з правознавства у НаУКМА.
На магістерській програмі «Правознавство» запроваджено
англомовну сертифікатну програму «Проблеми європейського
права», де викладають провідні фахівці України, США: А. А. Мелешевич, професор PhD, С. В. Шевчук, д. ю. н., професор (ОБСЄ в Україні),
Богдан А. Футей, суддя Федерального суду Претензій США, Р. А. Пет
ров, PhD, к. ю. н., доцент; Д. Е. Федорчук, к. ю. н., доцент (Україна).
Навчальний процес базується на активній науковій роботі
викладачів, результати якої висвітлюються в численних наукових
публікаціях, використовуються під час підготовки урядових доку
ментів вищого рівня, а також у законотворчому процесі в Україні.
У рамках Болонського процесу, який заохочує обмін виклада
чами та студентами, на факультеті проводиться політика залучен
ня викладачів західних університетів, а також українських викла
дачів зі ступенями європейських та американських університетів.
Так, факультет правничих наук Національного університету
«Києво-Могилянська академія» спільно з Гейдельберзьким універ
ситетом, Університетом м. Майнц (ФРН) та Німецькою службою
академічних обмінів (DAAD) проводять вже чотири роки поспіль
першу в Україні Літню школу «Право в Німеччині».
Випускники магістерської програми з правознавства на ви
сокому професійному рівні здійснюють юридичне обслуговування

найрізноманітніших

суб'єктів

підприємницької

діяльності

як

У державному, так і приватному секторах економіки. Випускники

мають також можливість продовжити навчання в аспірантурі та
займатися науковою діяльністю.
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Магістерська програма «Програмне забезпечення автоматизо
ваних систем» за професійним спрямуванням орієнтована на під
готовку кадрів для проведення досліджень і науково-технічних
розробок у галузі проектування й реалізації автоматизованих

інформаційних систем. Спеціалізацією магістерської підготовки
є «аналітик комп'ютерних систем» з терміном навчання 2,5 року.
Освітньо-професійна програма підготовки магістрів за спе
ціальністю 8.080403 — «Програмне забезпечення автоматизова
них систем» передбачає опанування двох блоків навчальних дис
циплін: нормативних і вибіркових.
До складу нормативних входять професійно орієнтовані дис
ципліни, визначені освітньо-професійною програмою підготовки
магістрів; українська та англійська мови, філософія — дисциплі
ни гуманітарної підготовки.
До складу вибіркових входять:
а) цикл професійно орієнтованих дисциплін за переліком
профорієнтованої програми та університету;
б) цикл соціально-економічних дисциплін;
в) цикл психолого-педагогічних дисциплін.
Для виконання освітньо-професійної програми студент має
опанувати всі нормативні дисципліни (118 кредитів), певну час
тину (18—33 кредити) вибіркових дисциплін, пройти передбачену
навчальним планом дослідницьку практику (2 кредити) та під
готувати до захисту магістерську тезу (14 кредитів). Загальний
обсяг залікових балів (кредитів) за весь термін навчання на ма
гістерській програмі — 150—165.
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доктор
фізико-математичних
наук, доцент

Норкін Богдан Володимирович,
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кандидат філологічних наук,
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Хименко Світлана
Анатоліївна,
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доктор
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наук, доцент

Юринець Ярина Ігорівна,
старший викладач

Програма «Соціальна робота» — перша магістерська про
грама НаУКМА і перша програма подипломової освіти у со
ціальній сфері в Україні для бакалаврів, які мають базову освіту
в різних сферах і яких єднає бажання змінити життя навколо
на краще й допомогти іншим людям, адже програма дає можли
вість самореалізуватися тим, хто цінує гуманістичні принципи
життя. У рамках програми студенти мають право на вибір од
нієї з двох або двох одразу спеціалізацій — «Консультування»
(індивідуальне-групове-сімейне) та «Соціальне адміністрування»
(соціальне управління і соціальна політика). У навчальному про
цесі використовуються здобутки української та зарубіжної на
уки, підтримуються контакти з іншими університетами й орга
нізаціями Великої Британії, США, Словенії, Німеччини та інших
країн. Перший рік навчання дає можливість отримати 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 навчальнодослідницьку роботу. Студенти другого року навчання більше
працюють над власним дослідницьким проектом, в якому впро
ваджують і аналізують новітні ідеї щодо можливостей розв'язан
ня соціальних проблем окремих груп людей.
Випускники програми працюють консультантами й адміні
страторами у провідних соціальних службах, експертами укра
їнських та міжнародних урядових і громадських організацій,
викладачами вищих навчальних закладів, ведуть дослідницьку
роботу, продовжують навчання в аспірантурі.
Найкращі науково-дослідницькі студії наших слухачів дру
куються 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 Policy
and Social work in Transition», працює над розвитком освіти із
соціальної роботи в Україні. Восени 2010 року в межах проекту
ТЕМПУС ІІІСР провела міжнародну конференцію «Інновації та
Болонський процес». Викладачі й студенти беругь участь у різно
го роду дослідженнях, що втілюються у кваліфікаційних роботах:
соціальні послуги постраждалим від торгівлі людьми; створення
служби паліативної допомоги; профілактика насильства над під
літками в інтернеті; соціальна робота з жінками секс-бізнесу, мо
ніторинг та оцінка державних цільових програм; вивчення впливу
глобальних ініціатив на систему охорони здоров'я України тощо.
У 2010 — 2011 роках викладачами кафедри були опублікова
ні методичні й практичні посібники та монографії: «Протидія соці
ально небезпечним хворобам: вивчення українського досвіду»:
Колективна монографія / Ред. Семигіна Т. В. — К: Пульсари, 2010. —
100 с.; Бойко А. М. Посібник для проведення тренінгу «Формування
толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних дітей у системі шкільної
та дошкільної освіти». — К, 2010.— 120 с. (Рекомендовано МОН Укра
їни); Савчук О. М. «Гендерні аспекти ВІЛ/СНІДу. Методичний по
сібник». — К, 2011. — 160 с.; Навчально-методичний комплекс з
курсу «Основи соціальної реклами та маркетингу» для студентів спе
ціальності 8.040202 «Соціальна робота» / Укл. Семигіна Т. В. — К.:
АПСВ ФПУ, 2010. — 20 с.; Назарук В. Я. «Особливості підготовки
волонтерів з формування толерантного ставлення до дітей, яких торк
нулась проблема ВІЛ/СНІДу» в книзі Методичні рекомендації «Фор
мування толерантного ставлення до дітей, яких торкнулася проблема
ВІЛ/СНІДу: особливості підготовки волонтерів» (с. 25 — 51); «Праце
влаштування та зайнятість людей з інвалідністю: Довідник для робото
давців» / Упоряд. Т. Семигіна, О. Іванова. — К., 2010. — 140 с. та ін.
Магістри мають можливість брати участь у різноманітних со
ціальних проектах і вступати на першу в Україні докторську про
граму «Соціальна робота і соціальна політика».
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викладач, випускник НаУКМА
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кандидат історичних наук,
доцент

Савчук Олена Миколаївна,
кандидат психологічних наук,
доцент

Семигіна Тетяна Валеріївна,
доктор філософії в галузі
політології (МАУП, Україна),
магістр соціальної роботи,
доцент, випускниця НаУКМА

Семчишин Олександра Романівна,
магістр соціальної роботи,
викладач, випускниця НаУКМА

старший

Чуйко Олена Василівна,
кандидат психологічних наук, доцент
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магістр політології,
кандидат політичних наук,
старший викладач

Дворічна магістерська програма із соціології зосереджена на
проблемах теорії, методології і методах соціологічних досліджень,
націлена на формування поглибленого розуміння соціальних про
цесів 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 рефе
рентом, науковим консультантом у державних і громадських
установах, науковим редактором або керівником відповідного
підрозділу видавництва, засобів масової інформації, організо
вувати соціологічні дослідження у співдружності із зарубіжни
ми вченими. Ступінь магістра дає змогу вступити до трирічної
аспірантури для роботи над кандидатською дисертацією та здо
буття вченого ступеня кандидата соціологічних наук або на
вчатися на докторських (РhD) програмах НаУКМА та західних
університетів.
НаУКМА — єдиний університет в Україні, де у співпраці з ка
федрою соціології діє науково-дослідна соціологічна установа —
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Студенти
мають можливість використовувати для своїх наукових дослі
джень унікальні масиви соціологічних даних, репрезентативних
для дорослого населення України, зібраних КМІС у 1991 — 2010
роках разом із провідними університетами й дослідницькими
організаціями США, Німеччини, Великої Британії, Канади,
Фінляндії та Польщі, з дослідницькими підрозділами Організації

Об'єднаних Націй, Світового банку, Всесвітньої організації
охорони здоров'я, інших міжнародних організацій.
Щороку КМІС призначає стипендію ім. Майкла Сваффорда
двом найкращим студентам МП «Соціологія». У 2010/11 навчаль
ному році за результатами навчання стипендію було надано
студентці 2-го року навчання Ірині Венгриній.
Наукова робота викладачів МП «Соціологія» у 2010—2011 ро
ках зосереджується в основному на таких напрямах: «Проблема
інституалізації громадської думки в українському суспільстві»
(В. Л. Оссовський), «Міжетнічні стосунки в Україні» (В. І. Паніотто),
«Соціальні структури, політичні орієнтації та електоральна по
ведінка: аналіз зв'язків їхніх регіональних та індивідуальних пара
метрів в Україні 2004 — 2009 років» (В. Є. Хмелько), «Діагностика
особистості з позицій соціально-когнітивної теорії» (О. Г. Вино
градов), «Дослідження переходу молоді від освіти до праці в Украї
ні» (С. М. Оксамитна, В. С. Бондар, О. Г. Виноградов, А. О. Малиш), «Міжгенераційна соціально-класова мобільність в Україні»
(С. М. Оксамитна).
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Злобіна Олена
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доцент
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Оссовський Володимир
Леонідович,
доктор філософських
професор

наук,

Паніотто Володимир Ілліч,
доктор філософських
професор

Виноградов Олександр
Геннадійович,
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кандидат соціологічних
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Оксамитна Світлана
Миколаївна,
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кандидат
доцент
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доцент
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наук, доцент

Магістерська програма з фізики кафедри фізико-математичних наук дворічна й орієнтована на підготовку висококва
ліфікованих фахівців, у першу чергу — в галузі фундаменталь
ної теоретичної фізики. Процес навчання тісно пов'язаний із
науковою роботою студентів у науково-дослідних інститутах
Академії наук України, зокрема Інституті фізики та Інституті
теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова.
Сучасна теоретична фізика сама по собі є надзвичайно ба
гатогранною і багатогалузевою. Охопити її силами одного уні
верситету, а тим паче однієї кафедри, неможливо. Тому для
формування навчальної програми й наукової роботи вибрано
певний сектор — це квантово-польові аспекти теорії конденсо
ваної матерії. У рамках цього сектору поглиблено вивчаються:
• квантова теорія поля (у тому числі теорія неабелевих та
калібрувальних полів як основа теорії сильних взаємо
дій);
• кристалічні тверді тіла і наноструктури;
• явища надпровідності й надплинності;
• плазма, у тому числі кварк-глюонна;
• квантова оптика.
Особливості нашої програми порівняно з іншими універ
ситетами — високий рівень математичної підготовки. Такі спе
ціалізовані курси, як «Топологічні методи у фізиці», «Методи
теорії груп Лі», «Узагальнені функції, теорія нелінійних гамільтонових систем (солітонів)» не читають у жодному університеті
України.
Наша магістерська програма відкрита для випускників інших
університетів України. Запрошуємо талановиту молодь до на
вчання й наукової праці в надзвичайно цікавих і перспективних
напрямах сучасної фізики.
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Магістерська програма з теорії, історії літератури та компа
ративістики пропонує дворічний курс поглибленої спеціалізації
в галузі історії зарубіжної і вітчизняної літератури, теорії літе
ратури та компаративістики.

Основними завданнями програми є:
• формування нових стандартів філологічної освіти завдяки
ознайомленню з сучасними школами і напрямами літера
турознавства та критики, поширеними у світі дослідниць
кими й інтерпретаційними практиками;
• розгляд історії української літератури в широкому євро
пейському і світовому контексті; переосмислення історії
української літератури в цілому й нове прочитання окре
мих текстів.
Значна увага приділяється вдосконаленню англійської мови
слухачів, виробленню навичок редакторської та науково-пошукової
роботи. Педагогічний акцент робиться на формуванні науководослідницького складу мислення, здатності аналізувати художні
явища в динамічній системі світової писемної культури й брати
активну участь у живому літературному процесі. Випускники про
грами мають бути готові до самостійної наукової та педагогічної
праці як літературознавці означеного профілю, виступати в ролі
критиків, наукових референтів, аналітиків літературного процесу,
редакторів гуманітарних видань.
Основною формою освіти є стаціонарні лекційні курси та
науково-дослідні й педагогічні семінари, практикуми. Кожний
магістерський курс передбачає підготовку невеликих наукових
досліджень за індивідуальними темами. Найкращі науково-до
слідницькі студії наших слухачів друкуються у збірниках «Маґістеріум. Літературознавчі студії» та «Наукові записки НаУКМА.
Філологічні науки», а найкраще магістерське літературознавче
дослідження відзначається щорічною премією професора Романа
Струця (Університет м. Калґарі, Канада).
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Агеєва Віра Павлівна,
доктор філологічних наук,
професор, лауреат Державної
премії України ім. Т. Г. Шевченка

Веретельник Роман
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Єрмоленко Володимир
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кандидат філологічних наук,
доцент
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кандидат філологічних наук,
доцент
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доктор філологічних наук,
доцент

Мокровольський Олександр
Миколайович,
старший викладач

Огаркова Тетяна Анатоліївна,
доктор філософії в галузі літера
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старший викладач, випускниця
НаУКМА

Пізнюк Леся Володимирівна,
кандидат філологічних наук,
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доктор філологічних наук, доцент
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верситет ім. Петра Могили)

Радчук Віталій Дмитрович,
кандидат філологічних наук,
доцент (Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка)

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 літера
турознавства,
РhD
(Університет
штату Іллінойс м. Урбана, США),
випускниця НаУКМА

Шалагінов Борис Борисович,
доктор філологічних
професор

наук,

Магістерська програма «Теорія, історія української мови та
компаративістика» логічно завершує вищу філологічну освіту
лінгвістичного
спрямування.
Завдяки
висококваліфікованому
професорсько-викладацькому складові кафедр загального і сло
в'янського мовознавства, української мови, англійської мови
випускники магістерської програми отримують глибокі лінгвіс
тичні знання та можливість їх широкого практичного застосу
вання або поглиблення під час навчання в аспірантурі. Маґістрифілологи, які успішно засвоять програму, зможуть викладати

українську й інші мови у різнорівневих навчальних закладах;
творчо працювати зі словом у всіх його науково-пізнавальних
та образно-естетичних якостях (журналістика, переклад, літе
ратурне й наукове редагування текстів тощо); бути консуль
тантами з питань державної мовної політики й культури укра
їнського мовлення; перекладати з англійської та однієї зі слов'ян
ських мов; аналізувати індоєвропейські та інші мови у порів
няльно-історичному й зіставному аспектах; добре розумітися на
новітніх лінгвістичних концепціях; вільно користуватися ком
п'ютером та ефективно застосовувати навички з прикладної
лінгвістики у викладацькій, науково-дослідницькій, консульта
тивній, журналістській і редакційно-літературній роботі. Ком
паративістика й типологія мов стануть ключем до розуміння
історичної взаємодії та сучасного стану споріднених і неспоріднених мов світу.
За своїм спрямуванням магістерська програма «Теорія, істо
рія української мови та компаративістика» є новим в українській
філології навчальним напрямом. Зокрема, на ній викладають,
крім типових, низку специфічних або унікальних курсів: «Етноі 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 викла
дання яких залучаються провідні фахівці НаУКМА, інших ві
тчизняних і зарубіжних університетів.
Співробітники магістерської програми є авторами кількох
сотень відомих в Україні та за її межами наукових і навчальнометодичних праць, з-поміж яких — осібні та колективні моно
графії, словники, енциклопедії, підручники, концептуальні статті
тощо. Професори й доценти програми беруть активну участь у все
українських і міжнародних наукових форумах, тісно співпрацюють з ученими та університетами Польщі, Чехії, Росії, Словенії,
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 заснова
ному 2010 р. фаховому виданні «Маґістеріум. Мовознавчі студії»
(гол. ред. проф. В. Лучик). Через систему аспірантури найкращі
випускники магістерської програми зможуть продовжити науко
во-дослідницьку роботу в галузі мовознавства і влитися у наукові
й педагогічні колективи вітчизняних університетів та академіч
них інститутів.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Бунітова Ізабелла Рафаїлівна,
Куранова Світлана Іванівна,
доктор філологічних наук,
професор

Демська Орися Мар'янівна,
кандидат філологічних наук,
доцент

Дзюбишина-Мельник
Наталія Яківна,
кандидат філологічних наук,
доцент

Дубровська Іоанна,
старший викладач

Кочерга Ольга Дмитрівна,
кандидат фізико-математичних
наук, доцент

кандидат наук соціальних
комунікацій, старший викладач

Лучик Алла Анатоліївна,
доктор філологічних наук,
професор

Масенко Лариса Терентіївна,
доктор філологічних наук,
професор

Тищенко Костянтин Миколайович,
доктор філологічних наук,
професор

Туранли Ферхад Гардашкан Оглу,
кандидат історичних наук, доцент

ФІЛОСОФІЯ

Магістерська програма «Філософія» є першою в Україні гу
манітарною програмою, спрямованою на підготовку високо
кваліфікованих фахівців у галузі філософських наук, готових до
науково-дослідницької, викладацької діяльності та педагогічної
роботи у вищих навчальних закладах. Зорієнтована передусім на
фундаментальне вивчення історії філософії, програма забезпечує
ґрунтовне уявлення про сучасні філософські напрями й течії.
Залучення до викладання провідних фахівців-дослідників дає
можливість вводити магістрантів у коло актуальної філософської
проблематики, ознайомлювати з новітніми здобутками наукових
студій з історії світової та вітчизняної філософії.
Особливість навчання на МП «Філософія» полягає в орієн
тації на роботу з першоджерелами й прищепленні майбутнім
магістрам фахової культури і навичок самостійної науково-дослід
ницької та викладацької діяльності.
Розвиненню фахових навичок студентів програми сприяє
проведення науково-дослідної практики в Інституті філософії
ім. Г. С. Сковороди НАН України (який є партнером програми),

можливість користування фондами бібліотеки НаУКМА і кафедри
філософії та релігієзнавства.
МП «Філософія» підтримує й стимулює наукову активність
студентів (публікації у фаховому збірнику «Маґістеріум.
Історико-філософські студії», участь у засіданнях Могилянського
історико-філософського семінару, організацію і проведення
Різдвяного філософського диспуту та Всеукраїнської студентськоаспірантської міждисциплінарної конференції Філософія: нове
покоління»). У 2010 р. студентка МП «Філософія» Єлизавета Нєвєжина здобула перемогу в II турі Всеукраїнської студентської
олімпіади з філософії.
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
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Програма орієнтована на підготовку творчих фахівців, які
здатні розв'язувати нестандартні завдання, приймати оптималь
ні рішення в нетипових умовах, генерувати оригінальні й плідні
для 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 мати
муть глибоку теоретичну й практичну базу з питань фінансово
го менеджменту, вмітимуть застосовувати сучасні економікоматематичні методи для фундаментальних і прикладних науко
вих досліджень у галузі фінансів. Традиційними є гостьові
лекції. До викладання запрошуються провідні фахівці галузі,
іноземні експерти.
Програма виконується в тісному співробітництві з автори
тетними українськими та зарубіжними науковими інституціями,
консалтинговими й аналітичними центрами, західними аудитор
ськими компаніями, інвестиційними компаніями, провідними
банківськими та бізнесовими структурами, зокрема Норвезь
ким міжнародним науковим центром (NUPI, Norway, Oslo),
Deloitte&Touche, PriceWaterhouseCoopers, «КІНТО», Ernst&Yang,
KPMG тощо.
Пріоритетом у роботі є поєднання наукових досліджень з на
вчальним процесом, впровадження новітніх технологій навчання,
зокрема Лабораторія фінансово-економічних досліджень кафе
дри активно залучає магістрів до проведення науково-дослід
ницької роботи. Найкращі наукові праці студентів друкуються
в «Наукових записках НаУКМА» (серія «Економіка») та альма
насі «Маґістеріум».
Професійний підбір кадрів створює творчу атмосферу для
навчання, де викладач є не тільки джерелом знань, а й науковим
порадником, який може поділитися власним практичним досві
дом, сприяє вмотивованості студентів та їхньому бажанню на
вчатися. Більшість викладачів програми проходили навчання
й стажування у відомих світових науково-освітніх центрах: Ін
ституті 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 Ка
нади, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів тощо. Усі ви
кладачі мають науковий ступінь доктора чи кандидата наук;
чимало з них є членами редколегій фахових видань, міжнарод
ної експертної мережі, економічних асоціацій, фахових орга
нізацій, зокрема спеціалізованих рад із захисту докторських
дисертацій, вчених рад.
Програма відповідає сучасним стандартам як Міністерства
освіти і науки України, так і європейським щодо вищої еко
номічної освіти в контексті Болонського процесу. За версією
журналу «Фокус» протягом останніх 2 років визнається однією

з найкращих бізнес-орієнтованих магістерських програм в Укра
їні зі спеціальності «Фінанси». Випускники програми отримують
диплом магістра державного зразка про повну вищу освіту.
Логічним продовженням навчання в маґістеріумі є можли
вість долучення до третього рівня освіти — PhD за спеціальністю
«Фінанси», яка є першою в Україні докторською програмою за
європейськими стандартами у тісній співпраці з провідними за
хідними університетами та Школою бізнесу НаУКМА.
Випускники маґстерської програми працюють у компаніях
«Конкорд Капітал», КУА «КІНТО», AT Kerney, Price Waterhouse
Coopers, Emst&Young, Deloitte&Touche, KPMG, "Dragon Capital",
Scottish and Southern Energy (Шотландія), NASDAQOMX Com
modities (Норвегія) тощо, а також продовжують навчання на PhDпрограмі з фінансів НаУКМА.
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Per Botolf Maurseth,
PhD, професор (Норвегія)

Jo Thori Lind,
PhD, професор (Норвегія)

Karl Rich,
PhD, професор (Норвегія)

Галицька Елеонора Вікторівна,
кандидат економічних наук,
професор

Глущенко Світлана Василівна,
кандидат економічних наук, доцент

Івахненков Сергій
Володимирович,
доктор економічних наук,
професор

Камінський Андрій Борисович,
доктор економічних наук, професор

Краснікова Лариса Іванівна,
кандидат економічних наук,
професор

Мельничук Віталій Григорович,
кандидат економічних наук, доцент
(Віце-президент компанії «КІНТО»)

Мертенс Олександр
Володимирович,
кандидат економічних наук, про
фесор

Михайличенко Сергій Юрійович,
кандидат економічних наук, доцент

Пан Лілія Володимирівна,
кандидат
доцент

економічних

наук

Романченко Наталія
Володимирівна,
кандидат
доцеїип

економічних

наук

Семіколснова Світлана
Вікторівна,
кандидат
доцент

економічних

наук

Сопко Василь Васильович,
доктор економічних наук,
професор,
академік
Академії
економічних наук України

Черненко Віталій Маркович,
кандидат
доцент

економічних

наук

Чугунов Ігор Якович,
доктор економічних наук,
професор, заслужений діяч
науки і техніки

Шпортюк Володимир
Григорович,
кандидат фізикоматематичних наук, доцент

Шумська Світлана
Степанівна,
кандидат
професор

економічних

наук,

Магістерська програма з хімії за напрямом «Мембранні та
сорбційні процеси і технології» — перша в Україні програма
підготовки магістрів з урахуванням стану й перспектив розви
тку 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 формуван
ня мембран, синтезу сорбентів, структурних і функціональних
властивостей пористих тіл і мембран, а також вмітимуть за
стосовувати знання про мембранні й сорбційні процеси і тех
нології як для фундаментальних та прикладних наукових до
сліджень, так і практично — в системах водоочищення, водопідготовки й обробки рідких харчових продуктів і технологічних
розчинів. Навчання на магістерській програмі тісно пов'язане
із виконанням міжнародних і українських грантів, науково-тех
нічних проектів та програм, а також інших науково-дослід
ницьких робіт кафедри хімії, Центру мембранних досліджень
та Лабораторії екотехнології НаУКМА.
Під час навчання та виконання магістерських і науково-дослідницьких робіт студенти користуються сучасними світовими
інформаційними ресурсами й електронним каталогом публікацій
із мембранної технології кафедри хімії НаУКМА. Чимало магіс
терських робіт виконується на базі науково-дослідних інститутів
НАН України.
Партнерами програми є Інститут фізичної хімії НАН України,
Інститут сорбції НАН України, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Мічиганський університет (США).
Студенти магістерської програми з хімії виступають із на
уковими доповідями на українських та міжнародних наукових
конференціях, семінарах, є співавторами наукових публікацій
і патентів, беруть участь у республіканських і міжнародних хі
мічних олімпіадах.

, І. Щ

Міжнародна наукова
конференція
«Мембранні та
сорбційні процеси
і технології».
24—25 лютого 2010 р.

Наукова й практична підготовка маґістрів-хіміків дасть мож
ливість ефективно реалізувати свої знання та навички в науководослідних інститутах Національної академії наук України, галу
зевих науково-дослідних лабораторіях та інститутах, установах
системи Міністерства освіти і науки України, Міністерства охо
рони 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, високоякісна питна
вода) тощо.
Маґістри-хіміки — фахівці з мембранних та сорбційних про
цесів і технологій — будуть підготовлені до праці в цій галузі й в ін
ших країнах світового співтовариства, а також до подальшого на
вчання в аспірантурі за спеціальністю «Мембрани та мембранна
технологія».
ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Антонюк Наталія Григорівна,
кандидат хімічних наук, доцент

Жалніна Галина Геннадіївна,
кандидат хімічних наук, доцент

Бакалінська Ольга
Забава Луція Казимирівна,
Миколаївна, кандидат хімічних наук, доцент
кандидат хімічних наук, доцент
Коновалова Вікторія
Валеріївна,
Бурбан Анатолій Флавіанович,
кандидат хімічних наук, доцент
кандидат хімічних наук, професор

Горбачук Володимир
Мирославович,
кандидат фізико-математичних

Нижник Валерій
Васильович,
доктор хімічних наук, професор

Солодка Лідія Миколаївна,
наук, доцент кандидат хімічних наук, доцент

Києво-Могилянська Бізнес Школа [kmbs] — школа для лі
дерів, орієнтованих на якісні зміни, заснована в 1999 році при
Києво-Могилянській академії — одному з найстаріших універ
ситетів Східної Європи, kmbs відома у міжнародній спільноті
бізнесу та бізнес-освіти як якісна та самобутня школа думки,
як школа з підготовки лідерів, що змінюють світ.
Основні напрями діяльності kmbs:
1. ДИПЛОМНІ ПРОГРАМИ:
1.1. Presidents' MBA — для власників бізнесу.
1.2. Executive MBA — для досвідчених керівників.
1.3. Master of Arts in Management and Leadership — для керів
ників функціональних напрямів.
1.4. Master in Banking and Finance (MBF) для фінансистівпрактиків.
2. ПРОГРАМИ УПРАВЛІНСЬКОГО РОЗВИТКУ з різних функ
ціональних напрямів: маркетинг, PR, фінанси, HR, менеджмент,
управління проектами, стратегія, продажі, ТОС та ін.
2.1. Спеціалізована post-MBA програма «Побудова системного бізнесу» — для особистостей, що прагнуть
якісно змінити свою компанію.
3. КОРПОРАТИВНІ ПРОГРАМИ kmbs (розробляються від
повідно до потреб кожної окремої компанії).
4. innovations.com.ua — інтелект-проект kmbs.
ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ПРОГРАМИ________________________________
1. Дипломні програми:
1.1.
Presidents' MBA - програма для власників бізнесу, що
прагнуть переходу на інший рівень особистісного розвитку.
У фокусі програми — сприяння осмисленню учасниками
власної місії в бізнесі та в житті; створення середовища, в якому
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успішні власники-управлінці матимуть можливість поставити осно
вні світоглядні питання та дати відповіді на них, здійснити спільний
пошук візії майбутнього для свого бізнесу, свого середовища.
Мета програми. Створення середовища для розвитку «Я —
особистість — візіонер-управлінець». Акцентування уваги на
якісно новому підході до розвитку світогляду особистості бізнес
мена, що забезпечить формування «духовної еліти» України. ?
Аудиторія програми:
• успішні власники бізнесу, що працюють в Україні;
• особистості, які велику частину життя вклали в розбудову
власної справи, досягли певного успіху і тепер запитують
себе: «А що далі?»
1.2. Executive MBA - програма для топ-менеджерів - страте
гічних архітекторів систем.
У фокусі програми — ядро управлінських ідей, що форму
ють в учасників основні навички роботи з бізнес-організацією
як цілісною системою. Розвиток лідерства та інноваційності за
безпечується відповідною інтенсивною практичною діяльністю
учасників як у групах, так і індивідуально. Матеріал базується
на власному професійному та життєвому досвіді. Спільне на
вчання з керівниками інших бізнесів сприяє розвиткові культу
ри відкритості до різних управлінських підходів.
Мета програми. Створення умов для розвитку учасниками
власного ефективного стратегічного стилю управління бізнесом.
Забезпечення знань та навичок керівника складних систем: від
унітарного бізнесу до групи компаній. Персональний розвиток
у контексті лідерства.
Аудиторія програми. Стратегічні архітектори бізнес-систем:
перші особи [CEO] та системоутворюючі керівники компаній
[С(х)0], що приймають стратегічні рішення.
Досвід керівної роботи — не менше 7 років.
1.3. Master of Arts in Management and Leadership [MML] - для
функціональних керівників - майбутніх топ-менеджерів.
Комплексна дипломна програма з сильним блоком функціональ
них дисциплін, що забезпечать якісне втілення стратегій розвитку
компаній у життя, та акцентом на розвитку лідерського потенціалу.
Мета програми. Сформувати в учасників цілісне бачення
управління бізнес-системою. Розвивати лідерський потенціал,
скерований на впровадження якісних змін у роботу бізнессистеми компанії.
Аудиторія програми. Керівники функціональних напрямів, про
фесійні менеджери — ті, хто прагне зростання: як професійного,
так і особистісного, та має досвід керівної роботи не менше 3 років.
1.4. Програма Master in Banking and Finance [MBF] — про
грама для фінансистів. Найвищий рівень управління фінансами.
Єдина програма в Україні, що відкриває глобальні можли
вості у застосуванні знань, пов'язаних із сучасними фінансами,

економікою та ризиком менеджменту, знайомить з потужним
фінансовим інструментарієм та міжнародними практиками для
прийняття рішень в умовах сучасного ризикового ринкового
середовища.
Структура програми не лише надає учасникам можливість
крок за кроком досягнути глибокого розуміння фінансів, а й озна
йомлює з управлінськими практиками — необхідним інструмен
том впровадження.
Аудиторія програми. Фінансисти-практики, які прагнуть осяг
нути нову якість фінансового управління в сфері корпоратив
них фінансів, ризик-менеджменту, інвестиційного консалтингу,
та менеджери інших напрямів, що планують розвивати свою
кар'єру в галузі фінансів, а також прагнуть поглибити знання
щодо функціонування глобальної економіки.
2. Програми управлінського розвитку kmbs — інтенсивні корот
кострокові та інтегровані середньострокові програми для досвід
чених спеціалістів різних функціональних напрямів та управлінців.
Ключові особливості:
•
Сучасні знання. Викладачі-практики kmbs та запрошені
гості — досвідчені менеджери провідних українських і між
народних компаній.
• Найкращий досвід. Усі програми містять практичні прикла
ди від успішних компаній, надають можливість структурувати власний досвід під час навчання, створюють платфор
му для обміну досвідом із колегами та генерації ідей під час
практичних завдань і обговорень.
•
Інноваційність. Програми пропонують найновіші знання,
погляди та тенденції в менеджменті; зміст програм онов
люється щорічно; викладачі kmbs та запрошені гості
використовують інноваційні методи викладання.
2.1.
Спеціалізована post-MBA програма «Побудова системного
бізнесу» — програма для тих, хто хоче якісно змінити свій бізнес
та перейти до системного стилю управління власним бізнесом.
Мета програми. Підготовка лідерів для трансформації ком
панії/групи компаній шляхом формування навичок системного
підходу до управління бізнесом та стратегічного мислення.
Аудиторія програми:
• Управлінці — власники бізнесу.
• Лідери, що впливають на прийняття стратегічних рішень
у компаніях.
• Бажаний досвід управління: 10+ років або наявність сту
пеню MBA.
3. Корпоративні програми kmbs спрямовані на реалізацію
стратегічної мети українських та міжнародних компаній, які
Націлені на стрімке зростання, вихід на новий рівень в управ
лінні й становлення компанії.

Ключові особливості:
• Адаптація. Програми розробляються під потреби та очіку
вання бізнесу, узгоджуються зі стратегічними цілями й орі
єнтовані на відповідність довгостроковим планам компанії.,.
• Гнучкість. Корпоративні проекти передбачають зручність
формату навчання, мобільність при плануванні навчальної
програми та виборі місця проведення навчання.
• Комплексність. Фокус програм — на збалансований розвиток
управлінських талантів, що поєднує оволодіння інструмента
ми управління й мистецтво стратегічного мислення.
ДОСЯГНЕННЯ_________________________________________
• Стратегічне партнерство з бізнес-школами світу.
• kmbs першою в Україні відкрила унікальну програму
Presidents' MBA для власників бізнесу, впровадила першу
в Україні спеціалізовану програму MBF [Master in Banking
and Finance], програму MML [Master of Arts in Management
& Leadership] та відкрила post-MBA програму «Побудова
системного бізнесу».
• kmbs має безумовну 5-річну акредитацію CEEMAN [Central
and East European Management Development Association],
• Невід'ємною частиною навчання на програмах MBA kmbs
є міжнародні навчальні тури.
• kmbs визнана кращою бізнес-школою за версією KyivPost,
найефективнішою бізнес-школою за рейтингом Weekly,
ua та тричі переможцем щорічного рейтингу журналу
«Деловой» як бізнес-школа № 1 в Україні.
• kmbs офіційно має статус організації, що виконує функції
Секретаріату Глобального договору ООН у 2011 році.
ПАРТНЕРИ
BMDA (Baltic Management Development Association), CEEMAN
(Central and East European Management Development Association),
EFMD (European Foundation for Management Development), INSEAD,
Northwestern University Center for Technology Innovation Manage
ment (CTIM).
СПОНСОРИ
James Temerty (Northland Power), MTC, Енран, страхова компанія
Універсальна, Tetra Pak Ukraine, SunlnBew Ukraine, Robert Bosch Ltd.,
Kraft Foods Ukraine, McDonald's Ukraine, Golden Telecom, Оксана
Семенюк, Lcnna Koszarny, Emcrgex Business Solutions, Karl Zaininger,
Сергій Лесняк, Syngenta, Фармак, BMS Consulting, Nicolynn Lemley,
Ігор та Валентина Курилів, Wayne and Heather Goranson, SC John
son, Xerox, George Ochrym, Воля-кабель, Камелія.

Заступник —
АРХИПОВА Людмила Дмитрівна,
кандидат філософських наук
Староакадемічний корпус, кімн. ДШ,
e-mail: l.arhypova@gmail.com

Як приклад для впровадження загальнонаціональної ре
форми системи підготовки наукових кадрів в Україні та згідно
з вимогами Болонського процесу в травні 2008 року рішенням
Вченої ради НаУКМА створено Докторську школу НаУКМА,
що покликана забезпечувати підготовку науково-педагогічних
кадрів вищої кваліфікації за зразком третього циклу вищої
освіти Єдиного європейського освітнього простору (ЕНЕА).
Наприкінці 2010 року Докторська школа НаУКМА здобула
трирічний інституційний грант на суму 1,2 млн євро для під
тримки впровадження моделі докторської освіти європейсько
го зразка. За рахунок цього гранту в НаУКМА запроваджено
повномасиггабний доступ до світових бібліотечних ресурсів (науко
вих видань), уможливлено стажування викладачів і докторантів
в університетах — партнерах проекту, серед яких: ун-т Маастрихт
(Нідерланди), ун-т Глазгоу (Шотландія), ун-т Париж-Ест (Франція),
ун-т ім. Іллі Чавчавадзе (Грузія).
На 2011 рік у НаУКМА діють такі структуровані докторські
(PhD) програми:
• «Біологія та біорізноманіття» — керівники Вишенська І. Г.,
кандидат біологічних наук, доцент; Терновська Т. К., доктор
біологічних наук, професор.
• «Масові комунікації» — керівник Федченко Є. М., канди
дат політичних наук, доцент.
• «Управління в охороні здоров'я» — керівник Грига І. М., канди
дат медичних наук, доцент.

•
•
•
•

•

«Філософія літератури» — керівники Моренець В. П.,
доктор філологічних наук, професор; Ткачук М. Л., доктор
філософських наук, професор.
«Фінанси» — керівник Лук'яненко І. Г., доктор економічних і
наук, професор.
«Соціальна робота і соціальна політика» — керівник Кабаченко Н. В., кандидат філософських наук, доцент.
«Історія Центрально-Східної Європи» — керівник Грицак Я. Й., доктор історичних наук, професор (програма
здійснюється спільно з Українським католицьким універси
тетом, м. Львів).
«Суспільні трансформації» — керівник Винницький М. І.,
доктор філософії в галузі соціології, доцент.

Зміст типової докторської програми НаУКМА складають три
основні компоненти: індивідуальна дослідницька робота, міждис
циплінарні курси, організовані Докторською школою, спеціалі
зовані тематичні курси, запропоновані конкретною докторською
програмою. Останні можуть включати як наявні у магістерських
та аспірантських планах НаУКМА (чи університетів — партнерів
Докторської школи) навчальні предмети, так і цілком нові, спеці
ально розроблені для докторантів Докторської школи.
Успішне завершення докторської програми НаУКМА перед
бачає виконання таких умов:
• успішне засвоєння низки спеціалізованих фахових і між
дисциплінарних навчальних курсів (методологія дослі
джень, англійське наукове письмо, навички презентацій,
проектний менеджмент) відповідно до навчального плану
конкретної докторської програми;
• проведення оригінального наукового дослідження під керів
ництвом кількох (мінімум двох) наукових керівниківконсультантів, із яких один може бути з закордонного уні
верситету;
• на додаток до публікацій у вітчизняних фахових журналах
подання для публікації в англомовний рецензований фа
ховий журнал (peer-reviewed journal) відповідної галузі
знань мінімум однієї статті;
• виступ як мінімум на одній (а бажано на 2-3) міжнародній
конференції;
• регулярні виступи із доповідями на докторантських семі
нарах, організованих Докторською школою НаУКМА;
•
публічний захист дисертації перед дисертаційною комі
сією, яка складається з п'ятьох провідних фахівців (мінімум
один — із закордону), зібраних спеціально для оцінки даної
роботи.

НаУКМА проводить підготовку висококваліфікованих науко
вих та науково-педагогічних кадрів у рамках традиційної аспі
рантури й докторантури, а також через структуровані докторські
програми з можливим здобуттям ступеня доктора філософії (РhD)
у певній галузі за зразком стандартів Єдиного європейського
освітнього простору (ЕНЕА). Також можливою є форма роботи
над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата наук
поза аспірантурою у статусі здобувача. Навчання здійснюється
за державним замовленням та за рахунок коштів юридичних
і фізичних осіб на умовах контракту.
Підготовка докторантів структурованих докторських програм,
що відповідають науковим спеціальностям, відкритим в аспіран
турі НаУКМА, здійснюється спільно із зарубіжними універси
тетами, в тому числі з партнерами по проекту Темпус Докторської
школи НаУКМА. Крім виконання оригінального дослідження,
структуровані докторські програми передбачають глибоку фа
хову підготовку дослідника у відповідній галузі.
У вересні 2008 року Докторська школа НаУКМА провела
перший набір абітурієнтів на структуровані докторські про
грами, а з 2010 року вже половина вступників до аспірантури
НаУКМА навчаються за європейським зразком, що завершу
ватиметься здобуттям ступеня доктора філософії у певній галу
зі (РhD) і відповідного диплома НаУКМА.

Впроваджуючи нові принципи організації третього циклу
вищої освіти, НаУКМА долучається до авангардних освітніх
трансформацій європейської спільноти.
АСПІРАНТУРА_________________________________________
У 2011 році оголошено набір до аспірантури з таких спе
ціальностей:
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;
07.00.06 — історіографія, джерелознавство та спеціальні істо
ричні дисципліни;
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 політич
них 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;
23.00.04 — політичні проблеми міжнародних систем та гло
бального розвитку;
23.00.05 — етнополітологія та етнодержавознавство;
26.00.01 — теорія та історія культури;
27.00.04 — теорія та історія журналістики.
Документи приймаються з 20 червня по 15 липня за адресою:
8 корпус НаУКМА, кімн. 2, вул. Сковороди, 14.
Паспорт і диплом про вищу освіту вступник подає особисто.
Іспити зі спеціальності, української та англійської мови вступни
ки складають з 5 по 27 вересня. Зарахування з 1 жовтня. Форма
навчання денна, термін — три роки.
Аспіранти отримують стипендію згідно з чинним законодав
ством України.
ДОКТОРАНТУРА______________________________________
У 2011 році оголошено набір до докторантури з таких спе
ціальностей:
05.13.06 — інформаційні технології;
07.00.01 — історія України;
07.00.06 — історіографія, джерелознавство та спеціальні істо
ричні 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.
Документи приймаються з 29 серпня по 29 вересня за адре
сою: 8 корпус НаУКМА, кімн. 2, вул. Сковороди, 14.
Зарахування з 1 листопада. Докторантура з відривом від
виробництва, термін навчання — три роки.
Докторанти отримують стипендію згідно з чинним законодав
ством України.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА НаУКМА___________________________
Бібліотека Тетяни та Омеляна Антоновичів — Бакалаврська
бібліотека (читальні зали, комп'ютерний клас, зала каталогів,
копі-центр, книгосховище, відділ комплектування та каталогіза
ції, дирекція).
Староакадемічний корпус — Дослідницька бібліотека (чи
тальна зала, зала періодики, книгосховище, науковий архів, мис
тецька бібліотека, Меморіальна бібліотека Дж. Мейса).
1 корпус - Філологічна бібліотека (читальні зали літератури
з мовознавства та літературознавства, відділ бібліографії, книго
сховище).
4 корпус - Американська бібліотека, Бібліотека-МузейАрхів О. Пріцака.
6 корпус - Бібліотека Школи охорони здоров'я, Бібліотека
Центру польських та європейських досліджень.
Бурса - Бібліотека Підготовчого відділення НаУКМА (ПВ).
Бібліотека - інтелектуальна скарбниця університету
Бібліотека університету — навчально-інформаційний, науко
вий, культурно-освітній структурний підрозділ. Основна мета
діяльності Бібліотеки — максимальне та оперативне задоволен
ня потреб користувачів в інформації та документах, забезпечен
ня потреб навчального процесу й наукової діяльності з усіх на
прямів фахового спрямування університету.
У процесі навчання і дослідницької діяльності студенти, ви
кладачі та співробітники НаУКМА мають змогу швидко й ефек
тивно отримувати інформацію, скориставшись фондами Наукової
бібліотеки університету.

До ваших послуг 6 абонементів, 11 читальних зал (640 робочих
місць), 60 комп'ютерних робочих місць у різних підрозділах бібліо
теки: Бібліотека Тетяни та Омеляна Антоновичів (навчальна лі
тература на абонементах і в читальних залах), Філологічна (на
вчальна і наукова література з мовознавства та літературознавства,
художня література) та Дослідницька (наукова література, цінні
й рідкісні видання, книжкові колекції, періодичні видання),
Американська бібліотека (матеріали щодо історії, культури,
суспільного життя тощо США), Бібліотека Школи охорони
здоров'я (література із соціальної роботи, психології, медицини,
охорони здоров'я тощо), а також Бібліотека Підготовчого відді
лення НаУКМА (ПВ).
Сучасна Бібліотека НаУКМА — це понад півмільйонна колек
ція друкованих видань, а електронна колекція налічує понад 50 тис.
назв електронних журналів, більше 3 тис. е-книг, 71 базу даних.
Вагома частина книжкового фонду — література іноземними мо
вами, переважно англійською. У фонді періодики понад 1000 назв
друкованих видань вітчизняної і зарубіжної періодики.
Наукова бібліотека утримує 56 колекцій книжкових зібрань
відомих учених, діячів науки і культури України та інших країн
світу; працює науковий архів.
До послуг користувачів електронний каталог, доступний через
Інтернет (www.library.ukma.kiev.ua), запроваджено інтегровану
автоматизовану бібліотечну систему АLЕРН, що забезпечує
оперативний доступ до будь-якої інформації. 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. У кожному з приміщень бібліотеки на
даються послуги ксерокопіювання.
З
січня 2009 року започатковано міжнародний проект «Елект
ронна бібліотека України» (ЕLibUkr), метою якого є сприяння

інтеграції української академічної спільноти до світової науки.
Великий міжнародний проект, аналогів якому в Україні немає,
об'єднав, окрім Києво-Могилянської академії та Києво-Могилянської
Фундації Америки, Всеукраїнську асоціацію «Інформатіо-Консорціум» і ще 15 університетів країни. Проект є відкритим, до нього
можуть долучитися всі університети України.
ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР________________
Директор —
КОСТЮК Олександр Олександрович
1 корпус, тол.: (044) 425-53-00, e-mail: kostyuk@ukma.kiev.ua

Мета діяльності Центру — підтримка комп'ютеризації всіх на
прямів діяльності університету та всіх його структурних підрозділів,
формування інформаційної комп'ютерної структури, підтримка й
забезпечення роботи інформаційної корпоративної мережі НаУКМА
Основні напрями діяльності Центру:
Керування ІТ-інфраструктурою: підтримка та розвиток локальної
мережі; обслуговування серверів та робочих станцій (адміні
стративні й навчальні робочі місця); забезпечення доступу до
мережних сервісів (Інтернет, Інтранет, e-mail, ftp та інші);
впровадження та підтримка АСУ — системи автоматизації
основних бізнес-процесів НаУКМА; інформаційна безпека;
розвиток інформаційних ресурсів НаУКМА (www.ukma.kiev.ua,
victory.ukma.lan та інші).
Підтримка користувачів: надання структурним підрозділам НаУКМА
технічної, програмної, консультаційної підтримки в межах своєї
компетенції; керування використанням ІТ-сервісів; навчання
співробітників НаУКМА; створення інструкцій та FAQ.
Внутрішній ІТ-консалтинг: визначення політики розвитку ІТінфраструктури, підтримки користувачів, керування серві
сами, вибору програмного забезпечення тощо; підбір рішень;
аналіз бізнес-процесів.
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ_______________________
Начальник —
АФОНІН Андрій Олександрович
З корпус, кімн. 115, 120, 311, тел.: (044) 425-45-44,

e-mail: afonin@ukma.kiev.ua
Мета діяльності Відділу — забезпечення методичними та
науково-методичними матеріалами навчального процесу НаУКМА’
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 художньої, публіцистичної, науко
вої, технічної, довідкової літератури, підручників для загально
освітньої і вищої школи, періодичних видань, образотворчої та
іншої інформаційно-наочної продукції.
Основні напрями діяльності Відділу. На сьогодні редакційновидавничий відділ здатний забезпечити високоякісною продукцією
та послугами будь-які потреби замовника. Власна поліграфічна
база дає змогу виконувати замовлення з тиражування друкованих
матеріалів, виготовляти малі наклади (до 500 примірників) методичок, авторефератів, брошур та книжок будь-якого об'єму
в м'якій обкладинці з шиттям на скобу та за допомогою термоклеєвої машини. А у співпраці з підрядниками — охопити повний
спектр поліграфічної продукції.
Крім поліграфічного виконання, відділ надає послуги з дополіграфічної підготовки видань, такі, як редагування, коректу
ра, верстка, дизайн, художнє оформлення тощо.
Також одним із напрямів є комплексне забезпечення полігра
фічно-видавничою продукцією конференцій, виставок, семінарів,
інших наукових і громадських заходів (запрошення, програми,
плакати, збірки тощо). Додатково виконуються дрібні замовлен
ня з тиражування, скріплення курсових робіт, дипломів, виго
товлення м'яких палітурок тощо.
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 автен
тичних будівель Святодухівської церкви та поварні Братського
монастиря.
Основні завдання музею: реконструкція історико-культурної
спадщини НаУКМА: пошук, дослідження, публікація та експо
нування пам'яток у музейних приміщеннях та через віртуальні
мережі.

Стратегічним планом розвитку НаУКМА до 2015 року ви
знано необхідність трансформації університету в науково-на
вчальний заклад. Це завдання відповідає принциповим засадам
системи вищої освіти, що сповідуються університетом і полягають
в органічному поєднанні навчання з науковою роботою.
На сьогодні наукова робота в НаУКМА ведеться на 29 кафе
драх, 6 факультетах і у 34 науково-дослідних центрах та лабо
раторіях, кількість яких постійно зростає. У 2010 році було створено:
Центр міжнародного захисту прав людини (керівник М. М. Анто
нович, доктор права, доцент), Центр дослідження проблем вер
ховенства права та його втілення в національну практику України
(керівник М. І. Козюбра, доктор юридичних наук, професор),
Центр інвестиційної аналітики (керівник Є. Пенцак, кандидат
економічних наук).
Загальна концепція наукових досліджень у НаУКМА —
«Україна: людина, суспільство, природа» — це цілісна система
дослідницьких робіт, спрямованих на вивчення актуальних про
блем гуманітарного, суспільного та природничого профілів.
Основні принципи формування наукової тематики універ
ситету:
• системний підхід до дослідження процесів у суспільстві,
культурі, природі;
• вивчення взаємозв'язків і взаємовпливу між культурними,
суспільними, 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 науко
ві школи:
• «Історія української філософії», створена професором, док
тором філософських наук [В. С. Горським|. Нині цей науковий
напрям очолює його учениця професор, доктор філософських
наук М. А. Ткачук;
• «Сучасні літературознавчі моделі в літературознавчих до
слідженнях», започаткована академіком НАНУ, професором,
доктором філологічних наук Д. С. Наливайком. Сьогодні цей на
уковий напрям очолює і розвиває професор, доктор філологічних
наук В. П. Моренець;
• «Принцип верховенства права та проблеми його реалізації» —
професора, доктора юридичних наук, заслуженого юриста Украї
ни М. І. Козюбри;
• «Сучасні тестові технології» — доктора філологічних наук
В. С. Брюховецького;
• «Теорія методології і методів соціологічних досліджень» —
професора, доктора філософських наук В. І. Паніотго;
• «Дослідження соціальних процесів у сучасному суспільстві,
соціальної структури та соціальних трансформацій» — професо
ра, доктора філософських наук В. Є. Хмелька;
• «Моделювання фінансових процесів: бюджетна політика,
монетарна політика, фінансова аналітика» — професора, доктора
економічних наук 1. Г. Лук'яненко;
• «Сучасні інформаційні технології» — професора, доктора
фізико-математичних наук М. М. Глибовця;
• «Експериментальна гематологія» — професора, доктора
біологічних наук Н. М. Білько;
• «Охорона громадського здоров'я» — доцента, кандидата
медичних наук І. М. Григи;
• «Мембранологія», створена професором, доктором хімічних
наук [М. Т. Бриком]. У даний час цей науковий напрям очолює за
відувач кафедри хімії, доцент, кандидат хімічних наук А. Ф. Бурбан.
До наукової роботи залучені науково-педагогічні працівники,
студенти й аспіранти університету. Загальна чисельність науковопедагогічних працівників (включно з сумісниками) становить 592 осо
би, з яких 119 професорів (приблизно 20 %) і 276 кандидатів наук
(майже половина). На постійній основі в університеті впродовж
2010 року працював 381 науково-педагогічний працівник, з них
докторів наук - 48 і кандидатів наук - 180. Всі науково-педагогічні
працівники були залучені до наукових досліджень. Наукові про
екти, що фінансуються з державного бюджету, виконувались
силами 88 дослідників.
У 2010 році результати наукових досліджень професорськовикладацького складу НаУКМА відображені у 54 монографіях,
вийшли друком 862 наукові статті, з яких 94 — у зарубіжних

виданнях. Викладачами НаУКМА видано 48 підручників/на
вчальних посібників до курсів, які викладаються в Університеті,
з них — 38 з грифом МОНУ.
Протягом 2010 року співробітники університету взяли участь
у 956 наукових форумах різного рівня, серед яких 585 - це між
народні конференції, семінари, симпозіуми, з'їзди тощо, а в стінах
«Кисво-Могилянської академії» за цей рік було проведено 98 на
укових заходів, з них 28 міжнародного рівня. НаУКМА став пер
шим українським університетом, який приєднався до проекту
реформування системи підготовки науковців, що розвивається
у рамках Болонського процесу. Досвід НаУКМА у створенні
Докторської школи, структурованих докторських програм, а шир
ше - у розвиткові третього циклу освіти в Україні і фактичному
піднесенні всієї структури на високий рівень дослідницького уні
верситету відображений у книжках: «Становлення третього циклу
освіти в Україні: дослідницькі університети» / Авт. колектив:
В. П. Моренець, М. І. Винницький, Л. І. Кострова, Ю. І. Матвеєва,
М. О. Белешко; наук. ред. В. П. Моренець; упоряд. А. І. Костро
ва. - К.: Університетське видавництво «Пульсари», 2009. - 123 с.
На виході — книжка «Докторські програми в Україні: досвід
НаУКМА». — К.: Університетське видавництво «Пульсари», 2010.
Університет продовжує здійснювати підготовку кадрів вищої
наукової кваліфікації через традиційний інститут аспірантури/
докторантури. У 2010 році прийом до аспірантури здійснювався
по 35 спеціальностях, до докторантури — по 10 спеціальностях.
Загальна чисельність набору до аспірантури 2010 року - 57 осіб
(з них — 56 на державну форму підготовки, 1 — за контрактом),
середній конкурс - 1 : 2 . Загальна чисельність прийому до док
торантури — 3 особи.
У НаУКМА працюють спеціалізовані вчені ради із захисту
докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями:
07.00.01 - історія України; 07.00.02 - всесвітня історія; 10.01.01 українська література.
Стратегічним завданням НаУКМА, спрямованим на підви
щення рівня наукових розробок та якість підготовки наукових
кадрів вищої кваліфікації, визнано розвиток докторських про
грам 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 фактич
ного наближення (за якістю й рівнем підготовки) до західних
стандартів — докторських програм (РЬО).
Співпраця з вітчизняними науково-освітніми інституціями
у 2010 році була посилена здобуттям спільного гранту за європейською програмою Темпус (511340-ТЕМРUS-1-2010-1-NL-TEMPUSJPGR «Розробка діючої практичної моделі Докторської школи для

впровадження структурованих докторських програм РhD) в Україні
та Грузії (АSP2PhD)». Цей проект, розрахований на три роки, був
підготовлений НаУКМА у співпраці з університетом Маастрихту
(Нідерланди), до його виконання НаУКМА запросив українських
партнерів: Український католицький університет (Львів), Інститут
ботаніки Національної академії наук України (Київ), Інститут літе
ратури Національної академії наук України (Київ), Чорноморський
державний університет ім. Петра Могили (Миколаїв).
Щороку в останній тиждень січня в університеті відбувають
ся «Дні науки НаУКМА». Це форум, під час роботи якого під
бивають підсумки наукових досліджень року, що минув, обго
ворюють плани на майбутнє, відкривають нові імена молодих
талановитих дослідників, проводять міждисциплінарні дискусії
з найгостріших проблем сьогодення. «Дні науки НаУКМА» — це
тиждень, насичений зустрічами науковців за круглим столом,
спілкуванням фахівців з різних спеціальностей.
У НаУКМА започатковано Премію імені Петра Могили, яку
присуджує Вчена рада за вагомі наукові дослідження, що сприя
ють розвитку гуманітарних, суспільних та природничих наук,
утверджують високий авторитет університетської науки на між
народному рівні й опубліковані у вигляді монографій, енцикло
педій, книг, підручників, навчальних посібників, циклу науко
вих праць. Лауреатами премії імені Петра Могили за 2010 рік
стали:
• у галузі суспільних наук — Азаров Денис Сергійович за
монографію «Злочини у сфері комп'ютерної інформації»;
• у галузі природничих наук — Боднарчук Юрій Вікторович,
Олійник Богдана Віталіївна за навчальний посібник
«Основи дискретної математики»;
• у галузі гуманітарних наук — Масенко Лариса Терентіївна
за навчальний посібник «Нариси з соціолінгвістики».
З 1996 року університет розпочав видання збірника «Науко
ві записки НаУКМА». Видання представлено в електронно
му вигляді на сайті НаУКМА в розділах «Наукова діяльність»
та «Наукова бібліотека» (з архівом від першого тому 1996 року).
Із 1998 року видається науковий збірник «Маґістеріум». А у 2004 ро
ці вийшов перший номер «Київської Академії» — періодичного
видання, у якому висвітлюються здобутки дослідників, що вивча
ють спадщину славетної Києво-Могилянської академії. НаУКМА
є співзасновником наукових журналів «Мандрівець», «Вибори
та демократія» та «Українське право». Усі зазначені наукові
періодичні видання включені ВАКом України до «Переліку на
укових фахових видань України, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів
Доктора і кандидата наук».

У 2010 році в межах робочого часу викладачів на кафедрах
та у наукових підрозділах виконувалось 37 наукових тем, за
реєстрованих в УкрІНТЕІ. У 2010 році було профінансовано
коштом державного бюджету три фундаментальні науководослідні роботи і шість прикладних науково-дослідних проектів.
Теми кандидатських дисертацій аспірантів, кваліфікаційні роботи
магістрів та бакалаврів, курсові роботи є органічною складовою
цих наукових тем.
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 не
перервний процес наукового пошуку, наукових дискусій і пере
мог, процес творчого спілкування та передачі знань, досвіду
і вмінь молодому талановитому поколінню дослідників.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ РОБОТИ____________________
Факультет гуманітарних наук
• Історія філософії (Київ в історії філософії України).
• Східна і Центральна Європа як об'єкт історії та геополітична реальність.
• Культура українського бароко. Моделі світу в історії цивілізаційного розвитку людства.
• Арістотель та сучасність.
• Проблема функціонування, вивчення та викладання укра
їнської мови.
• Науково-методичні особливості комунікативно орієнтова
ного викладання англійської мови.
• Впровадження та адаптація зарубіжних методик вивчення
іноземних мов.
• Спадщина Києво-Могилянської академії.
• Історія бібліотеки Києво-Могилянської академії.
•
Політичні трансформації посткомуністичного суспільства
(проблеми оптимізації стратегії забезпечення національних
інтересів України).
• Становлення та розвиток політичної системи суверенної
України.
Факультет природничих наук
• Вивчення впливу техногенних факторів довкілля на живі
організми та людину в природних екосистемах.
• Дослідження внутрішньоклітинних сигналів рослинних і тва
ринних систем.
• Радіоекологічні проблеми Чорнобильської катастрофи.
• Фізика біологічних систем.
• Формування, вивчення структури та властивостей синтЯ
тичних мембран на основі функціональних полімерів.

•

Вивчення процесів мембранного переносу та розділення
водних систем із використанням синтетичних мембран.
•
Розроблення інтегрованих мембранно-сорбційних техно
логій розділення, очищення й концентрування складних
водних систем.
•
Палеоекологічні аспекти реконструкції рослинного по
криву та клімату України в голоцені.
•
Вивчення молекулярних механізмів внутрішньоклітинної
трансдукції сигналів, індукованих змінами факторів довкілля.
Факультет правничих наук
• Принцип верховенства права та проблеми його реалізації.
• Теорія і практика нормопроектування.
• Актуальні проблеми цивільного і підприємницького права
в контексті нового Цивільного кодексу України.
• Гармонізація права України і права держав Європейського
Союзу.
• Методологія правничої освіти і професійної відповідаль
ності юриста.
Факультет економічних наук
• Теорія перехідної економіки.
• Проблеми економічного зростання.
• Економіка міжнародної торгівлі.
• Теорія обмінного курсу в перехідній економіці.
• Економічні проблеми глобалізації.
• Економічна теорія технологічних змін.
• Моделювання та аналіз функціонування фінансових систем.
• Проблеми грошово-кредитної політики України.
• Теорія фінансової сталості фірми.
• Проблема трансакційних витрат у перехідній економіці.
• Фінансова математика.
• Економіко-математичний аналіз енергетики України.
• Проблеми розподілу прав власності в перехідній економіці.
• Економічні проблеми ринку праці України.
Факультет інформатики
• Математичне моделювання соціальних і економічних процесів.
• Сучасні інформаційні технології.
• Мультимедійні системи та електронні видання.
• Методи розподіленого програмування.
• Сучасні методи теорії програмування.
• Інструментальні засоби підтримки дистанційної освіти.
• Створення інтерактивних мережевих онтологічних систем
дистанційної освіти.
Факультет соціальних наук і соціальних технологій
• Сільське населення: потреби, проблеми та шляхи їх ви
рішення.

• Розроблення моделі реабілітації людей із хімічними залеж
ностями в терапевтичній спільноті.
• Вплив тренінгу асертивності на стан жінок, що зазнали
насильства в сім'ї.
• Епідеміологія психічних захворювань в Україні.
• Динаміка висвітлення проблем людей із ВІЛ/СНІДінфекцією у друкованих засобах масової інформації.
• Теорія та історія соціології.
• Етнодемографічний потенціал України: сучасний стан
і перспективи розвитку.
НАУКОВІ СТРУКТУРИ НаУКМА___________________________
Наукові центри і лабораторії університету функціонують на
засадах самофінансування і виконують науково-дослідні проекти
в межах здобутих (на конкурсній основі) міжнародних і вітчизняних
грантів. До досліджень залучені науково-педагогічні працівники,
студенти й аспіранти НаУКМА. Результати таких досліджень що
річно оприлюднюються на тематичних конференціях, проблемнотематичних симпозіумах, круглих столах, одразу стають освітнім
матеріалом і потрапляють до навчальної аудиторії як у вигляді нових
курсів і спецкурсів, так і наукових публікацій (авторських і колек
тивних монографій та збірників, підручників, посібників і методич
них рекомендацій, опублікованих великими накладами).
Головне в такій організаційній формі те (і на цьому тепер
робиться основний акцент), що фінансуються не інституції/струк
турні підрозділи, а — наукові ідеї, проекти і розробки, причому
визнані актуальними не самим виконавцем-ВНЗ, а поважною
міжнародною спільнотою у процесі відкритих конкурсів.
Науково-дослідні центри і лабораторії охоплюють усі галузі
знань: гуманітарні, природничі й точні науки. Сформовані в та
ких осередках наукові групи надзвичайно динамічно реагують
на інтелектуальні виклики часу, пріоритети і тенденції у відпо
відних галузях знань, предметно відгукуються на актуальні на
укові запити сьогодення.
1. Науково-дослідний центр
«Спадщина Києво-Могилянської академії»
Керівник —
ЯРЕМЕНКО Максим Васильович,
кандидат історичних наук, доцент
5

корпус,

кімн.

107,

тел.:

(044)

425-60-20,

e-mail: myaremenko@ukma.kiev.ua

Науково-дослідний центр «Спадщина Києво-Могилянської
академії» створений у 1992 році. 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.
НДЦС акцентує увагу на питаннях, які досі недостатньо до
сліджені, зокрема на вивченні повсякденного життя професорів
і студентів; укладає іменні переліки вихованців КМА та КДА,
проводить пошук і опрацювання матеріалів про життя й твор
чість вихованців Академії.
НДЦС співпрацює з дослідниками, що вивчають спадщину
Київської Академії.
2. Лабораторія екотехнології
Керівник —
БУРБАН Анатолій Флавіанович,
кандидат хімічних наук, доцент
2 корпус, кімн. 205, тел.: (044) 425-33-93,
e-mail: afb@ukma.kiev.ua

Лабораторію засновано в 1995 році як структурну навчальнонаукову одиницю НаУКМА з метою розроблення наукових основ
технологій комплексної переробки промислових відходів; очист
ки стічних вод; технічного, інформаційного й методичного за
безпечення навчальних курсів кафедри хімії НаУКМА та науко
вої роботи студентів факультету природничих наук у галузі хімії
та хімічної технології.
Основні завдання Лабораторії:
• розроблення наукових основ переробки промислових від
ходів із метою знешкодження їх і використання в госпо
дарстві;
•
розроблення наукових засад відновлення відпрацьованих
цінних речовин та матеріалів із метою повторного вико
ристання;
• проведення науково-дослідницьких робіт з очистки стічних
вод промислових, сільськогосподарських підприємств та
житлово-комунального господарства й створення систем
замкнутого водопостачання;
• розроблення наукових основ нових екологічних техноло
гій виробництв у хімічній, фармацевтичній промисловос
тях та біотехнології;
•
розроблення комплексних технологій переробки відходів
виробництв і відновлення цінних речовин та матеріалів
для повторного використання у виробництві;
• участь у навчальному процесі НаУКМА (читання курсів
лекцій, залучення студентів до виконання наукових про
грам лабораторії тощо);
• створення підручників, навчальних і методичних посібни
ків, курсів лекцій із тематики кафедри хімії;
• розроблення баз даних екологічного профілю та поши
рення акумульованої в них інформації.

3. Центр європейських гуманітарних досліджень

Керівник —
СІГОВ Костянтин Борисович,
кандидат філософських наук, доцент
5 корпус, кімн. 209 — 211, тел.: (044) 425-60-20,

e-mail: franc@roller.ukma.kiev.ua
Створений у 1996 році на базі франко-української лаборато
рії гуманітарних студій (1992 р.) з метою поглиблення зв'язків
між навчально-науковими інституціями Західної Європи та
НаУКМА, поширення західноєвропейської гуманітарної думки
в Україні та української гуманітарної думки в Західній Європі.
Центр займається перекладом і публікацією статей, есе, дослі
джень та наукових праць із питань, що хвилюють сучасний світ.
Центр контактує з рядом зарубіжних установ, зокрема Фран
цузьким культурним центром, Ґете-Інститутом, «PROHELVETIA»
(Швейцарія), Вищою школою соціальних досліджень (Париж),
Женевським університетом, Лідським університетом, Французь
кою академією наук, Східним інститутом у Римі, Лондонським
університетом, Центральноєвропейським університетом (Буда
пешт), Гарвардським університетом (США).
Основні напрями діяльності Центру:
• організація та проведення наукових досліджень у галузі
гуманітарних наук;
• підготовка та видання літератури в галузі гуманітарних наук;
• проведення міжнародних конференцій, літніх шкіл,
регулярних наукових семінарів тощо;
• участь у навчальному процесі НаУКМА (читання навчаль
них курсів з гуманітарних дисциплін; залучення студентів
НаУКМА до перекладацького практикуму під керівництвом
досвідчених наукових редакторів).
Центр підготував та видав у співпраці з науково-видавничим
об'єднанням «Дух і Літера»:
• кілька сотень видань, у т. ч. наукові монографії провідних
істориків, філософів, соціологів;
• класичні твори Монтеня, Паскаля, Гоббса, Руссо, Токвіля;
• твори сучасних класиків гуманітарної думки — Ханни
Арендт, Поля Рікера, Чарльза Тейлора, Райнгарда Козеллека;
• 20 номерів часопису «Дух і Літера».
Центр очолює український напрям міжнародного проекту
«Словник європейських філософій», у якому також беруть участь
інші інституції, зокрема інші центри НаУКМА.
У планах Центру — низка наукових проектів, переклади
європейської гуманітарної класики, проведення міжнародних
конференцій, видання ВАКівського часопису «Дух і Літера».

Заснований 1996 року. Головна мета діяльності — організація
та координація міждисциплінарних сходознавчих досліджень у га
лузі гуманітарних, суспільних, точних і природничих наук, реаліза
ція освітніх та культурних програм у галузі сходознавства. Основний
напрям — «Україна у взаємозв'язках із країнами Сходу».
Науковий напрям досліджень: соціокультурні та соціополітичні моделі країн Далекого Сходу в контексті сучасних глобалізаційних процесів.
Наукова школа, яка формується і розвивається в Центрі:
дослідження китайської та японської моделей організації су
спільного устрою.
Основне наукове досягнення: розроблені концептуальні по
ложення світоглядного аспекту методології дослідження культу
ри традиційних суспільств Далекого Сходу. На основі цих по
ложень розроблені способи розв'язання проблеми адекватного
розуміння
категоріально-понятійного
апарату
релігійно-філософських учень Далекого Сходу і, відповідно, їхніх основополож
них принципів як чинників формування суспільної свідомості
носіїв традицій далекосхідної культури.
ЦС є членом Європейської асоціації японознавчих дослі
джень, правління якої розташоване в м. Мюнхені (Німеччина).
Бібліотечний фонд ЦС — близько 400 праць з японської, китай
ської наукової та країнознавчої тематики.
5. Центр польських та європейських студій НаУКМА
Керівник —
БЕТЛІЙ Олена В'ячеславівна,
кандидат філологічних наук, старший викладач,
випускниця НаУКМА
6 корпус, підвальне приміщення, пул. Волоська, 10,
тел.: (044) 425-13-51, e-mail: cpeu.studies@gmail.coin

Заснований 1996 року як Українсько-польський центр науки
та культури, у червні 2007 року був трансформований у Центр
польських та європейських студій НаУКМА.
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. Діяльність Центру покликана спри
яти зміцненню дружніх стосунків українського і польського
народів шляхом діалогу двох культур, а також налагодженню
діалогу Україна — Європейський Союз. Центр проводить до
слідження в рамках загальної наукової концепції університету —
«Україна: людина, суспільство, природа», органічно поєднуючи
свою діяльність із концептуальним науковим напрямом «Україна
у контексті європейських гуманітарних, історичних і суспільних
процесів».
Центр також ставить за мету проведення наукових конферен
цій і семінарів у царині полоністичних та європейських студій.
Центр сприяє створенню нових принципових засад вищої
освіти в НаУКМА та в Україні, а саме: поєднанню навчання
з дослідницькою діяльністю на всіх етапах підготовки фахівців
гуманітарних і суспільних наук.
6. Школа політичної аналітики
Науковий директор —
ГАРАНЬ Олексій Васильович,
доктор історичних наук, професор каф. політології
4 корпус, кімн. 423 — 424,
тел./факс: (044) 230-82-39,
e-mail: haran@ukma.kiev.ua

Створена 2002 року як спадкоємиця Центру досліджень на
ціональної безпеки (що діяв у НаУКМА з 1998 p.). ШПА є ана
літичним і тренінговим центром, який об'єднує професійних
політологів і політичних технологів, займається аналізом полі
тичних процесів в Україні, українського законодавства, а також
підготовкою професійних аналітиків у сфері політики. Серед
останніх успішних проектів ШПА — «Конституційна реформа
і президентські вибори» (2009 — 2010); «Ukraine in Europe:
Questions and Answers» (2009 — 2010). Має широкі міжнародні
зв'язки, коментарі співробітників з'являлися в багатьох ЗМІ,
включаючи The Financial Tomes, The Economist, The International
Herald Tribune, Gazeta Wyborcza тощо. О. Гарань є членом Кон
сультативної ради неурядових організацій при Міністерстві за
кордонних справ України та «Програми нових підходів до дослі
джень і безпеки» (PONARS-Eurasia).
Детальніша інформація на сайті www.spa.ukma.kiev.ua.

7. Центр мембранних досліджень
Керівник —
БУРБАН Анатолій Флавіанович,
кандидат хімічних наук, доцент
2 корпус, кімн. 205, тел.: (044) 425-33-93,
e-mail: afb@ukma.kiev.ua
Створений у 1998 році як Центр екологічних досліджень,
у 2004 — перейменований на Центр мембранних досліджень.
Засновником і незмінним керівником Центру (до березня 2006 р.)
був доктор хімічних наук, професор Михайло Теодорович Брик.
Мета діяльності — обґрунтування й розроблення наукових
і науково-технологічних засад мембранології в Україні.
Основні напрями діяльності Центру:
• створення комп'ютерного банку даних у галузі мембран
і мембранних технологій;
• аналіз наявних науково-технічних розробок у сфері еко
логічних мембранних процесів для формування цільових
програм впровадження найефективніших і природозберігаючих технологій;
• обґрунтування необхідності розвитку певних галузей гос
подарства і виробництв із метою впровадження екологіч
них мембранних технологій;
• дослідження та надання рекомендацій із розв'язання еко
логічних проблем, пов’язаних із очищенням природних
і технологічних вод мембранними методами;
• розроблення та впровадження в практику освітніх еколо
гічних програм із метою підготовки фахівців у галузі еко
логічних мембранних технологій.
Співробітники Центру виготовили 4 лабораторні ультрафільтраційні установки для навчальної і дослідницької роботи; про
точну мембранно-дистиляційну установку для навчальної і на
укової роботи.
8. Інститут громадянської освіти
Керівник —
ДЕМ’ЯНЧУК Олександр Петрович,
кандидат фізико-математичних наук, доцент
4 корпус, кімн. 224, тол.: (044) 238-24-91,
e-mails: ademy@iatp.kiev.ua; demyanchuk@ukma.kiev.ua

Заснований у 1999 році доктором філософських наук, профе
сором [Сергієм Геннадійовичем Рябовим, який був незмінним
Керівником Інституту до квітня 2008 року. Науково-дослідницький

та методологічний центр вивчає актуальні проблеми політичної
культури, розробляє навчальні програми з громадянської освіти,
методичні матеріали й посібники. З цією метою експерти Ін
ституту виконують дослідницькі проекти, проводять семінари,
конференції, готують матеріали до публікації. У проектах і за
ходах Інституту беруть участь викладачі, студенти й аспіранти
НаУКМА, представники дослідницьких та навчальних закладів
Києва й України. В Інституті розроблено Концепцію громадян
ської освіти, створено сучасну версію теорії політичної культу
ри, розроблено навчальний курс «Політика громадянської осві
ти», укладено й видано збірник статей із проблем політичної
культури та громадянського суспільства, підтримується вебсторінка «Політична наука та громадянська освіта в Україні»
й електронний список розсилки UkrCivNet. Співробітники Інсти
туту беруть участь у проектах з реформування середньої та вищої
освіти України.
9. Центр досліджень Центрально-Східної Європи
Керівник —
ЯКОВЕНКО Наталія Миколаївна,
доктор історичних наук, професор
5 корпус, кімн. 116, тел.: (044) 238-24-45,
e-mail: uho@ukma.kiev.ua

Центр створено у 2001 році. Мета — ініціювання, здійснення
й підтримка наукових досліджень з історії, філософії та культури
України в контексті її належності до метакультурного простору
Центрально-Східної 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.
Основні напрями діяльності:
• організація та проведення наукових досліджень у галузі
гуманітарних наук;
• участь у навчальному процесі НаУКМА (читання навчаль
них курсів з гуманітарних дисциплін; залучення студентів
та аспірантів до виконання наукових програм Центру);
• проведення наукових семінарів, круглих столів, конфе
ренцій, літніх шкіл тощо;
• підготовка та видання літератури в галузі гуманітарних наук;
• сприяння розширенню контактів та обмінів між науков
цями, професорами і студентами НаУКМА й відповідними
інституціями країн Центрально-Східної Європи.
Центр виступає організатором щотижневого Міждисцип
лінарного семінару молодих учених при Товаристві дослідників
Центрально-Східної Європи («Семінари-по-вівторках»).

10. Центр інноваційних методик правничої освіти (ЦІМПО)
Керівник —
АРТИКУЦА Наталія Володимирівна,
кандидат філологічних наук, доцент
4 корпус, кімн. 322, e-mail: cimle@ukma.kiev.ua

Створений 2002 року на базі Центру систем правової інфор
мації (1998 р.) з метою організації та координації 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.
Основні напрями діяльності:
• дослідження й узагальнення науково-методичних реко
мендацій щодо викладання правничих дисциплін у вищих
юридичних закладах України та провідних країн світу;
• організація науково-дослідницьких і навчально-методичних
робіт із проблем правничої освіти;
• розроблення та апробація оригінальних авторських мето
дик, нових програм із правничих навчальних дисциплін;
• розвиток юридичної клінічної освіти в Україні;
• організація конференцій, нарад, семінарів із проблем су
часної правової освіти;
• переклад науково-методичних, навчальних, нормативних
матеріалів зарубіжних авторів;
• видання науково-методичної і навчальної літератури, мате
ріалів конференцій, семінарів, тренінгів;
• налагодження контактів із міжнародними й зарубіжними
організаціями, навчальними закладами і науковими уста
новами з метою вивчення й поширення найціннішого сві
тового досвіду підготовки правників;
• моніторинг рейтингу вищих юридичних навчальних закладів
України.
У межах ЦІМПО здійснюється науковий проект «Правнича
лінгвістика» (керівник — канд. філол. наук, доцент Н. В. Артикуца), метою якого є комплексне вивчення правничої мови
і термінології в історичному і синхронічному контекстах.
11. Центр «Археологічна експедиція НаУКМА»
Керівник —
ЗАЛІЗНЯК Леонід Львович,
доктор історичних наук, професор
З корпус, кімн. 210, тел.: (044) 463-59-27,
e-mail: shuval@ukma.kiev.ua

Працює з 2002 року як навчально-дослідний підрозділ кафе
дри історії на базі магістерської програми «Археологія та давня
історія України». Мета експедиції — організація й проведення

самостійних археологічних досліджень викладачами та студен
тами НаУКМА, поліпшення практичної підготовки майбутніх
фахівців у галузі археології та історії. Експедиція працює на за
садах поєднання навчання студентів із дослідницькою і науковою
роботою на всіх етапах підготовки фахівців. Вона тісно співпра
цює з Інститутом археології НАН України, Інститутом класичної
археології Техаського університету (США) та іншими державни
ми, громадськими установами й організаціями в Україні та за її
межами в питаннях, що належать до сфери її науково-освітньої
діяльності.
Основні напрями діяльності:
• організація та проведення археологічних досліджень;
• розроблення навчальних і науково-дослідницьких робіт
у галузі археології;
• реалізація конкретних науково-дослідницьких проектів;
• співпраця з українськими та зарубіжними археологічними
установами;
• організація та проведення на належному навчально-педа
гогічному рівні щорічної нормативної практики студептівархеологів та істориків НаУКМА.
Експедиція організовує й бере участь у наукових конферен
ціях, семінарах, нарадах з археологічної тематики, здійснює
підготовку та редагування археологічних видань, створює дже
рельну базу для дисертацій.
12. Лабораторія геоботанічних, палеоботанічних
і природоохоронних досліджень
Керівник —
БЕЗУСЬКО Алла Герасимівна,
кандидат біологічних наук, доцент
2 корпус, кімн. 409, тел.: (044) 463-59-27,

e-mail: bezusko@ukma.kiev.ua
Лабораторію засновано у 2002 році. Мета діяльності — поста
новка та розв'язання актуальних наукових проблем палеобота
ніки й палеоекології, пов'язаних із реконструкцією картини змін
рослинного покриву і клімату України в голоцені. В основу ідеї
створення Лабораторії покладено принцип органічного поєднан
ня науково-дослідницької та навчальної діяльності.
Основні напрями діяльності:
• палінологічні дослідження з удосконалення методичної
основи спорово-пилкового аналізу (на рівнях первинного
оброблення зразків та інтерпретації отриманих даних); '
• палінологічні дослідження для цілей палеоботанічних і палеокліматичних реконструкцій голоцену України;

•

археолого-палінологічні дослідження для реконструкції
палеоекологічних умов існування людини в минулому та
вирішення питань історії формування культурної і бур'янової
рослинності на території України в голоцені;
• розроблення палеоботанічної складової обґрунтування при
родоохоронних заходів, що сприяють збереженню фітобіорізноманіття України;
• історія науки;
• участь у навчальному процесі НаУКМА (читання курсів
лекцій, залучення студентів до виконання наукових дослі
джень тощо);
• створення підручників, методичних посібників для забез
печення навчального процесу.
Лабораторія співпрацює з Університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща).
13. Лабораторія фінансово-економічних досліджень
Керівник —
ЛУК'ЯНЕНКО Ірина Григорівна,
доктор економічних наук, професор
6 корпус, кімн. 410, тел.: (044) 239-24-94, (044) 425-60-42,
e-mail: luk@ukma.kiev.ua

Лабораторію створено у 2002 році. Мета її діяльності — роз
роблення наукових підходів до аналізу фінансово-економічної
політики держави на макро- та мікрорівнях; розроблення мето
дичних рекомендацій, зокрема у сфері бюджетної та кредитногрошової політики, фінансового менеджменту, міжнародних
фінансів; розроблення нових сучасних економіко-математичних
методів аналізу фінансово-економічних проблем, технічного,
інформаційного й методичного забезпечення навчальних курсів
кафедри фінансів НаУКМА та наукової роботи викладачів і сту
дентів факультету економічних наук у галузі теоретичних та
прикладних фінансово-економічних досліджень.
Основні напрями діяльності:
• розроблення сучасного інструментарію аналізу макрофінансової програми України та моделювання наслідків
прийняття окремих тактичних і стратегічних рішень;
• аналіз ефективності місцевого самоврядування та скла
дання бюджетів місцевих органів влади;
• розроблення макроеконометричних моделей України різ
ного рівня агрегації на основі нових підходів й науковотеоретичних концепцій;
• проведення науково-дослідницьких робіт із фінансового
програмування, аналізу монетарного та бюджетних секторів

і ринку праці як на макрорівні, так і на рівні регіонів
України;
• наукове обґрунтування застосування нових економіко-математичних методів у галузі страхування та інвестування;
• розроблення комплексних програм дослідження фінансо
вої та економічної політики України й аналіз їх впливу на
розвиток регіонів;
• застосування результатів наукових досліджень у навчаль
ному процесі НаУКМА (читання курсів лекцій, залучення
аспірантів до виконання наукових програм Лабораторії
тощо).
14. Центр молекулярних і клітинних досліджень
Керівник —
БІЛЬКО Надія Михайлівна,
доктор медичних наук, професор
2 корпус, тол.: (044) 425-60-57,
e-mail: nbilko@ukma.kiev.ua

Створений у 2003 році. Основна мета — дослідження в галу
зі клітинної біології, експериментальної гематології та радіо
біології.
Основні напрями діяльності Центру:
• вивчення механізмів порушення й відновлення системи
гемопоезу на молекулярному і клітинному рівнях у ссав
ців в умовах дії радіаційного фактора, стресу, ксенобіотиків і цитокінів у культурі тканин in vitro та in vivo;
•
вивчення особливостей функціонування кровотворної
системи в ембріонів ссавців у різні строки гестації та шля
хів їх диференціювання;
• оцінка і впровадження сучасних методів кріоконсервування
стовбурових клітин із різних джерел для трансплантації; .
•
вивчення особливостей функціонування кровотворної
системи в осіб, опромінених внаслідок аварії на Чорно
бильській атомній станції;
• розроблення навчальних програм та організація практи
кумів д\я забезпечення навчального процесу.
У 2009 році відбулася презентація діяльності Центру за учас
тю благодійників Пітера та Беріл Бейнонів, президента й ви
конавчого директора благодійного фонду Jacob's Well Appeal
(Велика Британія), який передав до НаУКМА обладнання для
досліджень у галузі клітинної та молекулярної біології на суму
123 тис. англійських фунтів стерлінгів.

15. Центр соціальної психології та управління конфліктами
Керівник —
ГІРНИК Андрій Миколайович,
кандидат філософських наук, професор
4 корпус, кімн. 247, тел.: (044) 425-31-24,
e-mail: girnyk@ukma.kiev.ua
Створений у 2003 році. Основні напрями діяльності Центру —
розроблення програм соціально-психологічних тренінгів та їх
методичного забезпечення, проведення тренінгів та оцінка їхньої
ефективності; проведення науково-дослідницьких робіт з актуальних
проблем соціальної психології та управління конфліктами, розроб
лення та впровадження програмного забезпечення у сфері комп'ю
терної психодіагностики, проведення психодіагностичних дослі
джень, профорієнтаційного консультування тощо. Центр підготу
вав та видав три випуски збірника «Конфліктологічна експертиза:
теорія і методика» (вип. 4, 2005 p., вип. 5, 2006 p., вип. 6, 2008 p.).
16. Центр тестових технологій
Національного університету «Києво-Могилянська академія»
(ЦТТ НаУКМА)
Керівник —
БРЮХОВЕЦЬКИЙ В'ячеслав Степанович,
доктор філологічних наук
4 корпус, кімн. 244, тел.: (044) 417-84-61,
e-mail: brioukh@ukma.kiev.ua
Створений у 2004 році. Мета діяльності — постановка та
розв'язання актуальних теоретичних і прикладних проблем
з технологій тестувань, які розвиваються на межі споріднених
наук та міждисциплінарних зв'язків.
Центр сприяє створенню принципових засад вищої освіти
в НаУКМА та в Україні, а саме — розвитку анонімного вступ
ного тестування в усій Україні.
Діяльність Центру сприяє відродженню НаУКМА як світо
вого наукового та освітнього осередку на базі сучасного універ
ситету. Центр співпрацює з державними установами і громад
ськими об'єднаннями України, іноземними організаціями та
закладами у питаннях, що належать до сфери його діяльності.
Основні напрями діяльності Центру:
•
організація
науково-дослідницьких
(фундаментальних
і прикладних) та навчально-методичних робіт із метою
вдосконалення технології тестових випробувань;

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

дослідження існуючих науково-методичних і практичних
рекомендацій щодо розробки, організації та проведення
тестових випробувань у навчальних закладах України
і провідних країн світу, узагальнення й поширення най
кращого європейського та світового досвіду у цій сфері;
розробка та проведення тренінгових курсів з методики
організації тестувань для працівників навчальних закладів
України;
підтримка й проведення семінарів та конференцій з інно
ваційних методик тестових випробувань для професійно
го кола;
видання методичних друкованих матеріалів та посібників
з інновацій тестових технологій;
створення й підтримка веб-сторінки Центру тестових
технологій для проведення інтернет-конференцій з даної
тематики;
створення та виготовлення випускних і вступних тестів
для вищих навчальних закладів;
перевірка та аналіз результатів тестувань;
розвиток технології тестувань в Україні;
експертиза розробок у сфері інновацій тестових техноло
гій (із залученням провідних вузькопрофільних фахівців
різних сфер діяльності);
переклад українською мовою навчальних, методичних,
нормативних і практичних матеріалів зарубіжного похо
дження.

17. Центр міждисциплінарних досліджень
світової політики
Керівник —
КУШНІРЕНКО Володимир Олександрович,
кандидат політичних наук, доцент,
випускник НаУКМА
4 корпус, кімн. 219, тел.: (044) 425-60-48,

e-mail: alpvladimir@mail.ru
Центр створено у червні 2005 року з метою розвитку полі
тичної науки та поширення сучасних інноваційних методів по
літичних досліджень.
Основні напрями діяльності Центру:
• створення сприятливих умов для професійного, освітньо
го й духовного розвитку студентів, аспірантів та співро
бітників НаУКМА;

• підтримка й підготовка фахівців у царині міждисциплінар
них досліджень політичної сфери та залучення їх до ро
боти в Центрі;
• створення системи обміну досвідом між фахівцями з пи
тань дослідження сфери політики;
• проведення досліджень у галузі фундаментальної політо
логії, практичної політології та суміжних галузях;
• сприяння розробленню ефективних політичних, еконо
мічних і правових механізмів проведення реформ, поліп
шення соціально-економічного становища в Україні;
• вивчення й узагальнення передового досвіду в сфері по
літичної науки та сприяння впровадженню його у прак
тику, зокрема шляхом внесення пропозицій до органів
державної влади і місцевого самоврядування;
• сприяння розвитку видавничої справи, допомога й спів
праця із засобами масової інформації, виданнями, інфор
маційними агентствами та аналітичними центрами.
18. Науково-дослідний центр кінематографічних студій
Керівник —
БРЮХОВЕЦЬКА Лариса Іванівна
1 корпус, кімн. 216, тел.: (044) 425-60-96,
e-mail: ktm@ukma.kiev.ua

Створений у червні 2005 року. Мета діяльності Центру —
стимулювання розвитку теоретичної думки в Україні як однієї
з передумов розвитку національного кіно, дослідження кіно як
важливого чинника суспільного життя.
Основні завдання Центру:
• науково-теоретичні дослідження в галузі кіномистецтва;
• сприяння підвищенню кваліфікації викладачів вищих на
вчальних закладів у питаннях пропаганди й розвитку кіно
мистецтва та культурологічної освіти;
• пошук і поширення нових форм пропаганди розвитку
кіномистецтва в Україні;
• координування науково-дослідних, видавничих, культурногромадських та інших заходів, спрямованих на формування
культури сприйняття екранних мистецтв, концептуальне
й методологічне забезпечення їх просування до глядача;
• вивчення й поширення досвіду, сучасних методів і техно
логій кіноклубної діяльності.
З 2008 року Центр реалізовує довготривалий проект «Україна
XX століття в документальному кіно».

19. Лабораторія сучасних інформаційних технологій
Керівник —
ГЛИБОВЕЦЬ Микола Миколайович,
доктор фізико-математичних наук, професор
1 корпус, кімн. 331, тел.: (044) 463-69-85,
e-mail: glib@ukma.kiev.ua

Лабораторію створено у 2005 році. Мета її діяльності — до
слідження та експериментальне відпрацювання сучасних інфор
маційних технологій у масштабних інформаційних інтелекту
альних управляючих системах і забезпечення на цій основі
навчання студентів та наукових кадрів.
Основні напрями діяльності:
• проведення науково-дослідницьких, дослідно-конструктор
ських та навчально-методичних робіт у галузях управлін
ня
ІТ-інфраструктурою,
адміністрування
й
безпеки
в масштабних комп'ютерних мережах, реінженерії бізнеспроцесів, аналізу моделювання бізнес-процесів, захисту
інформації, збереження інформації, аналітичних систем
підтримки рішень, аналізу ризиків у сфері банківського
та страхового бізнесу;
• технічне забезпечення якісного проведення навчальних
курсів на факультеті інформатики, на бакалаврських і ма
гістерських програмах НаУКМА; забезпечення техноло
гічного середовища для виконання студентами НаУКМА
навчальних проектів, курсових і магістерських робіт;
•
координація підготовки фахівців із числа студентів
НаУКМА для роботи у БМС Консалтингу та на ринку
праці України у сфері розв'язання комплексних комп'ю
терних і мережних завдань, що втілюються на підприєм
ствах і в організаціях України, підбору кадрів для цих
підприємств та організацій тощо.
20. Науково-навчальний центр
збереження біорізноманіття
Керівник —
БЕЗУСЬКО Алла Герасимівна,
кандидат біологічних наук, доцент
5 корпус, кімн. 318, тел.: (044) 463-59-27,
e-mail: biodiv@.ukma.kiev.ua; bezusko@.ukma.kiev.ua

Центр створено у квітні 2006 року. Мета його діяльності —
постановка та розв'язання актуальних наукових проблем ви-

вчення 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 науководослідницької та навчальної діяльності.
Основні напрями наукових досліджень:
• вивчення стану збереження біорізноманіття в Україні;
• створення бази даних щодо збереження біорізноманіття
в Україні;
• створення бази даних експертів у сфері дослідження біо
різноманіття;
• розроблення рекомендацій щодо збереження біорізнома
ніття в Україні;
• розроблення методичних рекомендацій щодо оцінки біо
різноманіття та стану його збереження;
• обмін інформацією та досвідом у сфері збереження біо
різноманіття;
• створення навчальних програм і курсів у галузі збережен
ня біорізноманіття.
21. Центр дослідження історії та культури
східноєвропейського єврейства
Керівник —
ФІНБЕРГ Леонід Кушелевич,
5 корпус, тел.: (044) 463-57-89,
e-mail: judaicacenter@ukina.kiev.ua

Створений у 2006 році. Мета діяльності Центру — сприяння
розвиткові досліджень у сфері історії та культури східноєвро
пейського єврейства, організація викладання юдаїки в НаУКМА,
проведення наукових конференцій і семінарів у царині діяль
ності Центру та підготовка науковців у сфері юдаїки.
Основні напрями діяльності Центру:
• здійснення аналітичних досліджень і вивчення історії,
традицій освіти та культури східноєвропейських євреїв;
• організація наукових конференцій, семінарів і читань
з юдаїки;
• публікація результатів досліджень, матеріалів семінарів та
конференцій у збірках праць і на веб-сторінці Центру;
• використання результатів наукових досліджень у навчаль
ному процесі НаУКМА;
• створення інформаційно-освітньої бази даних;

•
•
•
•
•

заохочення вивчення юдаїки студентами, аспірантами
й докторантами НаУКМА;
розроблення навчальних програм для НаУКМА з основних
курсів юдаїки: іврит, біблійні студії, єврейська цивілізація,
єврейська історія та культура у Східній Європі;
організація етнокультурних експедицій;
підготовка й видання книг з юдаїки: збирання архівів
єврейської історії та культури в Україні;
організація наукових і художніх виставок.

22. Центр комунікативних трансформацій
Керівник —
ЗЕРНЕЦЬКИЙ Павло Васильович,
кандидат філологічних наук, професор
З корпус, тел.: (044) 463-69-30,
е-mаіі: pzernet@voliacable.com

Центр засновано у 2006 році з метою поширення результа
тів досліджень у царині глобалізаційних впливів на комуніка
цію в Україні, поширення суттєвих визначальних особливостей
соціальної, політичної та інших видів комунікації, що розвину
лися у країнах із давніми традиціями демократії.
Основні напрями діяльності Центру:
• проведення аналітичних досліджень у сфері теорії ко
мунікації та в її спеціальних аспектах, зокрема у суспіль
ній (мас-медійній, груповій, міжособистісній), політич
ній, релігійній, міжнародній, міжнаціональній, міжкультурній
комунікаціях
із
застосуванням
лінгвістичних,
антропологічних,
когнітивних,
соціально-психологічних
та інших методик відповідних галузей наук, що вивчають
у той чи той спосіб мовленнєву діяльність у суспіль
стві;
• організація та проведення семінарів, круглих столів, кон
ференцій, наукових шкіл;
• публікація результатів досліджень, оглядів і матеріалів
семінарів, конференцій у щоквартальному журналі «Теорія
та практика комунікації»;
• використання результатів наукових досліджень у науковометодичній роботі, зокрема у проведенні конференцій,
семінарів, круглих столів, у теоретичних та практичних
заняттях із представниками різних соціальних і фахових
груп (працівниками мас-медіа, політиками, менеджерами
різних рівнів тощо).

23. Центр досліджень здоров'я та соціальної політики
Керівник —
ГРИГА Ірена Максимівна,
кандидат медичних наук, доцент
6 корпус, тел.: (044) 425-77-69,

e-mail: griga@ukma.kiev.ua
Центр створено у січні 2007 року з метою сприяння розши
ренню 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.
Основні напрями діяльності Центру:
• проведення наукових і прикладних досліджень із широ
кого спектра соціальних проблем, а також проблем, що
стосуються здоров'я населення та функціонування систе
ми охорони здоров'я:
• організація та проведення семінарів, круглих столів, кон
ференцій, наукових шкіл;
• поширення результатів діяльності Центру, зокрема резуль
татів досліджень, матеріалів семінарів, конференцій;
• застосування результатів наукових досліджень у навчаль
ному процесі НаУКМА (підготовка навчальних програм
і лекційних курсів, залучення студентів до виконання на
укових програм Центру тощо).
Головні завдання Центру:
• сприяння реформуванню соціальної сфери та системи
охорони здоров'я України;
• моніторинг і фахова експертиза законодавчих та органі
заційних перетворень;
• стимулювання суспільної дискусії щодо важливих подій
і тенденцій у соціальній сфері та системі охорони здоров'я
України;
• сприяння формуванню нового покоління українських лі
дерів у системі охорони здоров'я і соціальній політиці;
• розвиток наукового потенціалу НаУКМА шляхом форму
вання українських аналітиків і експертів;
• сприяння розвиткові міжнародних зв'язків НаУКМА з ана
логічними центрами США, ЄС, країн СНД та ін.;
• доведення розробок, прогнозів і пропозицій Центру до
відома державних органів (РНБО, МОЗ та ін.), неурядових
організацій та громадськості.
Впродовж 2006 — 2009 років Центр реалізовував міжнародний
проект «Дослідження впливу глобальних ініціатив у сфері ВІЛ/
СНІДу на систему охорони здоров'я» паралельно в чотирьох

країнах — Україні, Киргизстані, Грузії та В'єтнамі за фінансової
підтримки Інституту Відкритого Суспільства (ОSI). Партнери
проекту — Лондонська школа гігієни та тропічної медицини,
Ірландський королівський коледж хірургів.
У 2008 — 2013 роках Центр здійснюватиме проект «Оці
нювання політики (методів) оплати за медичні послуги та її
впливу на економічну ефективність, справедливість і якість
у країнах Центральної та Східної Європи (на прикладі України,
Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії, Литви)». Проект фінансу
ється Європейською комісією в межах 7-ї рамкової програми.
24. Науково-навчальна лабораторія генетики
та клітинної біології кафедри біології НаУКМА
Керівник —
АНТОНЮК Максим Зиновійович,
кандидат біологічних наук,
старший науковий співробітник
1 корпус, підвальне приміщення, тел.: (044) 425-60-57, дод. 283,
е-таіі: tern@ukma.kiev.ua

Створена у 2007 році. Мета діяльності лабораторії — забез
печення підвищення рівня підготовки фахівців-біологів через
поєднання навчальної і дослідницької роботи у рамках загальної
наукової концепції НаУКМА.
Основні напрями діяльності:
• створення матеріально-технічної бази для наукової робо
ти викладачів, аспірантів та студентів НаУКМА: для до
сліджень у галузі генетики, молекулярної генетики, клі
тинної біології рослин і тварин;
• проведення на базі лабораторії Міжнародної школи з клі
тинної біології для молодих спеціалістів, аспірантів та сту
дентів з європейських країн у співдружності з Королівським
коледжем (університет Лондона) й Інститутом молекулярної
біології та генетики НАН України на кошти грантів Євро
пейського біохімічного товариства (FEBS);
• лабораторія має стати науково-методичним центром з ви
конання бакалаврських і магістерських кваліфікаційних
робіт з питань генетики та молекулярної генетики у НаУКМА.
Лабораторія надає можливість студентам кафедри біології
проходити на її базі науково-дослідну практику, зміст та
методична основа якої перебувають у рамках науково-до
слідницької тематики лабораторії.

25. Науково-дослідний центр
міжкультурної комунікації НаУКМА
Керівник —
ОГАРКОВА Тетяна Анатоліївна,
старший викладач, PhD
б корпус, кімн. 205, тсл.: (044) 417-35-20,

e-mail: ogartet@gmail.com
Створений у 2007 році з метою дослідження й наукової роз
робки проблем, пов'язаних зі сприянням і розвитком міжкуль
турної комунікації НаУКМА на трьох рівнях: міжмовному, між
дисциплінарному, а також на рівні освітніх систем.
Основні напрями наукових досліджень:
• розвиток напряму міжмовної комунікації через реалізацію
перекладацької складової діяльності Центру, зокрема через
продовження проекту «Лабораторія наукового перекладу»,
який діє з 2002 року;
• розвиток напряму міждисциплінарної комунікації через реа
лізацію міждисциплінарних проектів, зокрема у сфері тер
мінологічної діяльності;
• видання друком чотиримовного «Словника термінології
Європейського Союзу», створення аналітично-новинного
веб-ресурсу, присвяченого останнім тенденціям в євро
пейській освіті й можливостям України взяти участь у них.
Див. www.eu-edu.org;
• надання інформаційних і тренінгових послуг студен
там та аспірантам НаУКМА з метою посилення міжкультурних і міжосвітніх обмінів, участь у безпосередньому
й конкретному розвитку міжнародних програм НаУКМА.
26. Центр досліджень сучасної літератури
Керівник —
ПАНЧЕНКО Володимир Євгенович,
доктор філологічних наук, професор
вул. Волоська, 8/5, 5 корпус, кімн. 110, тел.: (044) 463-59-16,

e-mail: litakcent@ukr.net

Науковий центр досліджень сучасної літератури створено
в листопаді 2007 року.
Основні завдання:
• залучення студентів НаУКМА до літературно-критичної
діяльності;
• проведення фахових обговорень актуальних проблем роз
витку сучасної літератури (української та зарубіжної);
•
організація публічних лекцій відомих письменників
України й зарубіжжя або ж творчих зустрічей з ними.

Важливим напрямом роботи Центру є створення і підтримка
діяльності інтернет-видання «ЛітАкцент» (партнер — видавництво
«Темпора»), покликаного бути інтелектуальним майданчиком для
фахової інтерпретації явищ і тенденцій сучасної літератури, цінніс
ного орієнтування у книжковому потоці. Авторами сайту є як відо
мі літературознавці й критики, так і студенти університетів України.
Видання проводить книжковий рейтинг «ЛітАкцент року»,
визначаючи найкращі книжки в номінаціях «Художня література»
та «Літературознавство», а також книжку-невдаху (антипремія
«Золота булька»).
Центр готує також книжкові версії інтернет-видання (аль
манах «ЛітАкцент»; два випуски на рік, загальний обсяг — понад
1000 сторінок великого формату).
27. Науково-дослідний центр візуальної культури (ЦВК)
Керівник —
ЧЕРЕПАНИН Василь Миронович,
кандидат філософських наук,
доцент кафедри культурології
Староакадемічний корпус, перший поверх,
www.vcrc.ukma.kiev.ua
Створений 2008 року Ольгою Брюховецькою, канд. філос. наук,
доцентом кафедри культурології НаУКМА, та художником Шоном
Снайдером (Київ — Токіо).
Залучаючи викладачів і студентів кафедри культурології,
у співробітництві з міжнародними дослідниками, критиками
й митцями, ЦВК є новаторською платформою для інтеграції су
часних мистецьких практик та академічних дисциплін у формі
дослідницьких семінарів, конференцій і виставок. Аналізуючи
візуальну культуру, ЦВК має на меті створити середовище, яке
сприятиме осмисленню проявів пострадянської культурної, по
літичної та економічної ситуації, притаманної Україні.
28. Центр досліджень екосистем, змін клімату
та сталого розвитку
Керівник —
ВИШЕНСЬКА Ірина Георгіївна,
кандидат біологічних наук, доцент
З корпус, кімн. 211, тел.: (044) 425-60-57, (044) 425-51-88,
е-mail: vyshenska@ukma.kiev.ua___________________________

Центр створено у грудні 2008 року. Мета його діяльності —
проведення досліджень у галузі вивчення природних та штучних
екосистем, фітоценології, екології рослин, ландшафтної екології,
сталого розвитку; технічне, інформаційне й методичне забезпе
чення навчальних курсів та наукової роботи студентів, аспірантів

і слухачів PhD-програми з екології, а також підготовка академіч
них, освітніх видань, участь у міжнародному науковому співро
бітництві.
Основні напрями діяльності:
• організація та науково-методичне забезпечення біологіч
них й екологічних досліджень різних типів природних
і штучних екосистем різних регіонів України;
• розробка наукових основ сталого природокористування
біологічними ресурсами природних екосистем, збережен
ня біорізноманіття, екологічних засад органічного земле
робства та підтримка урбоекосистем;
• розробка наукових засад відновлення природних екосис
тем після антропогенних порушень, зокрема в результаті
рекреаційного навантаження;
• проведення ііауково-дослідницьких робіт у галузі моделювання
біологічної структури, продуктивності та функціонування при
родних і штучних екосистем в умовах змін клімату;
• комплексні дослідження енергетичних потоків у різних
компонентах природних екосистем;
• розробка баз даних екологічної інформації, геоінформаційних
систем для моніторингу та моделювання природних і штучних
екосистем, оцінки їхньої стабільності, розвитку тощо.
29. Центр канадських студій
Керівник —
МАЗІН Дмитро Михайлович,
кандидат філологічних наук, доцент
9 корпус, кімн. 25-В, е-піаіі: canadian-studies@ukr.net

Центр створено у червні 2009 року. Мета його діяльності —
сприяння розвиткові досліджень суспільних і наукових проблем
україно-канадських стосунків.
Основні напрями діяльності:
• здійснення наукових та прикладних досліджень з широ
кого спектру політичних, соціальних і культурних проблем,
а також проблем, що стосуються вивчення досвіду канад
ських фахівців у різних сферах діяльності;
• організація заходів із забезпечення необхідними ресурсами
(література, періодичні видання, аудіо- і відеоматеріали) на
вчальних курсів за різними напрямами як у НаУКМА (ре
сурсно-методична підтримка бакалаврських, магістерських
і докторських програм), так і за межами університету;
• організація та проведення семінарів, круглих столів, кон
ференцій, наукових шкіл для поглиблення розуміння спе
цифіки політичного, соціального, культурно-мистецького
життя Канади й ролі україно-канадських зв'язків.

30. Центр соціального партнерства та лобіювання
Керівник —
ПАНЦИР Сергій Іванович,
кандидат історичних наук, доцент
e-mail: panzer_s@ukr.net

Центр створено у червні 2009 року. Мета його діяльності —
сприяння розвиткові досліджень у сфері лобіювання, соціаль
ного партнерства зацікавлених у публічній політиці сторін, по
ширення принципових засад вищої освіти, що формуються
в НаУКМА та в Україні.
Основні напрями діяльності:
• розробка навчальних програм для студентів НаУКМА в ді
лянках: зв'язки з публічною владою, соціальне партнерство,
аналіз політики, антикорупційна політика, теорія та прак
тика публічного лобіювання;
•
здійснення моніторингу публічної політики, діяльності
зацікавлених сторін (стейкхолдерів), соціальних партнерів,
цінностей та потреб суспільних груп, включаючи громаду
й соціально вразливі групи;
• розробка рекомендацій для органів публічної влади щодо
організації співпраці із зацікавленими сторонами та со
ціальними партнерами у процесі формування публічної
політики.
31. Науково-дослідний центр орієнталістики
ім. Омеляна Пріцака
Керівник СРІБНЯК Ігор Володимирович,
доктор історичних наук
4 корпус, Кабінет ім. О. Пріцака, тел.: (044) 417-31-13,
e-mail: posrc@ukma.kiev.ua

Центр організовано в листопаді 2009 року. Мета його ді
яльності — створення сприятливих умов для активізації науко
вих досліджень у галузі сходознавства (зокрема тюркології,
арабістики, а також політичної та етнічної історії народів країн
Середньої Азії) та забезпечення успішного розвитку сходознав
чих студій в НаУКМА й Україні шляхом опрацювання і введен
ня до наукового обігу творчої спадщини видатного українського
сходознавця професора Омеляна Пріцака.
Основні напрями діяльності:
• організація та проведення міждисциплінарних сходознавчих
досліджень у відповідності до щорічних планів роботи Центру;

•

наукове опрацювання та упорядкування архіву Омеляна
Пріцака, ознайомлення широкого загалу з його творчою
спадщиною;
• взаємодія з українськими дипломатичними представництва
ми за кордоном та посольствами і місіями східних країн
задля інтенсифікації розвитку сходознавства в НаУКМА.
32. Центр міжнародного захисту прав людини
Керівник АНТОНОВИЧ Мирослава Михайлівна,
доктор права, доцент
Іллінська 9, кімн. 4, тел.: (044) 425-60-73,

e-mail: antonovych@ukma.kiev.ua
Центр працює з березня 2010 року. Мета його створення —
проведення наукових досліджень і навчальної діяльності у сфе
рі міжнародного захисту прав людини й участь в інформаційноаналітичному забезпеченні законотворчої та правозастосовної
діяльності в Україні.
Основні напрями діяльності:
•
організація навчання та науково-дослідницьких (фунда
ментальних і прикладних) робіт з окремих проблем у сфері
міжнародного захисту прав людини;
• створення експертної мережі у сфері міжнародного за
хисту прав людини й налагодження відносин з Радою
Українських правозахисних організацій, Представництвом
ООН в Україні, Радою з прав людини ООН та Агентством
з прав людини ЄС;
• переклад міжнародно-правових актів, рішень міжнародних
судових органів у сфері захисту прав людини, норматив
них і практичних матеріалів міжнародних організацій та
зарубіжних країн.
33. Центр дослідження проблем верховенства права
та його втілення в національну практику України
Керівник КОЗЮБРА Микола Іванович,
доктор юридичних наук, професор
4 корпус, кімн. 328, тел.: (044) 425-77-74,
e-mail: dpn@ukma.kiev.ua
Центр створено у червні 2010 року. Мета його діяльності —
проведення наукових досліджень та навчання у сфері теорії
верховенства права, світової і національної практики його за
стосування, стану й перспектив утвердження в Україні.

Основні напрями діяльності:
• дослідження генезису, еволюції розвитку й сучасного
розуміння принципу верховенства права;
• визначення змісту, основних вимог (принципів) верхо
венства права;
• вивчення міжнародного досвіду застосування принципу
верховенства права у різних сферах суспільного життя та
проблем реалізації конституційного принципу верховенства
права у національній законодавчій, виконавчій та судовій
практиці;
• систематизація та формування сучасних методологічних
підходів до вивчення змісту й дії принципу верховенства
права.
34. Центр інвестиційної аналітики
Керівник ПЕНЦАК Євген,
кандидат економічних наук
4 корпус, п. 4, тел.: (044) 490-66-35,
е-шаіі: Yevhen.Pentsak@gmail.com

Центр створено у червні 2010 року. Мета його роботи —
проведення науково-практичних досліджень та навчальної ді
яльності у сфері інвестиційного аналізу, оцінки вартості бізнесу,
інвестиційної привабливості й конкурентоспроможності компа
ній в українському та міжнародному бізнес-середовищі.
Основні напрями діяльності:
• організація навчання та проведення науково-дослідницьких
(фундаментальних і прикладних) робіт з окремих проблем
у сфері інвестиційного аналізу й управління ризиками;
•
створення експертної мережі у сфері інвестиційного
аналізу, аналітичного моделювання й оцінки ризиків,
розробки інвестиційних стратегій для інвестиційних та
страхових компаній, теоретико-ігрового моделювання,
фармацевтичної економіки, моделювання передвиборних
процесів у співпраці з міжнародними центрами й уні
верситетами;
•
створення міжнародних аналітичних груп на проектній
основі для реалізації дослідницьких проектів на замов
лення бізнесу та міжнародних фінансових інститутів.

Міжнародна кафедра ЮНЕСКО
«Права людини, мир, демократія, толерантність
і взаєморозуміння між народами» в НаУКМА
Завідувач —
СВАТКО Юрій Іванович,
доктор філологічних наук,
професор ЮНЕСКО, професор кафедри філософі
та релігієзнавства НаУКМА, член Національної
комісії України у справах ЮНЕСКО
1 корпус, кімн. 327, тол.: (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 було створено 1998 року за рішенням Генерального
директора ЮНЕСКО відповідно до Меморандуму про співробіт 
ництво між Урядом України і ЮНЕСКО (1997). Як структурний
підрозділ НаУКМА МКЮ діє на підставі двосторонньої Угоди між
ЮНЕСКО і НаУКМА (1998), а також офіційного «Положення про
Кафедру ЮНЕСКО в НаУКМА» (1998).
МКЮ має міждисциплінарний статус і співпрацює з ЮНЕСКО,
міжнародними і національними інституціями.
Офіційна діяльність МКЮ розгортається в рамках ініційо
ваної ЮНЕСКО (1992) Всесвітньої програми міжуніверситетського співробітництва й академічної мобільності UNITWIN/Кафедри ЮНЕСКО, яка охоплює нині близько 600 кафедр і міжуніверситетських мереж, що зв'язують між собою 600 інституцій
у 120 країнах світу.
Основні напрями роботи МКЮ:
. організаційна діяльність;
. освітня діяльність;
. тренінги/літні школи;
. науково-дослідницька діяльність;
. між- і дисциплінарне наукове спілкування та мобільність;
. просвітницька і культурна діяльність;
. документація та інформаційна діяльність;
. видавнича діяльність.
Теоретичні розвідки й практичні зусилля МКЮ як центру
наукових досліджень і сучасних освітніх технологій спрямовані на
дослідження та поширення культури миру, демократії, толерант
ності, прав людини і взаєморозуміння між народами в результаті
реального діалогу і взаємозбагачення культур попри будь-які на
ціональні, мовні, релігійні, політичні чи статеві відмінності.

■
У межах прийнятої 1998 року Комплексної програми розвит
ку МКЮ розробляється сертифікатна програма магістерського
рівня підготовки «Культура миру і толерантності», реалізуються
освітні проекти «Новій Україні — нових вчителів» та «Ефективна
комунікація і посередництво в мирному розв'язанні конфліктів»;
здійснюються науковий проект «Створення моделі аналізу наці
ональної політики в галузі реалізації права на освіту» та інфор
маційний проект «Створення віртуального "Субрегіонального
центру ЮНЕСКО з питань інформації, документації і експертизи"
в Україні»; розвивається програма мобільності викладачів і сту
дентів; організуються міжнародні школи-ательє «Культура ми
ру для молодих лідерів XXI століття», міжнародні конференції
і семінари «Європейські моделі толерантності»; координується
діяльність кафедр ЮНЕСКО з прав людини, толерантності
й культури миру в Центральній і Східній Європі; забезпечу
ється
функціонування
міжуніверситетської
мережі
кафедр
ЮНЕСКО в Україні «Культура миру через комунікацію», ви
дається «Бібліотека Міжнародної кафедри ЮНЕСКО в НаУКМА»
тощо. МКЮ є також науковим консультантом Міністерства осві
ти і науки України стосовно проекту «Асоційовані школи
ЮНЕСКО в Україні».
Серед партнерів Кафедри ЮНЕСКО — Національна комісія
України у справах ЮНЕСКО, а також комісії у справах ЮНЕСКО
в субрегіоні; структурні підрозділи Секретаріату ЮНЕСКО;
Міністерство закордонних справ України; Міністерство освіти
і науки України, а також міністерства освіти в субрегіоні; Міні
стерство юстиції України; Офіс Уповноваженого у справах до
тримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини
(Україна); міжрегіональна мережа кафедр ЮНЕСКО; субрегіональна мережа кафедр ЮНЕСКО з Азербайджану, Білорусі, Вірменії,
Молдови, РФ і Узбекистану; міжуніверситетська мережа кафедр
ЮНЕСКО в Україні «Культура миру через комунікацію» (Київ —
Харків); кафедра філософії та релігієзнавства; кафедра психології,
педагогіки й конфліктології; кафедра політології; відділ по роботі
зі студентами в НаУКМА; Товариство конфліктологів України;
журнал «Практика Європейського суду з прав людини. Рішення.
Коментарі»; Européen University Centre for Peace Studies (Штадтшляйнінг, Австрія); кафедра ЮНЕСКО з освіти в галузі прав лю
дини, демократії і миру в Аристотелівському університеті (Салоніки,
Греція); World Peace Centre (Пун, Індія); мережа з 39 європейських
університетів — кураторів міждисциплінарної освітньої програми
Еигореап Master's Degree іп Нитап Rights and Démocratisation (під
патронатом ЮНЕСКО, Верховного Комісара ООН з прав людини,
Ради Європи, ОБСЄ), Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej (Люблін,
Польща) тощо.

Заступник начальника відділу міжнародного
співробітництва по роботі з іноземними студентами —
Любов ЩІТКА, випускниця НаУКМА
5 корпус, кіми. 314 — 315, тел.: (044) 425-60-33, (044) 425-50-16,
e-mail: int_educ@ukma.kiev.ua

Візи, реєстрації, дозволи на працевлаштування —
Юрій ГЛИГАЛО, заступник начальника відділу,
випускник НаУКМА
тел.: (044) 425-77-71, (044) 425-50-16, e-mail: register@ukma.kiev.ua

Богдан ПАЦКАНЬ, заступник начальника відділу,
випускник НаУКМА
тел.: (044) 425-77-71, (044) 425-50-16, e-mail: official@ukma.kiev.ua

Координатор міжнародних програм обміну
для студентів —
Тетяна ДОМАШЕВСЬКА, випускниця НаУКМА
тел.: (044) 425-50-16, e-mail: inter_stud@ukma.kiev.ua

Консультант із можливостей стажування
за кордоном для викладачів і аспірантів —
Оксана ПЛАКСІЙ, випускниця НаУКМА
тел.: (044) 425-77-71, e-mail: i_proj@ukma.kiev.ua

Консультант із навчання та стажування
за кордоном для студентів —
Олександра ЗУБ, випускниця НаУКМА
тел.: (044) 425-60-33, e-mail: demy@ukma.kiev.ua

Транскрипти, переклади офіційних документів НаУКМА —
Богдан ПАЦКАНЬ
тел.: (044) 425-77-71, (044) 425-50-16, e-mail: official@ukma.kiev.ua

Любов ЩІТКА
тел.: (044) 425-60-33, e-mail: int_educ@ukma.kiev.ua

Міжнародне співробітництво визначено в НаУКМА як один
із основних стратегічних пріоритетів розвитку, загальна мета
якого — визнання Академії однією з найкращих навчальних ін
ституцій Європи за якістю освіти й наукової діяльності, а також
як потужного центру українознавства. Стратегічним завданням
НаУКМА є розширення міжнародного співробітництва, збіль
шення його напрямів.
У вересні 2005 року НаУКМА підписав Велику Хартію уні
верситетів на визнання й підтримку основоположних принципів
діяльності університетів:
— самостійності університету;
— нероздільності викладання й дослідницької роботи;
— свободи в дослідницькій і викладацькій діяльності.
МІЖНАРОДНІ УГОДИ НаУКМА__________________

Одним із найважливіших елементів міжнародного розвитку
НаУКМА є пряме співробітництво з партнерами в різних країнах
світу, що передбачає розроблення різноманітних спільних про
ектів, зокрема: безпосередній обмін науковою інформацією та
досвідом наукової і викладацької роботи; спільні дослідження
й спільне викладання певних дисциплін; обмін студентами і ви
кладачами тощо. Так, за період існування НаУКМА, з 1992 року,
Академія підписала понад 80 загальноуніверситетських угод —
і це не включаючи угод на рівні факультетів та кафедр — із зару
біжними університетами й інституціями.
У НаУКМА діють 32 угоди з міжнародного співробітництва,
у т. ч. підписані у 2010/11 навчальному році з:
1. Університетом Ханянг (Південна Корея) — загальна угода
про співробітництво та угода про студентські обміни;
2. Університетом Західного Онтаріо (Канада) — угода про
обміни студентами бакалаврського рівня;
3. Норвезькою Бізнес-Школою ВІ (Осло, Норвегія) — угода про
обміни студентами бакалаврського і магістерського рівнів;
4. Вищою Нормальною Школою / The École normale supérieure
(ENS) — Париж (Франція) — загальна угода про співро
бітництво;
та інші.
Участь НаУКМА у міжнародних асоціаціях
• European University Association (EUA) Асоціація Європей
ських Університетів;
• Європейська асоціація правничих факультетів (ELFA) —
факультет правничих наук;
• Центрально- та Східноєвропейська асоціація розвитку ме
неджменту (CEEMAN) — Києво-Могилянська Бізнес-Школа;
• Балтійська асоціація розвитку менеджменту — Києво-Мо
гилянська Бізнес-Школа.

ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ ПОДІЇ ТА ЗАХОДИ
ВПРОДОВЖ 2010/11 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

НаУКМА

У 2010 — 2011 pp. НаУКМА відвідали: Її Високоповажність
Високодостойна Мікаель Жан, Генерал-губернатор Канади; Лорд
Мер Лондонського Сіті п. Алдеман Ян Лудер; депутат Європарламенту,
голова Комітету ЄС — Україна Павел Коваль; Голова Відділу по
роботі з країнами-партнерами Управління громадської дипломатії
штаб-квартири НАТО Мішель Дюреж; др. Ханс-Георг Вік, керівник
Федеральної розвідувальної служби Німеччини (Bundesnach
richtendienst, BND) у 1985— 1990 pp.; співдоповідач моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи по Україні
(1995 — 2007) пані Ханне Северінсен та інші; відбулися численні
візити Послів країн Європи, Африки, Північної Америки.
Протягом 2010/11 н. р. у співпраці з відділом міжнародного
співробітництва було проведено понад п'ятдесят міжнародних
наукових конференцій, семінарів, інших наукових та академіч
них зібрань.
МІЖНАРОДНІ СТУДЕНТСЬКІ ПРОГРАМИ ОБМІНУ НаУКМА

Відділ міжнародного співробітництва НаУКМА традиційно
адмініструє студентські програми обміну із зарубіжними уні
верситетами, що дає змогу студентам НаУКМА отримати без
посередній досвід іншого академічного середовища. У 2010/11
навчальному році діяли програми обміну між НаУКМА і:
• Центром європейських, російських і євразійських студій
(CERES) при Центрі міжнародних студій Мунка Універ
ситету Торонто: діє з 2003 року, передбачає щорічне ста
жування одного аспіранта або студента магістерських
програм, координатор — відділ міжнародного співробіт
ництва;
• Варшавським університетом (Польща): орієнтована на сту
дентів усіх факультетів, координатор — відділ міжнарод
ного співробітництва;
• Університетом Гельсінки (Фінляндія): орієнтована на сту
дентів усіх факультетів, координатор — відділ міжнарод
ного співробітництва;
• Університетом Уппсали (Швеція): орієнтована на студентів усіх
факультетів, координатор — відділ міжнародного співробіт
ництва;
•
Університетом Женеви (Швейцарія): орієнтована на
студентів усіх факультетів, координатор — відділ міжна
родного співробітництва;
• Яґеллонським університетом (Польща): для студентів фа
культету правничих наук, координатор — факультет прав
ничих наук;

•

Норвезькою Бізнес-Школою ВІ (Осло, Норвегія): орієнто
вана на студентів економічного факультету, координа
тор — відділ міжнародного співробітництва;
• Вищою Нормальною Школою / The École normale supérieure
(ENS) — Париж (Франція), координатор — відділ міжна
родного співробітництва.

НаУКМА і відділ міжнародного співробітництва намагається
щороку долучати до цього списку нові опції. Запрошуємо студен
тів і викладачів НаУКМА вже на початку навчального року
звертатися до відділу по оновлену інформацію; контактна осо
ба — Тетяна Домаиіевська (тел.: (044) 425-50-16, int_stud@ukma.
kiev.ua, www.dfc.ukma.kiev.ua).
СПІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ НаУКМА

Протягом 2010/11 навчального року продовжувала діяти
магістерська 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.
З 2010/11 навчального року було відкрито магістерську про
граму «Історія Цеіпрально-Східної Європи», спільний проект, з мож
ливістю отримання двох дипломів, між НаУКМА (кафедра історії)
і Варшавським університетом (Центр східноєвропейських студій).
ІНОЗЕМНІ ВИКЛАДАЧІ В НаУКМА

У 2010/11 н. р. в НаУКМА, для прочитання повних курсів або ж
окремих лекцій, перебувало ЗО іноземних викладачів, загалом же
відвідали НаУКМА з метою викладання, проведення досліджень,
прочитання лекцій, участі у семінарах більше 200 іноземних
колег із США, Німеччини, Польщі, Канади, Великої Британії,
Росії, Франції, Норвегії, Чехії, Білорусі, Нідерландів, Угорщини,
Австрії, Болгарії, Данії, Єгипту, Іспанії, Португалії, Сербії,
Туреччини, Швеції тощо.
Контактні особи щодо документальної підтримки перебування
іноземних громадян у НаУКМА — Юрій Глитало, Богдан Пацкань
(тел.: (044) 425-77-71, (044) 425-50-16), register@ukma.kiev.ua;
official@ukma.kiev.ua
ІНОЗЕМНІ СТУДЕНТИ В НаУКМА

У НаУКМА впродовж 2010 року перебувало 214 іноземних сту
дентів (для порівняння: у 2009 р. було 183 студенти, а у 2008 р.
їх було 55). З них 31 — саме як студенти НаУКМА різних форм
навчання (повна форма навчання, вільні слухачі), 183 — як учас

ники спеціалізованих програм. Зросла кількість іноземних віль
них слухачів, які вивчали курс «Українська мова як іноземна».
Також НаУКМА приймав близько десяти осіб, які проходили
наукове стажування (visiting research students).
НаУКМА організовує спеціалізовані літні програми для
іноземних студентів, як-от:
• «Літня школа україністики» для молоді. Мета програми —
поширення інформації про Україну в світі, щороку;
• курс з українських студій для студентів-маґістрантів Євро
пейського коледжу, підтримуваний Європейським Союзом,
кампус Натолін (Польща), щороку;
• ознайомчий курс «After Empire: The collapse of the Soviet Union
and Beyond». Програма, організована спільно з Тартуським
університетом (Естонія) і Санкт-Петербурзьким державним
університетом (Росія), щороку;
• літня ознайомча програма для студентів Коледжу Аллеґені
(США), кожен другий рік;
та інші.
Додатково щороку організаторами літніх навчальних програм
як для українських, так і для іноземних слухачів стають окремі
підрозділи НаУКМА, як-от факультет правничих наук, Могилянська
школа журналістики та інші.
Контактна особа — Лариса Човнюк (тел.: (044) 425-77-70, larch@
ukma.kiev.ua).
ПОСЛУГИ ВІДДІЛУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Інформування щодо можливостей навчання та стажування
студентів НаУКМА за кордоном. Це один із пріоритетних і по
тужних 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 продовжують осві
ту у престижних зарубіжних університетах.
У НаУКМА діє інформаційно-консультативний центр «Міжна
родна освіта — Академія». Мета центру — надання консультаційних
послуг зі стипендійних програм навчання і стажування за кор
доном, а також загальноукраїнське адміністрування відбору на
програми стипендій, підтримуваних фондом «Відродження» в Ук
раїні. Здійснюється щотижнева електронна інформаційна розсилкадайджест про стипендійні програми. Впродовж 2010/11 н. р. було
надано інформацію про більш ніж двісті різноманітних стипен
дійних програм навчання та стажування.
Детальніше про програми на веб-сторінці: www.dfc.ukma.kiev.ua,
контактна особа — Олександра Зуб (тел.: (044) 425-60-33, demy@
ukma.kiev.ua).

я
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, індивіду
альними запитами.
Діють конкурси для дослідників і викладачів НаУКМА:
• Фонду родини Чопівських на здобуття дослідницької стипен
дії з українських студій, що передбачає перебування протя
гом трьох місяців у Стенфордському університеті (США);
• Програма обміну між НаУКМА і Центром російських і східно
європейських студій (CERES) університету Торонто (Канада)
на семестр для аспірантів та інші.
Загалом викладачами, дослідниками і студентами НаУКМА
протягом 2010/11 н. р. було здійснено понад трьохсот поїздок за
кордон з метою навчання, стажування, викладання, участі у кон
ференціях, проведення переговорів щодо співробітництва, участі
у спільних проектах тощо. Відділ міжнародного співробітництва
заохочує дослідників і студентів брати участь у програмах стажу
вання/проведенні досліджень за кордоном і сприяє в оформленні
документів для поїздки (консультування щодо отримання візи,
листи підтримки до Посольств/Консульських відділів тощо).
Детальніше про програми на веб-сторінці: www.dfc.ukma.kiev.ua,
контактна особа — Оксана Плаксій (тел.: (044) 425-77-71, i_proj@
ukma.kiev.ua).
Переклад на англійську мову документів про навчання
у НаУКМА. Щоб взяти участь у міжнародних програмах стажу
вання/навчання, студентам потрібно підготувати пакет докумен
тів, зазвичай англійською мовою. Відділ міжнародного співробіт
ництва надає такі послуги студентам і випускникам НаУКМА:
• переклад на англійську мову і завірення транскриптів (ака
демічних довідок): відділ готує зразки-шаблони для пере
кладу 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.
Детальніша інформація про послуги та процедури отримання
перекладів на веб-сторінці: www.dfc.ukma.kiev.ua, контактні
особи — Любов Щітка, Богдан Пацкань (тел.: (044) 425-60-33,
(044) 425-77-71, (044) 425-50-16, int_educ@ukma.kiev.ua; official@
ukma.kiev.ua).

НаУКМА застосовує різноманітні форми підтримки викла
дачів та студентів і заохочення їх до успішної наукової й до
слідницької діяльності, високих показників у навчанні, активної
участі у громадському житті.
ІМЕННІ СТИПЕНДІЙНІ ФОНДИ___________________________
Іменні стипендійні фонди впроваджені від імені Фундаторів
для надання щорічних стипендій та грантів професорськовикладацькому складові та студентам НаУКМА з метою відзнаки,
підтримки й стимулювання їхньої наукової діяльності, професійної
і суспільної активності.
ФОНДИ ЩОРІЧНИХ СТИПЕНДІЙ ТА ГРАНТІВ
Стипендіати 2011/12 н. р. на конкурсній основі визначати
муться у вересні 2011 року.
• Фонд інвестиційної компанії Dragon Capital, Україна.
Стипендія для викладацького складу ФЕН та менеджера по ро
боті з випускниками НаУКМА.
Стипендіати 2010/11 н. р. — Ольга Купець, доцент кафедри
економічної теорії ФЕН; Світозар Захарія, менеджер по роботі
з випускниками НаУКМА.
• Фонд компанії Ернст енд Янг, Україна. Стипендія для ви
кладацького складу ФЕН та студентська стипендія для ФПвН.
Стипендіати 2010/11 н. р. — Лариса Краснікова, к. е. н., про
фесор кафедри фінансів ФЕН; Катерина Грищенко, студентка 3-го
року навчання ФПвН.
• Фонд Фундації імені о. Маріяна та д-ра Романа Цюрковських, Канада. Стипендія для викладацького складу ФПвН.
Стипендіат 2010/11 н. р. не визначався.
• Фонд Райффайзен БАНК АВАЛЬ, Україна. Стипендія для
викладацького складу та студентська стипендія для ФЕН.
Стипендіат 2010/11 н. р. — Павло Марчук, студент 4-го року
навчання ФЕН.
• Фонд ім. Ігоря Ткаченка (група фундаторів), Україна. Дві
студентські стипендії для слухачів дисциплін сертифікатної
програми «Теорія та методика зв'язків із громадськістю (PR)» та
студентів спеціальності «Соціологія».

Стипендіати 2010/11 н. p. — Лариса Пригоровська, студентка
ФСНСТ, МП-1; Роман Набожняк, студент 4-го року навчання Фін.
• Фонд компанії JTI Україна. Дві адміністративні стипендії
для Центру кар'єри та працевлаштування студентів НаУКМА.
Стипендіати 2010/11 н. р. — Ірина Картавцева, керівник
Центру, та Ірина Козелецька, провідний спеціаліст Центру.
• Фонд Розалії та Григорія Смоларчуків, Канада. Стипендія
для студента ФГН, спеціальність «Історія».
Стипендіат 2010/11 н. р. — Ярослав Денисенко, студент 4-го
року навчання ФГН.
• Фонд АКБ «АгроКомБанк», Україна. Стипендія для сту
дента ФПвН.
Стипендіат 2010/ И н. p. — Броніслав Тоцький, студент 4-го ро
ку навчання ФПрН.
• Фонд Олексія Павленка, випускника ФЕН 1996 p., керую
чого партнера Інвестиційної компанії Pharus Assets Management
в Україні — два гранти для викладацького складу ФЕН, грант для
навчально-методичного складу та два гранти для студентів ФЕН
за внесок у розвиток факультету. Лауреати 2010/11 н. р. — Наталія
Іванова, доцент, к. е. н., декан ФЕН, та Юрій Бажал, професор,
д. е. н., завідувач кафедри економічної теорії; Ольга Корольова,
методист ФЕН 1992—2009 pp., начальник навч.-метод, відділу
НаУКМА; Павло Марчук, студент 4-го року навчання ФЕН,
спеціальність «Фінанси», Ганна Позднякова — студентка 4-го року
навчання ФЕН, спеціальність «Економічна теорія».
ПРЕМІЇ ЗА НАЙКРАЩІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ
У МІЖНАРОДНИХ ФАХОВИХ РЕЦЕНЗОВАНИХ ЖУРНАЛАХ
Преміальний фонд сформований за участю:
• Фонду компанії Тетра Пак Україна
• Фонду Івана, Іроїди та Михайла Винницьких, Канада
• Фонду АКБ «АгроКомБанк», Україна
• Фонду Романа Винницького, Канада
• Фонду Марії та Романа Винницьких, Канада
• Фонду професури Клубу Козбілд, Канада
• Фонду Марти Турчин, США
• Фонду Райффайзен БАНК АВАЛЬ, Україна
• Фонду САНІнБев Україна та ГО «Фонд братів Кличків», Україна.
Лауреати конкурсу за найкращу міжнародну наукову публі
кацію 2009—2011 pp. визначатимуться в січні 2012 року.
Премії за найкращі наукові публікації 2008—2010 pp. були при
суджені:
• Марині Ткачук, професору, завідувачу кафедри філософії та
релігієзнавства (Фонд компанії Тетра Пак Україна).
• Авторському колективу: Михайло Брик (посмертно), профе
сор, доктор хімічних наук; Анатолій Бурбан, професор, завідувач
кафедри хімії; Поліна Вакулюк, старший викладач; Вікторія Коно
валова, доцент кафедри хімії (Фонд Івана, Іроїди та Михайла
Винницьких, Грант ім. Юліана Винницького, Канада).

• Роману Петрову, доценту кафедри галузевих правових наук
(Фонд АКБ «АгроКомБанк», Україна).
• Ірені Гризі, доценту, керівнику Школи охорони здоров'я, та
Тетяні Степурко, докторантці програми «Управління в охороні
здоров'я» (Фонд Марії та Романа Винницьких, Канада).
СТИПЕНДІЇ ДЛЯ СЛУХАЧІВ ДОКТОРСЬКОЇ ШКОЛИ НаУКМА
(PhD-ПРОГРАМИ)
Стипендіати 2011/12 н. р. на конкурсній основі визначати
муться у вересні 2011 року.
• Фонд професури Клубу Козбілд, Канада.
Стипендія для слухача Докторської школи. Стипендіат
2010/11 н. р. — Наталя Аисак, докторантка програми «Філософія
літератури», 2-й рік навчання, за найкращу докторську пропо
зицію з теми «Моделювання національних образів у літературі:
ірландська та українська проза 1990—2000-х років».
• Фонд Марти Турчин, США.
Стипендія для слухача Докторської школи. Стипендіат
2010/11 н. р. — Олена Якунчикова, докторантка програми «Управ
ління в охороні здоров'я», 2-й рік навчання, за найкращу доктор
ську пропозицію з теми «Соціальні та сімейні детермінанти
вживання алкоголю та тютюну серед підлітків в Україні».
• Фонд Райффайзен БАНК АВАЛЬ, Україна.
Стипендії для слухача й викладача Докторської школи.
Стипендіати 2010/11 н. р. — Роман Семко, докторант програми
«Фінанси», 2-й рік навчання, за найкращу докторську пропозицію
з теми «Optimal Monetary Policy during Stock Market Boom-Bust
Cycles in the context of Dynamic Stochastic General Equilibrium Model:
the Case of Emerging Markets» та Ірина Лук'яненко, керівник про
грами «Фінанси», доктор економічних наук, професор.
• Фонд АКБ «Приватбанк», Україна.
Гранти для слухачів Докторської школи для участі у міжна
родних наукових конференціях. Лауреат 2010/11 н. р. — Віталій
Шпильчин, докторант програми «Біологія та біорізноманіття»,
2-й рік навчання, тема дослідження «Зміна експресії W1 гена у по
коліннях амфідиплоїдів Triticenae».
ЩОРІЧНІ АКАДЕМІЧНІ СТИПЕНДІЇ
(за результатами зимової сесії 2010/11 н. р.)
• Стипендія Президента України — Кісельова Світлана (ФСНСТ-4),
Корнієнко Маргарита (ФГН-4)
• Стипендія Кабінету Міністрів України — Дзюбак Володимир
(ФІн-4), Антонович Мар'яна (ФПвН-3)
• Стипендія ім. М. С. Грушевського — Блага Марія (ФЕН-4),
Карпенко Дар'я (ФПрН-4)
• Стипендія ім. В. Чорновола — Іванова Леся (МП-1 «Журна
лістика»)

ЩОРІЧНІ АКАДЕМІЧНІ СТИПЕНДІЇ
(за результатами літньої сесії 2010/11 н. р.)
• Стипендія Кабінету Міністрів України — Оніпко Надія
(ФСНСТ-3), Венгель Катерина (ФПрН, МП-1)
• Стипендія ім. В. Чорновола — Іванова Леся (МП-1 «Журна
лістика»)
ЩОРІЧНІ ІМЕННІ СТИПЕНДІЇ НаУКМА
(за результатами зимової сесії 2010/11 н. р.)
БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ
Факультет гуманітарних наук
• Стипендія ім. Петра Могили — Данильченко Артем (3 р. н.)
• Стипендія ім. Григорія Сковороди — Петрівна Наталія (3 р. н.)
Факультет економічних наук
• Стипендія ім. Євгена Слуцького — Матощук Юлія (3 р. н.)
Факультет інформатики
• Стипендія ім. Сергія Лебедєва — Садовий Олексій (2 р. н.)
Факультет правничих наук
• Стипендія ім. Пилипа Орлика — Фодчук Оксана (5 р. н.)
Факультет природничих наук
• Стипендія ім. Володимира Вернадського — Ямінська Оксана (4 р. н.)
Факультет соціальних наук і соціальних технологій
• Стипендія ім. Микити Шаповала — Швець Олександр (4 р. н.)
• Стипендія ім. Івана Мазепи — Білоус Вікторія (3 р. н.)
МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ
• Стипендія ім. Михайла Брайчевського — Гайдай Олексан
дра (МП-2 «Історія»)
• Стипендія ім. Віктора Китастого (ФСНСТ) — Жук Миросла
ва (МП-1 «Політологія »)
• Стипендія ім. Володимира Полтавця (ФСНСТ, соціологія,
соціальна робота) — Жучина Олена (МП-1 «Соціальна робо
та»), Шпікер Марина (МП-2 «Соціологія»)
• Стипендія ім. Соломії Павличко (ФГН, філологія) — Войтенко Юлія (МП-1 «Філологія. Теорія, історія літератури та ком
паративістика»)
• Стипендія ім. Івана Ляшка (ФГН) — Масюк Ірина (МП-1
«Інформаційні управляючі системи та технології»)
• Стипендія ім. Володимира Любименка (ФПрН) — Стародуб
Іван (МП-2 «Фізика»)

• Стипендія ім. Василя Коваля (ФПвН) — Добринська Вікто
рія (МП-1 «Правознавство»)
• Стипендія ім. Михайла Туган-Барановського (ФЕН) —
Литвин Антон (МП-1 «Фінанси»)
ЩОРІЧНІ ІМЕННІ СТИПЕНДІЇ НаУКМА
(за результатами літньої сесії 2010/11 н. р.
на перший семестр 2011 /12 н. р.)
БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ
Факультет гуманітарних наук
• Стипендія ім. Григорія Сковороди — Овчарова Лілія (4 р. н.)
• Стипендія ім. Петра Могили — Борщик Ярослав (4 р. н.)
Факультет економічних наук
• Стипендія ім. Євгена Слуцького — Блага Марія (ФЕН-4)
Факультет інформатики
• Стипендія ім. Сергія Лебедєва — Вінчковський Андрій (ФІн-3)
Факультет правничих наук
• Стипендія ім. Пилипа Орлика — Істеревич Тетяна (ФПвІІ-2)
Факультет природничих наук
• Стипендія ім. Володимира Вернадського — Коваленко Олена
(ФПрН-4)
Факультет соціальних наук і соціальних технологій
• Стипендія ім. Івана Мазепи — Власенко Анастасія (ФСНСТ-4)
• Стипендія ім. Микити Шаповала — Полтавчук Тетяна (ФСНСТ-4)
МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ
• Стипендія ім. Михайла Брайчевського (ФГН) - Широкова
Ірина (МП-2 «Історія»)
• Стипендія ім. Соломії Павличко (ФГН, філологія) — Купріян
Ольго (МП-2 «Філологія. Теорія, історія літератури та компа
ративістика»)
• Стипендія ім. Михайла Туган-Барановського (ФЕН) —
Венговська Інна (МП-2 «Фінанси»)
• Стипендія ім. Івана Ляшка (Фін) —Дятленко Віталій (МП-2
«Інтелектуальні системи прийняття рішень»)
• Стипендія ім. Володимира Любименка (ФПрН) — Міня Ігор
(МП-2 «Біологія»)
• Стипендія ім. Віктора Китастого (ФСНСТ) — Сидорчук Олек
сій (МП-2 «Політологія»)
• Стипендія ім. Володимира Полтавця (ФСНСТ, соціологія,
соціальна робота) — Рождественська Ольга (МП-2 «Соціоло
гія»), Рубсжова Олена (МП-2 «Соціальна робота»)
• Стипендія голови Подільської районної у місті Києві дер
жавної адміністрації — Гладка Катерина (ФСНСТ-4)

ял
ЩОРІЧНІ ГРАНТИ НА 2011/12 АКАДЕМІЧНИЙ РІК
• Грант Фонду Діонізи та Миколи Ненадкевичів (СШЛ) - для
студента, який написав найкращу тезу з історії України.

Лауреат - Корнієнко Маргарита (ФГН-4)
• Грант Володимира Безсоніва (США) - за найкраще володіння
другою іноземною мовою.

Лауреат - Ломакіна Олена (ФГН-4)
• Грант Дарії Кузик, Ольги Дубик та Віри Сендзік у світлу
пам’ять Марії та Теодозія Кассіян (СШЛ) - студентові ФПвІІ, який
показав найкращі знання з української мови.

Лауреат - Сабанюк Юлія (ФПвН-2)
• Грант Стипендійної фундації Богдана і Наталії Ковалів (США) двом студентам, які показали найкращі знання з української мови.

Лауреати - Дідух Олександра (ФГН-3), Близнюк Катерина (ФГН-4)
• Грант Богдана і Глорії Чемеринських (Канада) - студентові
ФЕН, який показав найкращі знання з української мови.

Лауреат - Одарченко Ігор (ФЕН-1)
• Пропам’ятний грант ім. Євгенії та Тимоша Таборовських (Ка
нада) - студентові, який показав найкращі результати у вивченні релігі
єзнавства.

Лауреат - Заіменко Олена (ФГН-2)
• Пропам’ятний грант ім. Петра Сабари (Канада) - двом студен
там, визначеним кафедрою культурології.

Лауреати - Кучинська Валентина (ФГН-3), Розанова Аліна (ФГН-2)
• Грант Фонду Степана і Люсі Дудяків - двом студентам, визна
ченим кафедрою культурології.

Лауреати - Познякова Марія (ФГН-3), Товстенко Євгенія (ФГІі-З)

•

Грант доктора Мирослави Іванців (США) — студентові, визна
ченому кафедрою екології.

Лауреат — Вакуленко Ганна (ФПрН-3)
• Грант Стипендійного фонду імені Івана і Анастазії з Юркевичів Коцур (США) — для студента, який показав найкращі
результати у вивченні екології.
Лауреат — Лещенко Павло (ФПрН-3)
• Грант Григорія Малиновського (США) — студентові ФЕН,
який походить із села і показав найкращі результати у навчанні.
Лауреат — Татарин Наталія (МП-1 «Фінанси»)
• Пропам'ятний грант ім. Степана Бицька (Велика Брита
нія) — студентові ФПвН, який походить із села і показав най
кращі результати у навчанні.
Лауреат — Мартиненко Анна (ФПвН-5)
• Пропам'ятний грант ім. Юрія Паславського (США) — двом
студентам (бакалаврат і маґістеріум) — найкращим читачам біб
ліотеки НаУКМА.

Лауреати — Івковіа Ольга (ФГН-2), Даценко Катерина (МП-1
«Філологія»)
• Пропам'ятний грант ім. Юрія Кузіва (СІЛА) — двом студен
там, визначеним кафедрою англійської мови.
Лауреати — Штанюк Наталія (ФЕН-2), Пилипенко Катери
на (ФГН-2)
• Пропам'ятний грант ім. Андрія Господина (Канада) — най
кращому спортсмену, який представляє НаУКМА.
Лауреат — Баришполець Андрій (ФЕН-3)
• Грант пані Ірени Гриневич (США) — для студента Школи со
ціальної роботи, який показав найкращі результати у навчанні.
Лауреат — Оніпко Надія (ФСНСТ-3)
• Пропам'ятний грант ім. Ярослава Зеленського (Канада) — сту
дентові, який не менше п'яти разів виступав у ЗМІ про НаУКМА.
Лауреат — Савватєєв Євген (ФГН-4)
• Пропам'ятний грант ім. Богдана Головіда (США) — студен
тові, який активно працював у залученні коштів або грантів для
НаУКМА.
Грант не буде присуджено.
• 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).
Лауреат — Лис Оксана (ФГН-2)
• Пропам'ятний грант ім. Андрія Винничука (Україна) — за
активність в організації студентського самоврядування (визна
чає Вчена рада за поданням Студентської колегії).
Лауреат — Саврун Марія (ФГН-2)
• Грант Стипендійного фонду Богдана та Лідії Сосницьких —
для студента з Тернопільщини, який показав найкращі успіхи
у навчанні.
Лауреат — Чумаков Дмитро (ФІн-3).
ЩОРІЧНІ СТИПЕНДІЇ В ОБЛАСТІ PR ТА СОЦІОЛОГІЇ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ НаУКМА
Переможці 2010/11 н. р.
в області РR:

Лауреат — Набожняк Роман (ФІн-4),
в області соціології:

Лауреат — Пригоровська Лариса (МП-1 «Соціологія»).
•
року)
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2010

Лауреат — Прокопчук Дмитро (ФСНСТ-4).
• IV Конкурс ім. Єжи Ґєдройця за найкращі дипломні, магіс
терські і кандидатські роботи, присвячені історії та сучасності

Польщі і польсько-українським взаєминам, категорії дипломних
та магістерських робіт
Лауреати — Коваленко Олена (МП-2 «Філологія. Теорія, істо
рія української мови та компаративістика»), Поліковська Юлія
(МП-1 «Історія»).
• 14 конкурс студентських наукових робіт «Мова - душа
народу» (співорганізатори — Товариство української мови КНУ
імені Тараса Шевченка, Міжнародний благодійний фонд «Смо
лоскип»)
Лауреат (Імісце) — Шевчук Ганна (ФГН-4)
Лауреати (2 місце) — Самсонова Олена (ФГН-2), Сорока Інна
(ФГН-4)
Лауреати (3 місце) — Зайцева Ольга (ФГН-4), Пронь, Тетяна
(ФГН-4).
• Щорічна стипендія ім. Майкла Сваффорда (для студен
тів МП «Соціологія» на 2010/11 навчальний рік (призначає Ки
ївський міжнародний інститут соціології)
Лауреати — Грушецький Антон (МП-2 «Соціологія»), Кісіль
Віталій (МП-1 «Соціологія»).
• Міжнародний конкурс українознавства для студентів і мо
лодих вчених
Лауреат (З місце) — Скрипник Олена (МП-1 «Політологія»).
• 10 міжнародна міждисциплінарна науково-практична школа-конференція «Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації
управління»
Лауреат (3 місце) — Скимова Катерина (ФЕН-3).
• Конкурс студентських есеїв (Стипендіальної програми
міжнародної аудиторської компанії BDO на 2010—2013 pp.)
Лауреат (1 місце) — Скрекотень Юлія (ФЕН-3)
Лауреат (2 місце) — Селюкова Арина (ФЕН-3).
• Конкурс Рубікон-2011
Команда-учасник півфінального етапу змагань: Билів Віта
лія (ФЕН-4), Клименко Володимир (МП-1 «Фінанси»), Левченко
Катерина (МП-1 «Фінанси»), Литвин Антон (МП-1 «Фінанси»),
Оболонський Михайло (ФЕН-4), Переваруха Марина (МП-1 «Фі
нанси»), Сташук Олександр (ФІн-4), Тичківський Роман (МП-1 «Еко
номічна теорія»).
• Четверте змагання могилянських риторів
Лауреат (1 місце) — Фам Чунг Кієн (ФЕН-3)
Лауреат (2 місце) — Буднюк Олеся (ФЕН-2).
• Всесвітня олімпіада ACM з програмування (відбірковий тур)
Лауреати (1 місце): Герич Захар (ФІн-2), Гребенюк Сергій
(ФІн-2), Садовий Олексій (ФІн-2).
• Оксфордські змагання з медіа-права (The Monroe Price Inter
national Moot Court Competition)

Команда-лауреат письмового етапу змагань: Мацюк Тетяна
(ФПвН-4), Свідерська Аліна (ФПвН-5), Тоцький Броніслав (ФПвН-4).
• Всеукраїнський правовий турнір з кримінального права
та процесу (Київ, Національний авіаційний університет)
Лауреати (2 місце): Воробцова Юлія (ФПвН-4), Гуз Олена
(ФПвН-4), Карацюба Катерина (ФПвН-4), Міщенко Василь (ФПвН-4),
Семак Ігор (ФПвН-3).
• Стипендіальна програма «Zavtra.UA-2011»
Лауреати: Андрєєва Ганна (МП-1 «Біологія»), Гнидюк Ольга
(МП-2 «Історія»), Дудар Людмила (МП-1 «Біологія»), Міня Ігор
(МП-2 «Біологія), Нечипуренко Олексій (МП-2 «Біологія»), Поліковська Юлія (МП-1 «Історія»), Сакал Євгенія (МП-2 «Історія»),
Собчук Олег (ФГН-4), Сторожилова Наталія (МП-2 «Хімія»),
Чудова Людмила (МП-1 «Фінанси»), Шевченко Тетяна (МП-1
«Соціологія»).
• Фотоконкурс Amnesty International «Подолаємо дискри
мінацію в Європі»
Лауреат (1 місце) українського етапу — Горностай Катери
на (МП-1 «Журналістика»).
• Національний фінал конкурсу «L'Oreal Brandstorm-2011»
Лауреати (1 місце): Безкоровайний Антон (ФЕН-3), Гладун
Анастасія (ФЕН-3), Проценко Алла (ФЕН-3).
• Конференція «Регіональний розвиток» Київської школи
економіки
Лауреат (2 місце) — Бондаренко Юлія (МП-1 «Економічна
теорія»).
• Програма Фулбрайт (Graduate Student Program)
Фіналіст — Матвієнко Олександр (ФЕН-4).
ПЕРЕМОГИ СТУДЕНТІВ НаУКМА
• Міжнародний етап змагань з публічного права ім. Ф. Джессопа (Philip С. Jessup International Law Moot Court Competition)
у м. Вашингтоні (округ Колумбія, США).
Лауреати (2 командне місце) — Байда Олена (ФПвН-5), Ва
рава Тарас (ФПвН-4), Дронова Катерина (ФПвН-5), Приймак
Андрій (ФПвН-4), Ставчук Вікторія (ФПвН-5).
Лауреат (54 місце в особистому заліку із сотні найкращих про
мовців) — Варава Тарас (ФПвН-4).
• Міжнародний етап змагань з торгового права Вільяма Віса
(Willem С. Vis International Law Moot Court Competition) (Відень).
Дипломанти — Жека Олександр (ФПвН-4), Іноверська Ольга
(ФПвН-4), Мацюк Тетяна (ФПвН-4), Орохтсй Ярослава (ФПвН-5),
Стретович Ганна (ФПвН-5), Штанєва Анастасія (ФПвН-4).

• Змагання з права СОТ (Румунія). Диплом учасника
Лауреат — Галаган Дмитро (ФПвН-5).
• Всеукраїнська студентська олімпіада (2010/11 н. р.)
з напряму «Англійська мова»
Лауреат (3 місце) — Штанюк Наталя (ФЕН-2)
з напряму «Історія України»
Лауреат (3 місце) — Стецькович Святослав (ФГН-1)
Лауреат (29 місце) — Щербань Євген (ФГН-2)
з напряму «Соціальна робота»
Лауреат (2 місце та грамота — за найкраще розкрит
тя теоретичних питань з соціальної роботи) —
Іськова Анна (ФСНСТ-4)
Лауреат (грамота за оригінальність соціального про
екту, його інноваційність) — Степанченко Дарина
(ФСНСТ-4)
з напряму «Безпека життєдіяльності»
Лауреат (грамота за високий рівень теоретичної
та практичної підготовки) — Хоменко Леся (ФСНСТ-1)
Лауреати (грамота учасника) — Сендзюк Богдана
(ФСНСТ-1), Буравченков Ігор (ФЕН-1)
з напряму «Маркетинг»
Лауреат (грамота за оригінальне розв'язання твор
чих завдань) — Шелухін Дмитро (ФЕН-3)
з напряму «Соціологія»
Лауреат (12 місце) — Чорногорська Анастасія (ФСНСТ-4)
Лауреат (22 місце) — Кісельова Світлана (ФСНСТ-4)
з напряму «Фінанси»
Лауреат (3 місце) — Крикун Оксана (ФЕН-4)
Лауреат (грамота за творчий підхід до вирішення
актуальних проблем фінансової системи України) —
Марчук Павло (ФЕН-4)
з напряму «Математика»
Лауреат (3 місце) — Герич Захар (Фін-2)
з напряму «Політологія»
Лауреат (1 місце) — Кермач Руслан (ФСНСТ-3)
Лауреат (2 місце) — Соколов Станіслав (ФСНСТ-3)
Лауреат (7 місце) — Балабай Людмила (ФСНСТ-3)
з напряму «Правознавство»
Лауреат (2 місце) — Лобко Станіслав (ФПвН-5)
Лауреат (3 місце) — Пустовий Віталій (ФПвН-4)
Лауреат (грамота за найкращі знання у галузі теорії
держави та права) — Приймак Андрій (ФПвН-4)
з напряму «Українська мова»
Лауреат (2 місце та 2 грамоти за найкращий аналіз
вірша і найкраще знання модернізму як естетично
го явища) — Комаренець Ірина (ФГН-4)

Лауреат (грамота за найкраще знання орфографії) —
Дідух Олександра (ФГН-3)
з напряму «Хімія»
Лауреати (3 командне місце) — Заскальна Анастасія (ФПрН-2), Перхун Павло (ФПрН-3)
Лауреат (грамота за відмінне виконання теоретич
ного та експериментального туру) — Заскальна Анастасія (ФПрН-2)
Лауреат (грамота за перемогу в експерименталь
ному турі за напрямом «Загальна хімія» та грамота
за високий рівень знань, виявлених у теоретичному
турі) — Перхун Павло (ФПрН-3)
з напряму «Програмування»
Лауреати 1 етапу (1 командне місце), 2 етапу (17 ко
мандне місце) — Герич Захар (ФІн-2), Садовий Олек
сій (ФІн-2), Гребенюк Сергій (ФІн-3),
• II тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових ро
біт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2010/11 н. р.
з напряму «Двигуни та енергетичні установки»
Лауреати (2 командне місце) — Задорожний Яро
слав (ФПрН-3), Любачина Анна (МП-1 «Екологія»)
з напряму «Охорона праці»
Лауреат (3 місце) — Ткаченко Анна (МП-1 «Соціаль
на робота»)
з напряму «Фінанси, грошовий обіг і кредит»
Лауреат (2 місце) — Чудова Людмила (МП-1 «Фінанси»)
• Всеукраїнський правовий турнір з кримінального права
та процесу
Лауреати (командне 2 місце) — Воробцова Юлія (ФПвН-4),
Гуз Олена (ФПвН-4), Карацюба Катерина (ФПвН-4), Міщенко
Василь (ФПвН-4), Семак Ігор (ФПвН-3).
• Премія ім. Миколи Кравця — за практичний внесок у спра
ву розбудови України (наукова, громадська діяльність і підпри
ємництво) кращому випускникові магістерської програми/спеціалісту
Лауреат — Сторожилова Наталія (МП-2 «Хімія»)
за роботу: «Синтез і дослідження властивостей сорбентів
для вилучення з плазми крові людини основних білків, які від
повідають за утворення та розчинення тромбів».
• Премії-стипендії ім. Тита Геврика, засновані професора
ми Ренатою Голод та Олегом Третяком (США, Філадельфія)
для студентів магістерської програми «Археологія та давня іс
торія України»
Лауреати — Ганиіин Олександр, Шаповал Олександр

У кожному суспільстві університети є колискою майбутнього
розвитку країни та наукових інновацій. І я не вважаю перебільшен
ням власну тезу про те, що величезний успіх Києво-Могилянської
академії полягає у вкладанні значних коштів і зусиль у формуван
ня суспільства знання та використання новітніх технологій, а та
кож у розбудову зв'язків між наукою в університетах та бізнесом.
Крістер Міккелссон,
Надзвичайний і Повноважний Посол Фінляндії в Україні

З глибокою повагою до Києво-Могилянської академії та її за
сновника, святого Петра Могили: ваше славне минуле і не менш
славне сьогодення — це великий привілей, яким ви можете ко
ристуватися на складному шляху до демократії, консолідації та
визнання, що його зараз долає Україна.
Алєхандро Толедо,
Президент республіки Перу (2001 —2006)

НаУКМА — це українська святиня освіти й науки. Я мав при
вілей бути на святі відкриття відродженої Академії, був членом
її Міжнародної Консультативної ради і слідкую за її вражаючим
прогресом. Сама назва — Києво-Могилянська академія — зобов'язує
нас усіх — професорів, студентів, меценатів — дбати про те,
щоб вона була справді українською святинею науки й освіти,
яка надзвичайно потрібна незалежній Україні.
Богдан Гаврилишин (Швейцарія),
Почесний професор НаУКМА

Сьогодні Кисво-Могилянська академія для загалом не надто
благополучної України з не надто поважними елітами є тією візитівкою, яку ми можемо показати на підтвердження того, що паші
європейські аспірації мають серйозне підґрунтя. За це я всім вам
дуже вдячний. Існування Академії такою, якою вона зараз є, дає
нам надію, що українські європерспективи таки справдяться. І ко
лись ми таки будемо там, де перебувають усі наші сусіди, доля
яких склалася трошки щасливіше, — у тому затишному, розумно
влаштованому, справедливому європейському домі — і принесемо
туди наші багатосотлітні духовні традиції, серед яких традиції
Києво-Могилянської академії є одними з найкращих.
Максим Стріха,
заступник Міністра освіти і науки України (2008-2010)

Якщо ви хочете здобути ґрунтовні знання, побачити науко
ві проблеми очима сучасних дослідників і вчених України та
зарубіжних країн, опинитись у вирі світових подій і разом з тим
не забувати, що життя прекрасне, НаУКМА задовольнить ваші
прагнення.
Якщо ви прагнете працювати з цікавими людьми, побачити
у своїх викладачах не тільки кваліфікованих фахівців, захопле
них своєю роботою, а й справжніх друзів та співрозмовників,
які вміють розуміти студентів і прислухатися до них, ви зустрі
нетеся з ними у нашому університеті.
Якщо ви комунікабельна людина, яка любить життя й отри
мує насолоду від спілкування з неординарними особистостя
ми, — в нашому закладі на вас чекає безліч друзів. У цих стінах
знаходять спільну мову вихідці з різних регіонів України, відтво
рюючи в мініатюрі справжню модель демократичної держави.
Якщо ви не байдужі до свого здоров'я, вас приваблюють
спортивні тренування, змагання й перемоги, ви людина завзята
й енергійна, — на вас чекають у спортивному комплексі Акаде
мії. Викладачі кафедри фізичного виховання допоможуть вам
знайти своє місце у світі спорту.
Якщо ж ви надаєте перевагу спокійному ритму житгя, лю
бите щирі дружні стосунки, то в університеті, де навчається
відносно небагато студентів, ви знайдете особливу камерну ат
мосферу і внутрішній спокій.
Якщо ви не збираєтесь усі студентські роки лише «гризти
граніт науки» і вас цікавить мистецтво, музика та фольклор,
тоді — саме для вас художні виставки Галереї мистецтв, виступи
університетської хорової капели «Почайна», Могилянські музич
ні вечори в Конґреґаційній залі Староакадемічного корпусу.
Якщо ви прагнете виявити свою творчу особистість, на вас
чекають Експериментальний театр-студія, Лабораторія старовин
них інструментів, Студія гончарного та мальєрного мистецтва. За
участю та з ініціативи студентів університету видаються журнали
«Кіно-Театр», «Соціальна політика і соціальна робота», «Політич
на думка», газети «Академічна панорама», «Могилянський вісник»
тощо. Щодня на великих перервах можна почути інформаційномузичні програми студентського радіо.
Якщо ж ви прагнете, не гаючи часу, вибудовувати кар'єру,
то саме в НаУКМА якнайшвидше реалізуєте свій потенціал.
Студенти ще під час навчання мають змогу знайти роботу як
у самій Академії, так і поза її межами. Допомогти вам у цих по
шуках покликаний Центр кар'єри та працевлаштування студен
тів НаУКМА (4 корпус, кімн. 105).
Якщо ви свого не цураєтесь і чужого научаєтесь, до ваших
послуг відділ міжнародного співробітництва (5 корпус, кімн. 314), що

надає консультації та детальну інформацію про поточні програми
обміну студентами для навчання або стажування за кордоном.
Якщо в процесі напруженої розумової роботи ви зголодні
ли, — ласкаво просимо до кафе та університетської їдальні, де
можна вдало поєднати обід і приємне спілкування.
Якщо ви бажаєте здобути або вдосконалити навички робо
ти в команді, застосовувати свої знання на практиці під час
реалізації проектів, — ласкаво просимо до Студентської колегії
(4 корпус, кімн. 106), де вас ознайомлять із усім спектром сту
дентського самоврядування НаУКМА та допоможуть у реаліза
ції вашої ініціативи.
Якщо ви любите яскраві видовища, дискотеки, вистави, то
не пропустіть Бал знайомств, День Академії, День студентів,
День св. Валентина, Студентський карнавал, Дні факультетів, вер
теп та багато іншого цікавого, де виявляється весела вдача та
романтично-патріотичний дух справжнього студента. Культурномистецький центр (вул. Іллінська, 9) разом зі Студентською коле
гією та студентським радіо щомісяця влаштовують дискотеки.
Якщо казати коротко і просто, то студенти НаУКМА — це,
як наголосив професор Роланд Піч з Мюнхенського універси
тету після кількох років викладання в НаУКМА: «Прекрасні
студенти! Вірю в Україну, дивлячись на них».

Відділ по роботі зі студентами (з 1996 р.) сприяє створенню
умов для зростання та розвитку молодої особистості, здатної
творчо мислити й активно діяти. Метою діяльності Відділу, зо
крема, є сприяння гармонійному розвиткові студентів, допомо
га в інтеграції їх до академічної спільноти, поширення в студент
ському середовищі університетських традицій.

Повсякденна робота Відділу по роботі зі студентами скеро
вана на:
• допомогу в проведенні загальноуніверєитетських заходів;
• дорадництво у створенні та діяльності студентських орга
нізацій;
• залучення студентів до творення єдиної корпоративної
культури університету;
• впровадження та супровід проектів соціальної підтримки
малозабезпечених студентів;
• збір, аналіз і поширення інформації про студентські акції
та ініціативи;
• контроль за виконанням «Положення про участь студентів
у розбудові НаУКМА»;
• координування зусиль щодо соціального захисту студентів;
• організаційну підтримку студентських акцій;
• організацію участі студентів у Всеукраїнській студентській
олімпіаді та Всеукраїнських конкурсах на кращі студент
ські наукові праці;
• організацію заохочення та преміювання студентів за успі
хи в науковій, навчальній, громадській діяльності;
• сприяння розвитку студентського самоврядування;
• поширення інформації про олімпіади, конкурси, гранти,
стипендії, студентські наукові конференції тощо;
• сприяння дотриманню студентами Статуту НаУКМА.
При Відділі по роботі зі студентами працює психолого-медико-педагогічний консультант, діяльність якого включає:
• групове консультування студентів;
• індивідуальне консультування студентів та їхніх батьків;
• профілактичну роботу серед студентів;
• соціальний супровід студентів;
Шановний Студенте Могилянки!
Вступивши до Національного університету «Києво-Могилянська академія», Ви покладаєте на себе високий обов'язок берег
ти й примножувати честь і славу цього українського джерела
духовності, науки і культури. Відтак наріжним каменем Вашого
людського та професійного становлення в НаУКМА має бути
дотримання визнаних світом академічних чеснот. До них передо
всім належить пошанування свого й чужого авторського права,
чесність і самостійність у виконанні всіх завдань, абсолютна
неприпустимість привласнення чужих здобутків духовно-інтелектуальної праці, себто — плагіату.
Авторське право належить в Україні до конституційних прав,
тому його порушення автоматично тягне за собою порушення
Конституції України (ст. 54). Юридичне визначення цього, на
жаль, поширеного нині явища, таке: «Плагіат - оприлюднення
(опублікування), повністю або частково, чужого твору під

іменем особи, яка не є автором цього твору» (Закон України
«Про авторське право і суміжні права», ст. 50). Проте не менш
очевидним є і його морально-етичне визначення: плагіат це крадіжка, брехня, переступ, обман. Зрозуміло, що цим яви
щам — не місце в могилянському житті. У червні 2009 року було
затверджено «Положення про запобігання плагіату та впрова
дження практики належного цитування у навчальному про
цесі НаУКМА».
Відтак, ми застерігаємо Вас від будь-яких форм плагіату
у Вашій академічній діяльності й сподіваємося, що відповідаль
ність за те, під чим Ви ставитимете свій підпис, буде непорушним
принципом Вашого успішного університетського, а згодом —
і професійного життя.
Щиро висловлюючи ці сподівання й віру у Ваше людське
сумління, ми водночас вважаємо за необхідне підкреслити, що
встановлений факт плагіату розцінюється нами як порушення
Статуту НаУКМА, «Положення про навчання в НаУКМА» (де
поняття самостійності виконання всіх навчальних завдань є од
ним із наскрізних), а також Корпоративної угоди, що ними ви
значається коло прав та обов'язків спудея нашої Академії. Тому
таке порушення тягтиме за собою не просто незадовільну оцін
ку 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.

Центр засновано в 1994 р. Це перший в Україні центр сис
темної 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
роботи: організація та проведення презентацій компаній
з метою ознайомлення студентів з компаніями — потенційни
ми роботодавцями; інформування студентів щодо існуючих
вакансій, програм стажування, освітніх програм через до
шки оголошень, електронні розсилки, розміщення інформа
ції на сайті Центру кар'єри та працевлаштування студентів
www.jcc.ukma.kiev.ua; щотижневе електронне видання вакан
сій для випускників «Alumni Job Announcement».
Кожного року понад 200 компаній, тісно співпрацюючи
з Центром кар'єри та працевлаштування, пропонують сту
дентам і випускникам можливості для початку професійної
діяльності й подальшого кар'єрного росту.
• Формування якостей молодого фахівця та адаптація до су
часних 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 співпра
ці бізнесу та освіти: реалізація спільних з компаніями-роботодавцями освітніх проектів, спрямованих на отримання
студентами професійних знань від провідних фахівців про
відних компаній.
Протягом 2005 — 2010 років успішно реалізовано спільні довго
строкові проекти бізнесу та освіти: «Твори Себе Сам» — напрям
спільного проекту «Обирай серцем» — ТМ «Чернігівське», Фонду
братів Кличків та НаУКМА; «Твій професійний старт» — спіль
ний проект НаУКМА та компанії «Бізнес Майстер»; «Простір
твоєї кар'єри» — спільний проект НаУКМА та компанії «JT Inter
national Company Ukraine (JTI)».
•
Організація та проведення щорічного Ярмарку Кар'єри:
кожного року в останню п'ятницю березня від 20 до 35 про
відних компаній-роботодавців пропонують студентам і ви
пускникам НаУКМА роботу на повний або неповний робочий
день, тимчасову роботу, програми стажування, участь у різно
манітних проектах.

Освітня
виставка
У 2011 році учасниками Ярмарку Кар'єри стали 24 провідні
компанії: Advanced International Translations, British American
Tobacco, JT International Company Ukraine (JTI), KPMG, L'OREAL
Україна,
Materialise,
MTC
Україна,
PricewaterhouseCoopers,
Procter&Gamble, The Nielsen Company, Адідас-Україна, Делойт,
Ернст енд Янг, Імперіал Тобако Юкрейн, Крафт Фудз Україна,
Майкрософт Україна, ПБК «Славутич», Carlsberg Group, ПриватБанк, САНІнБев Україна, Юридична фірма «Ulysses», Юри
дична фірма «Василь Кісіль і Партнери», Юридична фірма «Ілляшев та Партнери», Юридична фірма «KM Партнери», Юри
дична фірма «Саєнко —Харенко».
Випускники НаУКМА мають високий рейтинг на ринку праці
й можливість для самореалізації та кар'єрного зростання як за
напрямами фахової освіти, так і в інших галузях економіки й су
спільного життя. Вони працюють у багатьох національних і муль
тинаціональних компаніях різних сфер діяльності, реалізують
свій професійний потенціал, стають досвідченими високооплачуваними фахівцями.

Психолого-медико-педагогічний консультант надає консуль
тативну допомогу студентам, які мають у цьому потребу, в склад

них питаннях та ситуаціях, що можуть виникнути в процесі
їхнього навчання й життя на території Академії.
У своїй роботі служба керується етичним принципом нерозголошення особистої інформації про клієнтів, дотримання інди
відуального підходу та норм закону.
Індивідуальні консультації мають на меті допомогу у ви
рішенні соціально-психологічних проблем студента, який звер
нувся із запитом. У складних випадках, коли потрібна допомо
га вузьких спеціалістів, запити задовольняються через надан
ня інформації про наявність необхідних фахівців, їхній графік
роботи та місцезнаходження, а також шляхом зв'язування клієн
та з цими ресурсами або, в разі потреби — супроводу до спе
ціаліста.
Групова робота здійснюється у формі групових сесій або
тренінгів для групи студентів, які орієнтовані на особистісне зрос
тання або набуття навичок спілкування та побудови гармонійних
стосунків з іншими, із запрошенням сторонніх спеціалістів.
Детальніше на сайті.
СТУДЕНТСЬКІ ІНІЦІАТИВИ НаУКМА_______________________
Нормативні документи, які регулюють діяльність студент
ських 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»
від 06.04.2009.
• «Положення про студентське самоврядування Національно
го університету "Києво-Могилянська академія"» від 06.04.2009.
СТУДЕНТСЬКА КОЛЕҐІЯ
www.sk.ukma.kiev.ua

Колегіальний виборний орган студентського самоврядуван
ня, що представляє інтереси всіх студентів НаУКМА. Діяль
ність Студентської колегії 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, ста
рост, студентських організацій, активну участь у проведенні
загальноуніверситетських студентських акцій, підтримку зв'яз
ків з органами студентського самоврядування інших навчаль
них закладів. Голова СК — Потеряйко Роман (ФЕН-3), 4 корпус,
кімн. 104, тел.: (044) 425-65-49, е-таіі: poteriako.r@gmail.com.

СПУДЕЙСЬКЕ БРАТСТВО
spudey@ukma.kiev.ua;
http://www.ukma.kiev.ua/ua/students/studorg/bratstvo/index.php

Добровільна громадська організація студентів НаУКМА,
діяльність якої спрямована на відновлення, збереження й по
ширення найкращих національних традицій та традицій КиєвоМогилянської академії. Голова — Пасюк Марта (ФГН-3), 4 корпус,
кімн. 107, тел.: (044) 425-65-49, e-mail: martusja78@gmail.com.
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 — Ющенко Іван (ФГН-4), е-таіі: mail@radiokvit.com.ua.
Радіовузли: 1-217а (І студмістечко), 4-106 (II студмістечко).
КЛУБ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІГОР («ЩО? ДЕ? КОЛИ?», «БРЕЙН»)
www.mic.org.ua

Громадське об'єднання студентів, випускників, викладачів,
що залучає молодь до україномовних інтелектуальних ігор.
Президент клубу - Лютенко Каріна (МП-1 ФПвН), e-mails:
ljutikk@gmail.com, ljutikk@meta.ua.
СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ БІОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО

Організація, діяльність якої спрямована на навчання й про
фесійну підготовку біологів і всіх, хто цікавиться біологією, зу
стрічі з науковцями з України та з-за кордону, проведення пре
зентацій, семінарів, дискусій. Голова — Зайцева Олена (МП-1
ФПрН), е-таіі: mandrivnicja@gmail.ru.
ЕКОКЛУБ «ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ»
www.ecoclub.kiev.ua

Екологічна організація студентів і випускників НаУКМА,
робота якої націлена на сприяння збереженню навколишнього
природного середовища шляхом освітньої діяльності та практич
них заходів. Контактна особа — Сорока Анна (МП-1 «Екологія»),
e-mail: anna.soroka@ecoclub.kiev. иа.
EAST-WEST BUSINESS (EWB)
www.ewb.org.ua, htto://www.eset.com/

Міжнародна студентська організація, котра має на меті роз
виток взаємин між країнами Східної та Центральної Європи
(Україна, Польща, у перспективі — Білорусь, Молдова) у науко-

вих дослідженнях, сфері бізнесу та співробітництво у розробках
і впровадженні студентських бізнесових і наукових проектів.
Президент — Антонюк Дарій (ФЕН-3), e-mail: d.antonyuk@ewb.org.ua.
СТУДЕНТСЬКИЙ ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТР (USIC)

Створений у 1996 році, у 2005 р. оновлений та переобладна
ний за підтримки генерального спонсора Samsung Electronics
Ukraine Co. Ltd та спонсорів СП «Інфоком», ДП «Тетра Пак
Україна», ЗАТ «Квазар-Мікро», Philips Electronics Representative
Offices В. V., компанії «СанІнБев Україна». Призначений для са
мостійної роботи студентів. Науковий керівник центру — док
тор технічних паук О. Л. Синявський. Координатор — Дзюбенко
Дмитро (ФПрН-2), e-mail: dzubchikd@gmail.com.
Центр розташовано у підвалі 4-го корпусу НаУКМА, e-mail:
usic@ukma.kiev.ua.
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.
Керівники — Новосельський ІІазар (випускник НаУКМА), e-mail:
nanovo.i@gmail.com, Пона Ніка (ФГН-4), e-mail: nikaponens@gmail.com.
«VIVAT, ACADEMIA»

Студентський журнал, що регулярно ознайомлює з новинами,
досягненнями, проблемами, радощами й турботами студентського
життя. Випусковий редактор — їжик Ольга (ФГН-2).
МОГИЛЯНСЬКИЙ ВІСНИК

Студентська незалежна щодватижнева газета, відкрита до
співпраці з авторами нагальних статей, оголошень та пропозицій
щодо студентського життя. Випусковий редактор — Анна Шумська
(ФГН-3), e-mails: visnyk@gmail.com, mvisnyk.blogspot.com.
НАУКА ПРИ КАВІ
http://swc.com.ua/

Проект спрямований на зняття комунікаційних бар'єрів між
студентами, викладачами, професорами та іншими відомими
людьми шляхом неформального спілкування на наукову тема
тику. Керівник — Король Олександр (випускник НаУКМА), e-mail:
active.lifestyle@gmail. com.
МУЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ

Мета діяльності: розвиток музичної культури в НаУКМА,
розбудова матеріально-технічної бази Культурно-мистецького

центру академії, відродження давніх традицій живої музики
в НаУКМА. Керівник — Поливка Назар (випускник НаУКМА),
e-mail: nazaroman ia@gmail. com.
БРАТСТВО КОЗАЦЬКОГО БОЙОВОГО ЗВИЧАЮ «СПАС»
press@spas.in.ua, www.spas.in.ua

Основна мета діяльності — сприяння відновленню й роз
витку козацьких традицій і звичаїв, розвиток української моло
ді в руслі козацьких традицій, фізичне й моральне виховання
молоді в дусі українського козацького лицарства. Керівники —
Васильчук Вадим (випускник НаУКМА), e-mail: vadymyrko@ukr.net,
Сур Іван (ФЕН-4), e-mail: Ivan.economist@gmail.ru.
ДЕБАТНИЙ КЛУБ НаУКМА

Функціонує з 2009 року. Діяльність спрямована на розвиток
ораторських здібностей, розширення кругозору, розвиток кри
тичного мислення студентів. Володіти словом — означає воло
діти світом. Саме це додає впевненості. Дебатери нашого клубу
успішно представляють Могилянку на місцевих, всеукраїнських
та міжнародних дебатних турнірах. Мови дебатування: україн
ська й англійська. Робота клубу проводиться у формі дебатних
засідань і тренінгів з риторики та ораторського мистецтва.
Дебатний клуб НаУКМА співпрацює з ВМГО «Дебатна Академія»
та ВМГО «Федерація дебатів України». Керівник — Авраменко
Валерія (ФСНСТ-3). Контакти: +38(067) 403-82-17; debatenaukma@
gmail.com.
СТУДІЯ БАЛЬНОГО ТАНЦЮ «DANCE»

Студентська організація, яка об'єднує студентів — прихильників
цього мистецтва. Керівник — Бондаренко Г. О. (випускниця НаУКМА).
СТУДЕНТСЬКИЙ КІНОКЛУБ

Організовує перегляд найкращих вітчизняних та зарубіж
них фільмів, зустрічі з кінорежисерами, акторами. Керівник —
Брюховецька О. В.
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.
Детальніше про студентські організації НаУКМА — на вебсайті НаУКМА: www.ukma.kiev.ua/ua/students/studorg.

Навчально-методичний відділ (НМВ) є структурним підроз
ділом НаУКМА, головне завдання якого — координація роботи
всіх навчальних підрозділів у плануванні й організації навчаль
ного 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.
Головними функціями НМВ є:
У плануванні та організації навчального процесу
•
координація роботи всіх навчальних підрозділів щодо
планування, організації, матеріально-технічного забезпе
чення навчального процесу на рівні сучасних вимог;
• узагальнення розрахунків навчального навантаження ка
федр; підготовка на його основі пропозицій до штатного
розпису професорсько-викладацького складу на наступний
навчальний рік;
• координація роботи навчальних підрозділів щодо складан
ня розкладу занять, сесій, графіків засідань державних екза
менаційних комісій і використання аудиторного фонду;
• облік та аналіз руху студентів, їхньої успішності, резуль
татів підсумкової атестації.
У навчально-методичній роботі
• координація методичної роботи кафедр, допомога стосов
но впровадження інноваційних методик навчання, заходів
модернізації навчального процесу в контексті європей
ських вимог та ефективного використання технічних за
собів навчання;
•
аналіз стану навчально-методичної роботи факультетів,
підготовка матеріалів і пропозицій до розгляду на засідан
нях навчально-методичної комісії і допомога у впрова
дженні в дію рішень комісії;

•
•
•
•
•

вивчення, узагальнення методичного досвіду кафедр та
інших навчальних структур НаУКМА, внесення пропо
зицій щодо підвищення його якості й дієвості;
допомога у підготовці методичної документації — робочих
тематичних планів, умов визначення рейтингу з навчаль
них дисциплін тощо;
аналіз стану забезпеченості студентів і викладачів навчаль
но-методичною літературою;
вивчення, узагальнення та впровадження нових техноло
гій і актуального досвіду організації вищої освіти;
координація роботи щодо ліцензування, акредитації спе
ціальностей НаУКМА.

У контролі ефективності та якості навчального процесу
• облік та аналіз успішності, результатів сесій та результатів
підсумкової атестації;
• облік педагогічного навантаження викладачів;
• організація та проведення ректорських контрольних робіт.
У ліцензуванні та акредитації
• підготовка документів, необхідних для акредитації та лі
цензування;
• участь у роботі по відкриттю нових спеціальностей;
• аналіз навчальних планів для проходження ліцензування й
акредитації;
• взаємодія з управлінням ліцензування, акредитації і нострифікації МОНУ.

Студентський відділ кадрів є самостійним структурним під
розділом університету, головне завдання якого — задоволення
потреб студентів в оперативному оформленні документації.
Основні напрями роботи відділу:
• організація обліку персонального складу і руху студентів
(прийом, відрахування, поновлення, надання академічних
відпусток тощо);

• облік військовозобов'язаних (співробітників та спудеїв)
і призовників (співробітників та спудеїв) за допомогою
особової картки форми Т-2;
• опрацювання наказів щодо руху студентів;
• проведення аналізу та статистичних звітів;
• надання консультацій студентам і співробітникам університету;
• видача довідок, студентських квитків, дипломів і сертифіка
тів, заповнення трудових книжок.
МЕДИЧНА ЧАСТИНА___________________________________
Лікар —
КАЛІНІЧЕВ Олександр Вадимович
1 корпус, тел.: (044) 425-12-46

У складі медичної частини працюють лікар-терапевт і медич
на сестра. Медичну діяльність координує Київська міська сту
дентська поліклініка (м. Київ, вул. Політехнічна, 25/29, ст. метро
«Політехнічний інститут», тел. регістратури: (044) 274-32-04).
Медична частина надає невідкладну та амбулаторну кваліфіко
вану 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.

У 2011 році дипломи отримали 606 бакалаврів, 83 спеціаліс
ти, 396 магістрів та 17 випускників Кисво-Могилянської БізнесШколи.
Студенти й випускники НаУКМА — це творчі, цілеспрямова
ні й самодостатні особистості, які реалізовують себе під час на
вчання чи відпочинку, роботи чи наукової діяльності. Випускни
ки Академії працюють в установах і компаніях різних напрямів:
державних установах найвищого рівня, престижних бізнесових
компаніях, провідних науково-дослідних установах, у секторі гро
мадських організацій та ЗМІ.
Зокрема, в НаУКМА випускники обіймають посади викла
дачів, асистентів, адміністраторів та керівників підрозділів:
• Лариса Човнюк (випускниця 1996 р.) віце-президент з між
народного співробітництва;
• Євген Федченко (випускник 1998 р.) керівник Могилянської
школи журналістики;
• Тетяна Огаркова (випускниця 2002 р.) заступник керівни
ка Докторської школи НаУКМА, старший викладач кафедри
літератури та іноземних мов;
•
Світлана Хутка (випускниця 2004 р.) керівник сектору
зв'язків із громадськістю, старший викладач кафедри со
ціології, кандидат соціологічних наук.
Після закінчення університету випускники й надалі підтри
мують зв'язки з Aima Mater. Саме з ініціативи випускників про
водяться благодійні вечори. Метою таких зустрічей впродовж
попередніх років стало формування фонду-ендавменту на грант
викладачеві НаУКМА «За найкращий англомовний курс».
Під час благодійної кампанії 2010 року випускники зібрали
кошти на півторарічну передплату EBSCO Databases для Науко
вої бібліотеки НаУКМА. Електронний ресурс EBSCO — це 12
універсальних та тематичних баз даних, що містять повнотекстову й бібліографічну інформацію з понад 7000 назв журналів,
газет, бюлетенів новин, довідників з глибоким архівом.
У 2011 році благодійну підтримку випускників дістала Кон
ференція «Шляхи свободи», присвячена 20-річчю Незалежності
України та 20-річчю відновлення Кисво-Могилянської академії.
Випускники-могилянці у проектах НаУКМА:
1.
Фонд інвестиційної компанії Dragon Capital спрямова
ний на підтримку:
•
викладачів факультету економічних наук (за анонімним
опитуванням студентів),

• видання навчального посібника з фондового ринку, роботи
з випускниками.
Директор компанії Dragon Capital — Дмитро Тарабакін, ви
пускник НаУКМА 1996 р.
2. Грант Андрія Сивоконя (випускник НаУКМА 1996 р.)
«За найкращий проект у НаУКМА із залучення коштів на роз
виток Університету».
3. Фонд ім. Дмитра Малюченка, студента НаУКМА, який
трагічно загинув. Мета — допомога студентам у критичних ситу
аціях. Фонд створено за фінансової підтримки Інвестиційної гру
пи ITT, яку очолює Оксана Маркарова, випускниця НаУКМА
1999 р.
4. Грант Олексія Павленка (випускник НаУКМА 1996 р.) на
встановлення системи кондиціонування в актовій залі Культур
но-мистецького центру НаУКМА.
5. У 2004 році зареєстровано громадську організацію «Асо
ціація випускників НаУКМА». На сьогодні сформовано ініціа
тивну групу випускників, котрі розвивають різні напрямки спів
праці Асоціації та НаУКМА. Очолив групу випускник 1997 року
Віталій Шапошніков («Економічна теорія», факультет суспільних
наук).
6. У 2010/11 н. р. діяв волонтерський комітет випускників
НаУКМА під керівництвом Наталі Попович з організації першої
благодійної події проекту «Реставрація» — відновлення Староакадемічного корпусу НаУКМА. До складу комітету увійшли:
Наталя Попович (президент PRP-груп в Україні, Росії, Азербай
джані, член Довірчої ради НаУКМА), Наталя Ольберт-Сінько
(виконавчий директор PRP-Україна), Ярина Аукань (начальник
управління комунікацій AT «Ерсте Банк»), Оксана Соржуленко
(керівник проектів PRP-Україна), Ірина Солоненко (керівник
проектів Міжнародний фонд «Відродження»), Олександра Заярна (СКМ, департамент соціальної відповідальності), Сергій
Швець, Валерія Казадарова (засновник та виконавчий дирек
тор ТОВ «Таланти для бізнесу»), Максим Саваневський (кон
сультант з інтернет-комунікацій, керівник проекту).
Щорічно проводяться зустрічі випускників НаУКМА.
Підтримку зв'язків із випускниками, проведення спеціальних
заходів та випуск інформаційних електронних видань (Alumni
News, Alumni Job Announcement та Головні події місяця) супрово
джує та координує Служба президента НаУКМА.
5 корпус, кімн. 202, вул. Волоська, 8/5, тел./факс: 417-82-15.
Сайт випускників НаУКМА: www.alumni.ukma.kiev.ua,
електронні адреси: alumni@ukma.kiev.ua; pr@ukma.kiev.ua

Діяльність Культурно-мистецького центру (КМЦ) спрямована
на збереження найкращих мистецьких традицій Києво-Могилянської академії, представлення українського і презентацію зарубіж
ного 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 про
стір якої складається з чотирьох залів, де проводяться виставки
майстрів українського та зарубіжного малярства, скульптури,
графіки, декоративно-ужиткового мистецтва, художньої фото
графії, а також презентації молодого сучасного мистецтва.
• Меморіально-художній музей видатного українського художника-монументаліста Івана-Валентина Задорожного працює
в НаУКМА з 2002 року. Восени 2011 р. великою ювілейною ви
ставкою в музеї та у Галереї мистецтв ім. О. Замостян відзна
чатиметься 90-річчя від дня народження І.-В. Задорожного.
• 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. Кирейком та ін. «Почайна» має щорічні концерти в Національній
філармонії України, в Національному будинку органної та камер
ної музики, у храмах і церквах Києва й інших міст України.
У жовтні — грудні 2010 р. капела організувала та провела низку
концертів з програмою «Автографи Веделя та українське баро
ко» у Києві, Полтаві, Львові. Зараз колектив капели вже пра
цює над новою великою програмою «Світові прем'єри А. Караманова» і готується до 25-річчя свого заснування.
За час існування колективу було випущено тринадцять ком
пакт-дисків із циклу «Духовна музика Європи XVIII — XXI ст.».

• Ансамбль старовинної музики (художній керівник —
Тетяна Трегуб) працює над відновленням найкращих здобутків
музичного мистецтва XV—ХVІІІ століть. У репертуарі ансамблю —
твори європейського середньовіччя, Ренесансу та раннього ба
роко, музика міського побуту України XVI —XVIII ст. Ансамбль
старовинної музики НаУКМА є окрасою багатьох мистецьких
акцій, його радо запрошують для участі у різноманітних куль
турних заходах у Києві та інших містах України.
• Театральний центр «ПАСІКА» (художній керівник — заслу
жений діяч мистецтв України Андрій Приходько) працює над
відродженням традицій барокової драми в сучасній Академії та
перетворенням Театрального центру на майданчик, де могли б
зустрітися традиція, зокрема театральна традиція славної Києво-Могилянської академії, та експеримент. Сучасний Театраль
ний центр прагне стати відкритою територією для діячів теат
рального й інших мистецтв. Тому сьогодні його діяльність роз
вивається в кількох напрямах:
♦ постановка вистав із залученням вітчизняних професійних
режисерів та акторів: у Театральному центрі НаУКМА від
буваються вистави київських театрів «Відкритий погляд»,
«Міст», «Дзеркало» та ін. У листопаді 2010 р. з успіхом про
йшла вистава Львівського національного академічного укра
їнського драматичного театру ім. М. Заньковецької «Боже
вільна» за п'єсою Р. Горака. Також могилянці та гості уні
верситету мали змогу переглянути вистави професійних
театральних труп з-за кордону — у 2010 р. в Театральному
центрі НаУКМА відбулися цікаві творчі події: міжнародний
театральний проект «Скіфські камені» трупи театру «Ьа тата»
(США) під керівництвом автора вистави Вірляни Ткач (США),
участь у якому взяли актори з України, Киргизії та СІНА; свою
виставу «Кравець з Інвернесу», представив театр «Dogstar»
(Шотландія), режисер вистави Метью Заєць;
♦ постановка вистав зі студентами-аматорами, які з успіхом
проходять не тільки у стінах НаУКМА, а й в інших містах
України та за кордоном. Вистави «Аз» за бароковою драмою
XVII ст. та «Фрьокен» за А. Стріндбергом (режисер А. При
ходько) було показано у рамках різних мистецьких фестива
лів у містах України. У 2010 р. Театральний центр «ПАСІКА»
з успіхом провів гастролі у Москві (РФ) на запрошення одно
го з провідних російських театрів «Мастерская Петра Фо
менко». Успіхом у молодіжної аудиторії користується вистава
режисера Тетяни Шуран «Молитви тих, котрі не моляться»
за Я. Корчаком (переклад О. Ірванця);
♦ 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 мистецт
ва, зокрема з вокалу, ходульної техніки, пластичної хореографії.

Постійно відбуваються майстер-класи з традиційного українсько
го народного танцю «Танці в Могилянці» (керівник фольклорно
го гурту «Божичі» Ілля Фетисов) та з традиційного українського
народного співу «Співи в Могилянці» (керівник — Сусанна
Карпенко). У жовтні 2010 р. почала свою роботу студія гри на
традиційних українських народних духових інструментах (ке
рівник — Максим Бережнюк);
♦ поєднання театру та інших видів мистецтва. Театральний центр
є ініціатором проекту «Підсумки сезону» — традиційної вистав
ки творів провідних театральних художників Києва «Сценографія».
Театральний центр ініціює проведення в НаУКМА концертів
різних жанрів, презентацій нових альбомів.
• Студентський кіноклуб (керівник — Ольга Брюховецька)
пропонує перегляди найкращих творів світової та вітчизняної
кінокласики, а також творчі зустрічі з відомими кінорежисера
ми, акторами, майстер-класи тощо.
• Художня студія «Антресоля» (керівник — Ігор Цикура) надає
студентам можливість реалізовувати свої творчі здібності в основ
них видах зображувальної діяльності. Мистецькими проектами Ху
дожньої студії НаУКМА вже четвертий рік поспіль розпочинається
виставковий сезон у Галереї мистецтв ім. Олени Замостян. «Антре
соля» є організатором щорічного свята «Йорданські вечорниці».
Студійці беруть участь у різноманітних творчих та мистецьких акці
ях, конкурсах, фестивалях тощо. У листопаді 2010 р. Катерина Гор
ностай і Дмитро Червоний стали переможцями у номінації «Анімаційне кіно» кінофестивалю короткометражних фільмів «Кіномедіа».
• Центр досліджень української сакральної культури (ке
рівник — Дмитро Гордіца), основною метою якого є розкриття
сучасного стану сакрального мистецтва України. Крім вивчен
ня ікон у канонічному стилі, навчання азів створення традицій
ної ікони, молоді митці працюють над новими сучасними сти
лями іконопису, опрацьовують різні техніки: ікона темперною
фарбою, золочення ікони, мозаїка, фреска, вітраж, ікона на
склі, ікона в техніці витинанки та інші. Центр досліджень укра
їнської сакральної культури організував і провів уже три сим
позіуми, два з них — спільно з Національним заповідником «Со
фія Київська», десять виставок, випустив два альбоми.
• Ансамбль бального танцю (керівник — Ганна Бондаренко)
та інші хореографічні студії, де студенти навчаються класичних
європейських, латиноамериканських, а також сучасних танців.
• Музична студія (куратор — Дмитро Млечко). Студентські гур
ти долучаються до різних форм і напрямів у сучасній музиці.
КМЦ регулярно проводить концерти, студентські тематичні ве
чірки, зокрема присвячені Дням факультетів, де пропагує та пре
зентує найкращу українську й зарубіжну сучасну музику.
У планах КМЦ — розвиток сучасного молодіжного центру
для відпочинку, спілкування, студійної та розважальної діяль
ності, втілення культурно-мистецьких проектів із поєднанням
усіх видів мистецтва.

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, м. 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
фізичними особами на кооперативних засадах із метою задо
волення 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 кре
дитні спілки», інших законів України та виданих відповідно до
них нормативно-правових актів. Вступний одноразовий внесок
до кредитної спілки — 20 гри, 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 сво
їм 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»________________________________
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 загальнодержав
ну і міжнародну сфери розповсюдження, а також інтернет-версію.
На сьогодні вийшло у світ 96 номерів.
Редакція журналу є органічною частиною університету й вод
ночас тим місцем, де акумулюється професійна мистецько-критична
думка і де студенти набувають професійних знань журналіста, теа
трального 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 митця
ми, мистецтвознавцями та культурологами організовують і проводять
круглі столи, наукові конференції з найширших проблем театру,
кіно, драматургії, беруть участь у таких престижних акціях, як між
народні конгреси, конференції, кінофестивалі. Все це висвітлюєть
ся на сторінках журналу. Крім того, редакція випустила книжки:
«Леонід Осика», «Невідомий маестро. Сергій Параджанов», «При
ховані фільми. Українське кіно 90-х», «Іван Миколайчук», «Кіносвіт
Юрія Іллєнка», «Кіно часів своєї юності», «Своє/рідне кіно», Йоанна

Левицька «Повернення до коріння. Українське поетичне кіно»,
збірники: «Поетичне кіно: заборонена школа», «Світова кінокласика» (п'ять випусків), «Довженко і кіно XX століття», «Микола Гоголь.
Інтерпретації», «Українське кіно: від 1960-х до сьогодні», а також
2 випуски дайджесту «Молоде кіно України» і Бібліографічний по
кажчик журналу «Кіно-Театр» за 15 років (1995 — 2010).
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 лінгвіс
тичних послуг.
СП «Імідж Освіта» пропонує різноманітні програми з англій
ської мови, які професійно покладені на тренінгову основу.
Окрім найсучасніших британських know-how у методиці, най
більшою перевагою «Імідж Освіти» залишаються відсутність
об'ємних домашніх завдань і максимально короткий термін ви
вчення мови.
Компанія входить до таких об'єднань, як Українська асоціація
якості,
Європейська
Бізнес-Асоціація,
Шведсько-Український
Бізнес Клуб, Британо-Українська Торгова Палата, Британо-Українська професійна мережа, Торгово-Промислова Палата України,
Міжнародний Айстедфод та є представником двох мовних центрів
Великої Британії в Україні.
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,
e-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 перетворе
ний на приватне підприємство.

Один із напрямів діяльності Інституту — сприяння науковій
роботі кафедри соціології НаУКМА. КМІС є базою навчальнодослідницької практики з соціології для студентів-соціологів,
мета якої — допомога студентам в опануванні методів, форм
організації праці в царині їхньої майбутньої професії, форму
вання 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 досліджен
ня на замовлення. Головна наукова спеціалізація — порівняльні
міжнародні дослідження.
Методи, що застосовуються КМІС, різноманітні — особисте
(face-to-face) інтерв'ю, поштове, телефонне опитування, САТІ
(телефонні опитування з використанням комп'ютерів), САРІ (пер
сональні опитування з використанням комп'ютерів), фокус-групи
(КМІС має студію з напівпрозорим дзеркалом) тощо. Інфраструктура
КМІС використовується для проведення занять студентів кафед
ри соціології НаУКМА. КМІС спільно з університетом підтримує
також Відкритий банк соціологічних даних, до нього щорічно до
даються дані десятків досліджень, що використовуються студен
тами для підготовки курсових, кваліфікаційних робіт і кандидат
ських дисертацій. КМІС також запровадив щомісячну стипендію
ім. Майкла Сваффорда (американського вченого, який був співзасновником КМІС), яка виплачується найкращому студентові
кожного курсу магістерської програми «Соціологія» НаУКМА.
ВИДАВНИЧИЙ ДІМ
«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»
Україна, 04655, м. Київ, Контрактова пл., 4, 2-й корпус НаУКМА,
4-й під'їзд, 1-й поверх, тел./факс: (044) 425-60-92; (044) 425-35-66,

e-mail: phouse@ukma.kiev.ua, http://www.publish-ukma.kiev.ua/
Віра СОЛОВЙОВА, директор
Видавничий дім «Києво-Могилянська академія» засновано
1996 року як видавничий підрозділ відновленої Києво-Могилянської академії, а також із метою випуску наукової, науковопопулярної і навчальної літератури для широких кіл читацької
громадськості.
Видавництво популяризує здобутки вітчизняних науковців
(зокрема, викладачів НаУКМА), забезпечує методичною літера
турою інші вищі навчальні заклади. За час свого існування воно
випустило близько 800 назв книжок, зокрема, з історії, філософії,

мово- й літературознавства, економіки, права, соціології, при
родничих і точних наук, словники. Видавничий дім «КиєвоМогилянська академія» велику увагу приділяє публікації пере
кладної наукової та навчальної літератури (серед опублікованих
книг є переклади з англійської, німецької, французької та поль
ської мов).
Особливе місце належить виданню творів знакових постатей
української гуманітаристики: Юрія Шевельова, Івана Дзюби,
Миколи Ільницького, Ігоря Качуровського та ін. Серед видань,
появу яких було із зацікавленням зустрінуто громадськістю, —
серія збірників архівних документів «Більше не таємно» (т. 1 — 4,
2006 — 2010), публікація джерел із історії доби Івана Мазепи (се
рія «Джерела» у 2-х т., 2008 — 2009), серії «Бібліотека журналіс
та» та «Актуальні світові дискусії». Крім того, значний інтерес
у читачів і низку схвальних рецензій викликав ряд позасерійних видань, окремі з яких навіть були перевидані — матеріали
Комісії Конгресу США «Великий голод в Україні 1932 — 1933 рр.»,
монографія лауреата Пулітцерівської премії Енн Епплбом «Іс
торія ГУЛАГу», книжка професора Стенфордського універси
тету (США) Нормана Наймарка «Геноциди Сталіна» та багато
інших.
Щороку Видавничий дім «Києво-Могилянська академія» здо
буває престижні видавничі нагороди за свої книжки. Так, на IX
Київському міжнародному книжковому ярмарку «Медвін: Книж
ковий світ — 2008» книжку Івана Дзюби «Тарас Шевченко. Життя
і творчість» було нагороджено призом «Нестор-Літописець» за
перше місце у конкурсі «Книжковий дивосвіт України» в номіна
ції «Краще наукове та науково-популярне видання, есеїстика»,
а чотиритомний збірник матеріалів Комісії Конгресу США з ви
вчення Голодомору «Великий голод в Україні 1932— 1933 рр.» було
відзначено дипломом у номінації «Краще перекладне видання».
У 2009 році на 16 Форумі видавців у Львові було відзначе
но опублікований нашим видавництвом тритомник вибраних
праць професора Львівського національного університету іме
ні І. Франка Миколи Ільницького «На перехрестях віку». Крім
того, у рамках «Форуму видавців» Видавничому дому «КиєвоМогилянська академія» було присуджено спеціальну відзнаку
голови Львівської облдержадміністрації за збірник «Військові
кампанії доби гетьмана Івана Мазепи в документах» (упоряд
ник Сергій Павленко). Того ж року наше видавництво здобуло
відзнаку «Видавничий імідж» у рамках конкурсу «Книжка
року — 2009».
На 17 Форумі видавців у Львові (2010 рік) серед найкра
щих книжок форуму названо видання «Великий терор в Украї
ні. Куркульська операція 1937—1938 рр.» із серії «Більше не
таємно».

Головне завдання Приймальної комісії НаУКМА - органі
зація та проведення прийому до Академії спудеїв з числа най
більш підготовленої та здібної молоді.
Приймальні комісії бакалаврських і маґістерських програм
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, для представників ЗМІ.
Інформація для вступників на веб-сторінці: www.ukma.kiev.ua/
ua/vstup/welcome.

Підготовче відділення НаУКМА створене у 1998 році як само
окупний 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, у кінці на
вчання — випускний тест;
• вечірня та школа вихідного дня (курси з окремих дис
циплін 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 сесія
ми — виконання контрольних робіт, у кінці навчання —
випускний тест;
• інтенсив (курси з окремих дисциплін за вибором) — на
весні, перед написанням тестів ЗНО.
УМОВИ ВСТУПУ

На ПВ приймаються громадяни України, які мають повну се
редню освіту (денна форма), і учні 11-х класів середніх загально
освітніх шкіл (ліцеїв, гімназій, коледжів) та інші особи з відпо-

відним 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.
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Усі навчальні дисципліни і види занять, з яких у семестрі
передбачено підсумкову форму контролю, оцінюються за прий
нятою в НаУКМА рейтинговою 100-бальною системою оціню
вання знань: менше 60 балів — «незадовільно»; 61—75 балів —
«задовільно»; 76 — 90 балів — «добре»; 91 — 100 балів — «відмінно».
КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Абітурієнтам НаУКМА, які на рік вступу закінчили підготов
чі курси або денне чи заочне підготовче відділення (не менше
З місяців та 150 навчальних годин) і вступають у 2011 році на
природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності,
а саме: прикладна математика, програмна інженерія, біологія, хімія,
екологія, фізика, можуть нараховуватися додаткові бали, кількість
яких обчислюється за результатами підсумкової атестації (від 2
до 5 предметів за вибором абітурієнта) за такою схемою:
91 — 100 балів 20 додаткових балів
71 — 90 балів 15 додаткових балів
60 — 70 балів 10 додаткових балів.
Кінцеве значення виводиться як середнє арифметичне з усіх
предметів.
З метою надання допомоги слухачам у підготовці до написан
ня тестів ЗНО викладачами університету були підготовлені й видані
посібники з біології («Ботаніка» і «Зоологія»), англійської мови
(«Exercises in English grammar»), математики («Вступне тестуван
ня 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, м. 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 проб
ного тестування (тренінгу) — дістати об'єктивну оцінку власних

знань; відкоригувати процес підготовки до написання тестів ЗНО;
уникнути психологічного дискомфорту під час складання тестів.
• Курси іноземних мов (англійська, чеська, польська, італій
ська та ін.)
ОМЕЛЯНЕНКО Людмила Олександрівна, менеджер
Мета курсів — дати можливість не тільки студентам НаУКМА,
а й усім охочим вивчати іноземні мови на основі комунікатив
ного підходу з урахуванням потреб і запитів слухачів.
Курси загальної англійської мови (General English) мають усі
рівні: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate
та Advanced. Програма навчання на будь-якому рівні розрахова
на на 6 — 8 місяців із гнучкою системою переходу на наступний
рівень.
Викладачі курсів — співробітники кафедри англійської мови
НаУКМА — висококваліфіковані фахівці, які мають великий до
свід викладання в найпрестижніших вищих навчальних закладах
Києва й постійно підвищують кваліфікацію, поповнюють свої знан
ня на семінарах при Британській Раді та Американському Домі
в Україні, проходять стажування за кордоном. До роботи на кур
сах (переважно влітку) залучаються також іноземні викладачі.
• Літня школа україністики — програма для іноземців, що
цікавляться українською мовою, історією та культурою україн
ського народу. Специфікою Літньої школи НаУКМА є органіч
не поєднання навчального процесу (4 години щоденних занять
з української мови, історії України, літератури, дискусії з пи
тань сучасної політичної та економічної ситуації тощо) з наси
ченою культурно-екскурсійною програмою, відвіданням найви
значніших історичних і культурних пам'яток Києва й України.
• Україно-американський літній табір для молоді запрошує
українських школярів 14—18 років під час літніх канікул удоско
налити знання з англійської мови. Активними учасниками літ
нього табору щорічно є школярі й студенти зі CШA, Канади та
інших країн. У програмі: англійська мова з викладачами НаУКМА
(4 години щодня, окрім вихідних); перегляд і обговорення англо
мовних фільмів, спільна екскурсійно-культурна програма: відві
дування найвизначніших історичних і культурних пам'яток Ки
єва. Екскурсії проводяться англійською та українською мовами.
УКРАЇНО-КАНАДСЬКА ШКОЛА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
(UKRAINIAN-CANADIAN ENGLISH LANGUAGE SCHOOL)
Україна, 04655, м. 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 фінансової підтримки й методичної допомоги факультету Arts and

Science Division коледжу Ґранта МакЮена (GMCC), м. Едмонтон,
Канада.
Мета Школи — дати можливість не тільки студентам НаУКМА,
а й усім охочим вивчати англійську мову на основі комунікатив
ного підходу з урахуванням потреб і запитів слухачів.
Школа пропонує курси:
• багаторівневі загальної англійської мови (General English) —
Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate
та Advanced. Мінімальний курс триває 2 місяці. Повний
передбачає б 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 магістерські програми);
• поглиблений курс англійської мови для старшокласників.
Слухачам пропонують створені викладачами кафедри про
грами нових курсів: корективний граматичний та корективний
фонетичний; англійська мова для журналістів та для науковців;
Academic Skills.
У кожній групі навчається 10— 12 осіб. Розклад занять враховує
потреби слухачів у навчанні як у робочі, так і у вихідні дні. Школа має
можливість забезпечити навчання також на території замовника.
Викладачі Школи, співробітники кафедри англійської мови
НаУКМА, — висококваліфіковані працівники, 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 у Школі за
лучаються також іноземні викладачі.
КОЛЕҐІУМИ НаУКМА___________________________________
В'ячеслав НЕВІНЧАНИЙ, Помічник президента
з питань прийому та профорієнтації абітурієнтів
9 корпус, кімн. 2, тел: (044) 425-60-22, e-mail: neven@ukma.kiev.ua
Продовжуючи традицію славної Києво-Могилянської акаде
мії і втілюючи в життя концепцію безперервної освіти, Націо
нальний університет «Києво-Могилянська академія» опікується
закладами середньої освіти. Під патронатом НаУКМА працює
мережа колегіумів, що розташовані по всій Україні.
У квітні 1998 року засновано Асоціацію колегіумів при
НаУКМА. Це громадська організація, що ставить на меті об'єднати
зусилля всіх колегіумів на базі створення нових навчальних
програм, спеціальних методичних розробок та підручників для
колегіумів. Асоціація прагне не тільки тісніше з'єднати колегіу
ми з НаУКМА, а й налагодити міжколеґіальні зв'язки.

Під опікою і за сприяння НаУКМА відроджено або створено
такі навчальні заклади: Національний університет «Острозька ака
демія», Чорноморський державний університет ім. П. Могили.
Першим закладом цієї мережі, який відродив старовинну
назву «колегіум», надавши їй нового сучасного змісту й напов
нення, став Києво-Могилянський колегіум (1992). Тут здійсню
ється освіта обдарованих дітей за поглибленими програмами,
орієнтованими на вимоги НаУКМА. У колегіумі запроваджено
поглиблене вивчення іноземної мови, предметів суспільногуманітарного та економічного профілів. Пріоритетними прин
ципами навчання й виховання учнів є: індивідуалізація, дифе
ренціація, інтеграція, науковість. Передбачається широке залучення
колеґіантів до науково-дослідницької роботи.
Олександр КОВАЛЬЧУК, директор
Адреса: 02217, м. Київ, вул. Драйзера, 9-а,
тел.: (044) 547-12-20, colegium@colegium.edu.ukrsat.com
Майже одночасно з ним розпочав роботу Запорізький «Січо
вий колегіум» (1992) — заклад інтернатного типу. Його мета —
відтворення та оновлення через систему навчально-виховних
студій соціально-педагогічних традицій козацтва, національнопатріотичне виховання обдарованих дітей з усього регіону.
Діяльність навчального закладу будується на принципах доступ
ності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних,
громадських та релігійних об'єднань, синтезу інтелектуального,
морального, фізичного й естетичного виховання; органічного зв'яз
ку з національною історією, культурою, традиціями.
Валентина ЄРШОВА, директор
Адреса: 69097, м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 19,
тел.: (061) 224-94-21, yershova@infokom.zp.ua
Черкаський колегіум «Берегиня» (1993) — здійснює поглиб
лену підготовку за фізико-математичним, гуманітарним і су
спільним напрямами. Навчально-виховний процес орієнтований
на шестиденну форму навчання. У колегіумі працюють спецкур
си та факультативи.
Василь ТИТАРЕНКО, директор
Адреса: 18008, м. Черкаси, вул. Хоменка, 14/1,
тел.: (047-2) 63-78-45, tytar@ck.ukrpackt.net
Донецький гуманітарний колегіум (1994) — навчальний комп
лекс дошкільних закладів та школи І —III ступенів. Колегіум забез
печує здобуття середньої освіти понад державний освітній міні
мум, а також гуманітарну, суспільно-гуманітарну й гуманітар
но-природничу підготовку талановитої учнівської молоді.
Олена ПАТОКА, директор
Адреса: 83015, м. Донецьк, бульв. Шкільний, 15,
тел.: (0623) 37-84-91, uhk@skif.net

Рожнівський колегіум «Гуцульщина» ім. Ф. Погребенника (1997).
Разом із поглибленим вивченням шкільних дисциплін велика увага
приділяється вивченню традиційних народних промислів: різьбяр
ства, ткацтва, писанкарства. Головною метою навчального закладу
є формування високоінтелектуальної інтелігентної особистості —
громадянина Української держави. Пріоритетами в навчальному
процесі є пошук і розвиток обдарованої творчої особистості, на
ступність у сімейному й дошкільному вихованні, збереження мо
рального, психологічного і фізичного здоров'я учнів, створення умов
для соціалізації молоді та її конкурентоспроможності на ринку праці.
Олена РАДИШ, директор
Адреса: 78635, Івано-Франківська обл., Косівський р-н
с. Рожнів, тел.: (034-78) 2-61-12, rozhnkIg@ivf.ukrpack.net
Тернопільський «Галицький інститут» ім. В. Чорновола (1997) —
цей заклад проліцензовано як інститут III рівня акредитації. Він
надає фахову освіту на рівні молодшого спеціаліста за багатьма
напрямами. Серед них - юридичний, філологічний, економічний
та комп'ютерних технологій. Це перший заклад такого типу в за
хідному регіоні України.
Марія БАБ'ЮК, директор
Адреса: 46001, м. Тернопіль, вул. Б. Хмельницького, 15,
тел.: (035-2) 22-11-93, gcollege@tu.edu.te.ua
Сіверськодонецький колегіум (1998) — поглиблене вивчення гу
манітарних, економічних та фізико-хімічних дисциплін. Класи по
діляються за трьома ступенями навчання: І ступінь — початковий
(1—4 класи): здійснюється поглиблене вивчення англійської мови,
основ логіки та інформатики, проходять уроки тенісу; II ступінь підготовчий (5 — 9 класи): здобувається обов'язковий рівень знань,
умінь і навичок, проводяться спецкурси, факультативи, працюють
гуртки, що спрямовують вибір профільного напряму; III ступінь власне колегіум (10—12 класи): завершується загальноосвітня під
готовка молоді, здійснюється довузівська підготовка.
Ліна МІХНО, директор
Адреса: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
вул. Гоголя, 37, тел.: (064-52) 4-04-75, college@sed.lg.ua
Рогатинський колегіум ім. Володимира Великого (2000) —
навчальний заклад нового типу гуманітарного та природничого
профілів із поглибленим вивченням англійської мови. Рейтингова
система оцінювання діяльності гімназистів-колегіантів складається
з 3 компонентів: навчального, творчого, морального.
Активно співпрацює із закордонними навчальними заклада
ми й установами.
Ігор ДОРОНЮК, директор
Адреса: 77000, Івано-Франківська обл., м. Рогатин,
вул. Шевченка, 1, тел.: (03435) 2-16-02, giw@rg.if.ua

Роменський колегіум ім. П. Калнишевського (2001) — як
навчальний заклад заснований 1817 року. Має статус навчальновиховного комплексу. В основі концепції - педагогіка особистісно орієнтованого навчання й виховання. Працює за двома
напрямами: гуманітарним і природничо-математичним.
Валентина СУДЬЇНА, директор
Адреса: 42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Пушкіна, 15,
тел.: (05448) 2-21-27, 2-41-97
Тбіліський колегіум ім. М. Грушевського (2002) — перший
україномовний зарубіжний навчальний заклад на теренах СЬІД,
створений для дітей 40-тисячної української діаспори Грузії
у 1999 році. Його концепція передбачає разом із використанням
моделі національної школи поглиблене вивчення грузинської
мови, виховання в дусі органічного поєднання української та
грузинської культур, розвиток інтелекту й соціальної відпові
дальності. Ім'я Михайла Грушевського присвоєно на честь ви
датного вченого, державного і політичного діяча, який з 1880 по
1886 рік навчався у Тбіліській класичній гімназії. Угоди про спів
працю з НаУКМА підписано 21 травня 2002 року.
Ганна МАТВЄЄВА, директор
Адреса: 380002, Грузія, м. Тбілісі, вул. Дгебуадзе, 8,
тел.: (995-32) 94-36-88
Алуштинська школа-колегіум (2002) — навчальний заклад гу
манітарного спрямування з поглибленим вивченням англійської та
німецької мов, додатково викладаються риторика, історія та звичаї
народів, ділове українське мовлення, народознавство й основи
етики, економічна теорія. Навчання проводиться українською мо
вою. Статус колегіуму НаУКМА присвоєно 24 жовтня 2002 року.
Ольга ПРОТИВЕНСЬКА, директор
Адреса: 98500, Автономна Республіка Крим, м. Алушта,
вул. Червоноармійська, 11, тел.: (065-60) 3-15-09
Стрийський колегіум ім. Богдана Барабаша (2003). Створений
на базі старших класів відродженої у 1991 році гімназії — правонаступниці гімназії, відкритої б липня 1880 року. За традицією це
навчально-виховний заклад гуманітарного і природничого на
прямів. Має класи лінгвістичного, фізико-математичного й економіко-правничого профілів. Особлива увага приділяється вивчен
ню англійської мови та інформатики. Ініціатор створення й лідер
Асоціації директорів гімназій і ліцеїв України.
Ярослав ТУРЯНСЬКИЙ, директор
Адреса: 82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Гайдамацька, 11,
тел.: (03245) 5-82-50

АДРЕСА: 04655, м. Київ, вул. Сковороди, 2
АДРЕСА В ІНТЕРНЕТІ: www.ukma.kiev.ua
E-MAIL: ukma@ukma.kiev.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 магістерських програм
417-51-55
Служба президента НаУКМА
417-82-15
Факультет гуманітарних наук (ФГН)
Деканат
425-14-20
Кафедра загального та слов'янського мовознавства
425-77-68
Кафедра історії
425-60-06
Кафедра культурології
425-60-98
Кафедра літератури та іноземних мов
462-49-09
Секція іноземних мов
425-02-64
Кафедра української мови
425-60-75
Кафедра філософії та релігієзнавства
425-60-11
Кафедра англійської мови
463-69-30
Факультет економічних наук (ФЕН)
Деканат
425-77-37
Кафедра економічної теорії
425-60-42
Кафедра маркетингу та управління бізнесом
425-77-87
Кафедра фінансів
425-60-42
Факультет інформатики (ФІн)
Деканат
463-69-85
Кафедра інформатики
463-69-85
Кафедра математики
425-43-08
Кафедра мережних технологій
425-77-53
Кафедра мультимедійних систем
425-77-53
Факультет правничих наук (ФПвН)
Деканат
425-60-73
т./ф. 463-71-09
Кафедра міжнародного права та спеціальних
правових наук
425-60-73

Кафедра загальнотеоретичних та державноправових наук
Кафедра галузевих правових наук

425-77-74
425-60-73

Факультет природничих наук (ФПрН)
Деканат
Кафедра біології
Кафедра екології
Кафедра фізико-математичних наук
Кафедра хімії
Кафедра фізичного виховання

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

Факультет соціальних наук
і соціальних технологій (ФСНСТ)
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
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 англ. мови
Телефон для довідок

463-58-63
425-31-24
425-60-48
425-60-53
463-77-02
425-65-80
230-82-39
425-77-83
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

ПОЧЕСНІ ПРОФЕСОРИ НаУКМА
Юрій Шевельов (США)
Лоуренс Майсек (Канада)
Поль Рікер (Франція)
Роман Шпорлюк (США)
Роланд Піч (Німеччина)
Іван Фізер (США)
Ярослав Розумний (Канада)
Богдан Кравченко (Канада)
Сергій Аверінцев (Росія)
Ліна Костенко (Україна)
Микола Жулинський (Україна)
Адріян Сливоцький (США)
Дмитро Павличко (Україна)
Карл Цайнінґер (США)
Вім Ґроот (Нідерланди)
Іван Дзюба (Україна)
Адам Міхнік (Польщо)
Валерій Шевчук (Україна)
Богдан Гаврилишин (Швейцарія)
Рефат Чубаров (Україна)
Ярослав Грицак (Україна)
Джованні Броджі Беркофф (Італія)

ПОЧЕСНІ ДОКТОРИ НаУКМА
Микола Кравець (Україна
Віктор Пинзеник (Україна
Віктор Ющенко (Україна)
Шуламіт Рамон (Велика Британія)
Фернандо
Родріґес
(Португалія)
Роберт Кемпбел (США)
Федеріко Майор Сараґоса (Іспанія)
Мартті Ахтісаарі (Фінляндія)
Єжи Клочовськи (Польща)
Віктор Китастий (США)
Збіґнєв Бжезінський (США)
Володимир Сташис (Україна)
Петро Балей (США)
Карл Кох (Німеччина)
Іван Дзюба (Україна)
Олександр
Омельченко
(Україна)
Жорж Ніва (Франція)
Петро Одарченко (США)
Володимир
Вертелецький
(США)
Александр Кваснєвський (Польща)
Іван Сергієнко (Україна)
Філіп Котлер (США)
Жан Кретьєн (Канада)
Богдан Футей (США)
Вальтер Каспер (Ватикан)
Михайлина
Коцюбинська
(Україна)
Мелвін Кон (США)
Санте Ґрачотті (Італія)
Богдан Осадчук (Німеччина)
Валентин Сильвестров (Україна)

ДОВІРЧА РАДА НаУКМА
БРЮХОВЕЦЬКИЙ В'ячеслав Степанович,
почесний президент НаУКМА,
голова Довірчої ради
ВАСИЛЬКОВСЬКИЙ Андрій Олександрович,
директор Експериментальної
виробничо-будівельної фірми «ПСП»
КВІТ Сергій Миронович,
президент НаУКМА
КИСІЛЬ Василь Іванович,
старший партнер юридичної фірми
«Василь Кісіль і партнери»
КОЗИЦЬКИЙ Євген Юрійович,
голова правління ЗАТ «Енран»
ЛАВРЕНЧУК Володимир Миколайович,
голова правління Райффайзен Банк Аваль
МАРКАРОВА Оксана Сергіївна,
президент Інвестиційної групи ITT
МИКИТИН Ярослав Іванович,
генеральний директор Каховського заводу
електрозварювального устаткування
МОСТОВИЙ Володимир Павлович,
головний редактор тижневика «Дзеркало тижня»
ПАВЛЕНКО Олексій Михайлович,
керуючий партнер Інвестиційної компанії
Pharus Assets Management в Україні
ПОЛІЩУК Василь Григорович,
генеральний директор СП «Інфоком»
ПОПОВИЧ Наталія Борисівна,
президент PRP Group (Україна, Росія та країни СНД)
САВЧЕНКО Алла Іванівна,
президент компанії «БДО»
ТАРАБАКІН Дмитро Валерійович,
директор інвестиційної компанії Драгон Капітал

