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ей довідник ми уклали саме для вас, шановні дру
зі, хто вирішив поєднати своє життя з Націо
нальним
університетом
«Кисво-Могилянська
академія».
алендар-довідник» містить загальну інформацію
про історію та сучасність Академії, загальноуніверситетські
свята,
професорсько-викла
дацький склад та наукову діяльність, наукові
та дослідницькі центри й лабораторії, про
культурне та студентське життя. І обов'яз
ково — про самих студентів і студентські орга
нізації, що діють у НаУКМА, про ґранти та
іменні стипендії, про служби та підрозділи
університету, з якими найчастіше стикати
метесь у повсякденному житті: Наукову бібліо
теку, Деканат з роботи зі студентами, Центр
кар'єри та працевлаштування студентів і сту
дентський відділ кадрів. Окремим розділом по
дано інформацію для абітурієнтів — тут ви
зможете знайти дані про Приймальну комісію
НаУКМА, Науково-педагогічний центр доуніверситетської підготовки, Освітні студії КМА,
підготовчі курси та мережу колегіумів.
вичайно, подати всю інформацію про НаУКМА
на сторінках одного видання неможливо. Де
тальніше дізнатися про діяльність факуль
тетів, навчальні плани, програми підготовки
бакалаврів,
спеціалістів
і
магістрів,
озна
йомитись із анотаціями курсів, що читаються
в НаУКМА, ви зможете на веб-сайті Академії
www. ukma.kiev. иа.
кщо у вас виникнуть запитання, наша порада —
скористайтеся координатами, вміщеними в До
віднику, — працівники університету обов'язково
вам допоможуть.
ажаємо успіху і будемо раді зустріти вас
у Могилянці!
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доктор філологічних наук,
професор
Дорогі Могидянці!
Минулий навчальний рік був нелегким для нашого уні
верситету. Наслідком будь-яких випробувань можугь буги два
шляхи. Перший — це подолання перешкод і подальший розви
ток. Другий — навпаки, ослаблення і деградація. Цього року ми
зберегли наші умови вступу, не зважаючи на жорсткий зов
нішній тиск. Наша принциповість полягає не просто у під
тримці власного іміджу, а в захисті українських національних
інтересів. Зокрема через вплив на державні рішення стосовно
способів подолання корупції, імплементації норм Болонського
процесу,
становлення
вітчизняної
системи
зовнішнього
оці
нювання та ін. Життя показало, що з нами рахуються, Могилянка має великий кредит довіри у суспільстві, ми можемо
покладатися па підтримку наших випускників.
Серед наступних завдань — формування ринкових відно
син у вітчизняній вищій освіті, розвиток університетської авто
номії, створення такої ситуації, щоб кожен український універ
ситет ніс повну відповідальність за якість власного диплома.
Для нас це насамперед означає досягнення вирішального успі
ху у становленні Докторської школи та перших PhD-програм.
Це буде підтвердженням того факту, іцо в університетській ді
яльності наука буде винесена на перше місце.
Виконання нашого стратегічного завдання по входженню у пе
релік найкращих університетів світу відтепер буде спиратися на
Указ Президент України В. А. Ющенка «Про відзначення 400-річчя Національного університету "Києво-Могилштська академія"».
У цьому документі зазначено багато першочергових проектів,

Третій
навчальний корпус
Національного
університету "" КиєвоМогилянська академія"

включно з розбудовою нового університетського містечка, прі
оритетним
розвитком
науки,
опануванням
власної
історичної
території, відкриттям філії НаУКМА у Севастополі, соціальни
ми гарантіями для співробітників.
Хочу згадати гаку важливу тенденцію розвитку нашого уні
верситету, як делегування багатьох прав і відповідальності всім
підрозділам. Надалі паші заслуги й невдачі будуть максимально
персоніфікуватися
перед
лицем
цілої
Могиляпської
громади.
Особливу уваїу буде приділено концепції вимогливості, сфор
мульованій на стратегічній сесії минулого навчального року.
Ідея вимогливості у найширшому значенні цього слова тепер
характеризуватиме діяльність усіх членів могилянської корпо
рації — студентів, викладачів і співробітників.
Бажаю всім могилянцям нових здобутків і перемог, які, без
сумніву, здійснюватимуться у шаленому темпі сучасного житгя.
Нехай Вам щастить!

Візит до НаУКМЛ
Президента України
В. Ющенка з нагоди
Дня знань та початку
нового навчального
року. Проведено
телеміст «Освічена
молодь — інвестиція
для України» зі студентами чотирьох
університетів
України.
1 вересня 2007 р.

Національний
університет
«Києво-Могилянська
академія»
(НаУКМА) — вищий навчальний заклад IV рівня акредитації,
ліцензія АВ N5 301974, сертифікат РД-ІУ № 111132. НаУКМА
покликаний реалізувати в сучасній Україні історичну місію
Кисво-Могилянської академії XVII —XVIII століть.
Місія НаУКМА — сприяти самореалізації спудеїв, виклада
чів, працівників НаУКМА та творенню високоосвіченої, націо
нально свідомої особистості, здатної незалежно мислити і діяти
згідно з принципами добра й справедливості.
Мета НаУКМА — надавати сучасну освіту шляхом вільного
творчого навчання та провадження наукової діяльності відпо
відно 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 мас проявлятись
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 ба
зуючись на довірі.
Люди
• Ми робимо надзвичайні зусилля щодо пошуку,
зацікавлення, залучення до роботи й утримання
найкращих людей на кожній посаді.
• Ми заохочуємо постійне навчання і персональний
розвиток особистості.
• Ми створюємо оточення, в якому ефективно пра
цюють для розвитку Академії і України люди різ
них культур і різного походження, повсякчас під
німаючи рівень освіти й науки.
• Ми надаємо можливості рослу і відзначаємо людей
за єдиною ознакою — результатами.
Лідерство й високі стандарти
• Ми заохочуємо персональне лідерство, відпові
дальність і почуття обов'язку.
• Ми вимагаємо від себе дотримання високих стан
дартів і етичної поведінки.

• Ми дотримуємося Статуту НаУКМА і є двомовним
університетом
з
використанням
української
та
англійської мов.
• Ми з повагою ставимося до духовних і культурних
традицій Академії, зберігаємо та розвиваємо їх.
Своє призначення НаУКМА реалізує через:
• впровадження збалансованих, базованих на пере
довому світовому досвіді бакалаврських, магістер
ських, кандидатських і докторських програм;
• поєднання освітньої діяльності з науково-дослідницькою роботою;
• орієнтацію на фундаментальні навчальні курси
світового стандарту, що забезпечують широку осві
ту, виховують культуру мислення й дадуть змогу
випускникові НаУКМА оптимально реагувати на
динамічні зміни на ринку праці;
•
орієнтацію
на
оригінальні
авторські
програми
вибіркових навчальних курсів;
• відбір найобдарованішої молоді для навчання;
• створення інтенсивного духовного середовища, що
сприяє вихованню незалежних, критично мисля
чих, національно свідомих особистостей;
• запозичення передового світового досвіду й інтегра
цію українського досвіду в світову освітню систему;
• розгортання мережі колегіумів по Україні.

УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ НаУКМА
Як державний заклад освіти НаУКМА провадить свою ді
яльність відповідно до Конституції України, законів України
«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-тех
нічну діяльність», указів Президента України, постанов Кабінету
Міністрів України, інших нормативно-правових актів України,
Статуту НаУКМА.
Навчання в НаУКМА, робота основних керівних органів уні
верситету та структурних підрозділів регламентуються відповід
ними положеннями, затвердженими у встановленому порядку.
Управління діяльністю НаУКМА здійснюють:
• Наглядова рада;
• Академічна конференція;
• Президент НаУКМА;
• Вчена рада;
• керівники структурних підрозділів.

Наглядова рада — орган, який надає допомогу в забез
печенні життєдіяльності НІаУКМА та контролює його діяль
ність.
Академічна конференція — орган громадського само
врядування.
Президент НаУКМА — найвища посадова особа, яка
здійснює загальне керівництво НаУКМА і несе відповідаль
ність за результати його роботи, вирішує найважливіші
питання
життєдіяльності
університету,
контролює
та
ко
ординує роботу ректорату і Вченої ради, здійснює зовніш
нє 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
сприяють відродженню Києво-Могилянської
витку НаУКМА:

та органи, що
академії і роз

• Почесний президент;
• Міжнародна консультаційна рада;
• Довірча рада;
• Студентська колегія;
• Профспілка НаУКМА.
Міжнародна
консультаційна
рада
—
представницький
орган НаУКМА за кордоном, до складу якого входять ви
значні діячі науки, культури, релігії, а також державні дія
чі (за згодою). Міжнародна консультаційна рада сприяє
розширенню
зв'язків
НаУКМА
з
іншими
університетами
світу.
Довірча рада — громадський орган сприяння відроджен
ню Києво-Могилянської академії та розвитку і НаУКМА (діє
на підставі Положення про Довірчу раду, яке затверджує
Академічна конференція).
Студентська
вання.

колегія

—

орган

студентського

самовряду

Профспілка
ГІаУКМА
—
повноважний
представник
працівників і захисник їхніх трудових, соціально-економічних
прав та інтересів. Сприяє встановленню ділових партнер
ських відносин з адміністрацією університету,
Загальний облік положень, що регламентують діяльність
НаУКМА, здійснює юридичний відділ, тел. 425-60-19.

ХРОНІКА СТАНОВЛЕННЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ
1615 р.

1632 р.

(15 жовтня) заснування монастиря, шпиталю та школи
для дітей усіх станів па кошти, які підписала знатна ки
янка Галшка Гулевичівна.
День заснування Києво-Могилянської академії.

об'єднання Київської братської та Київської лаврської
шкіл і створення Києво-Братської (Могилянської) коле
гії (засновник Петро Могила).
1658 р. офіційне
надання
Києво-Могиляпському
колегіуму
юридичних прав вищої школи і титулу «академія» (за
Гадяцькою угодою, ратифікованою Сеймом Речі Поспо
литої у травні 1659 р.).
1694 р., офіційне визнання царськими грамотами за Києво-Мо1701 р. гилянським колегіумом статусу вищої школи та титулу
«академія».
1817 р.
рішення
Святійшого
Синоду
про
закриття
КиєвоМогилянської академії; відкриття на її території духовної
семінарії.
1819 р.
відкриття на території та в приміщеннях КисвоМогилянської академії Київської духовної академії,
1918 р. закриття Київської духовної академії.
1920 р. передання приміщень Духовної академії штабові Дні
провської
військової
флотилії,
а
Староакадемічного
корпусу — філії Центральної наукової бібліотеки Ака
демії наук України.
1991 р. (19 вересня) Розпорядження Голови Верховної Ради
України «Про відродження Кисво-Могилянської акаде
мії» на її історичній території як незалежного вищого
навчального закладу України — Університету «КиєвоМогилянська академія» (УКМА).
1991 р. (16 жовтня) проголошення відродження Києво-Могиляиської академії.
1992 р. (24 серпня) офіційне відкриття Університету «КиєвоМогиляпська
академія»,
посвята
перших
вступників
у студенти.
1993 р. (23—24 травня) схвалення навчальних програм та діяль
ності УКМА Міжнародною нарадою експертів ЮНЕСКО.
1994 р. (12 квітня) Указ Президента України «Про утворення
Острозького колегіуму».

1994

р.

(19 травня) Указ Президента України про надання
УКМА нового статусу — Національний університет
«Києво-Могилянська академія» (НаУКМА).
1994 р. (ЗО червня) рішення Міжгалузевої республіканської
акредитаційної комісії про ліцензування НаУКМА за
четвертим рівнем акредитації.
1995 р. (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 р. (5 червня) Указ Президента України про перейменуван
ня Острозького колегіуму в Острозьку академію.
1996 р. (З липня) Постанова Кабінету Міністрів України про
утворення Миколаївської філії НаУКМА.
1997 р. (28 жовтня) створення Асоціації колегіумів НаУКМЛ.
1998 р. (У липня) НаУКМЛ акредитований Державною акреди
таційною комісією України.
2000 р. (ЗО жовтня) надання Острозькій академії статусу На
ціонального університету.
2000 р. (грудень) створення Європейського Колегіуму польських
і українських університетів, серед співзасновників яко
го - І ІаУКМЛ.
2002 р. (13 березня) виокремлення Миколаївської філії НаУКМЛ
в самостійний вищий навчальний заклад — Миколаївський
державний гуманітарний інститут ім. Петра Могили.
2005 р. (16 вересня) НаУКМА став індивідуальним членом Асоціа
ції Європейських Університетів і підписав Magna Charta.
2006 р. (травень) Києво-Могилянська Бізнес-Школа за рішен
ням Акредитаційної Ради CEEMAN (Central and East
European Management Development Association) отримала
безумовну 5-річну акредитацію, виконавши всі вимоги та
діставши успішну оцінку експертної комісії.
2007 р. (24 травня) відкриття Бібліотеки Тетяни та Омеляна
Антоновичів. Завершення 1-го етапу масштабного про
екту
реставрації
історико-архітектурного
комплексу
НаУКМА.
2007 р. (25 червня) Указом Президента України (№ 559/2007)
президентові Національного університету «Кисво-Могилянська академія» В'ячеславу Брюховецькому присвоєно
звання «Герой України» із врученням ордена Держави.
2007 р. (29 червня) на 16 сесії Академічної конференції НаУКМЛ
відбулися вибори нового президента НаУКМЛ. Ним обра
но професора, доктора філологічних наук Сергія Квіта.

ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР ПОДІЙ НА 2008-2012 РОКИ
2008 рік
360

років тому київські студенти першими вітали урочистий
в'їзд (1648 р.) Богдана Хмельницького (1595—1657 рр.)
у Київ.
350 років тому за Галицькою угодою (1658 р.) Київський коле
гіум було прирівняно до Краківської академії.
305 років тому па кошти гетьмана Івана Мазепи було закладено
фундамент нового навчального корпусу, відомого тепер
як Старий академічний Мазепин корпус (1703 р.).
270 років тому за сприяння Академії було відкрито (1738 р.)
Переяславську колегію.
270 років тому у Києво-Могилянській академії вперше запро
ваджено викладання німецької мови (1738 р.).
245 років тому гетьман Кирило Розумовський (1728—1803 рр.)
подав (1763 р.) проект створення в Гетьманщині двох
університетів, одним із яких мала бути реформована
Академія.
165 років тому вийшло (1843 р.) перше наскрізне дослідження
з історії Київської академії — «История Киевской ака
демии» Макарія Булгакова (1816—1882 рр.).
135 років тому Синод схвалив (1873 р.) статут Церковно-архео
логічного музею при Київській духовній академії.

2009 рік
340 років тому вийшла книга (1669 р.) колишнього ректора Ака
демії Інокєнтія Гізеля (бл. 1600— 1683 рр.) «Мир із богом
людині».
315 років тому царський уряд (1694 р.) закріпив грамотою зе
мельні володіння Академії та її привілеї.
285 років тому вихованець КМА Василь Барський (1701 — 1747 рр.)
вирушив у мандрівку Сходом, що тривала 24 роки і яку
він описав у книзі «Мандри по святих місцях Сходу з
1723 по 1747 рік».
275 років тому протектор Академії архієпископ Рафаїл Заборовський (1676— 1.747 рр.) підписав (1734 р.) академічну
інструкцію
«Leges
academicae...»,
що
регламентувала
стосунки між викладачами та студентами.
190 років тому в приміщеннях старої Кисво-Могилянської ака
демії відкрито (1819 р.) Київську духовну академію.

140 років тому затверджено новий академічний статут (1869 р.).
за яким Духовна академія була не лише вищою бого
словською школою, а й своєрідним педагогічним інсти
тутом духовного відомства.

2010 рік
395 років тому засновано Київську братську школу (1615 р.), пред
течу Києво-Могилянського колегіуму та Академії.
360 років тому український письменник, церковний і політичний
діяч Лазар Баранович (1620— 1693 рр.) був призначений
ректором (1650 р.) Київської колегії.
310 років тому Стефан Яворський (1658— 1722 рр.), вихованець
Києво-Могилянської академії, був призначений (1700 р.)
митрополитом Рязанським і Муромським.
230 років тому бурсацька й академічна бібліотеки були об'єднані
(1780 р.).
190 років тому в Петербурзі вийшла (1820 р.) праця вихованця
і викладача КМА Максима Берлінського (1764— 1848)
«Краткое описание г. Киева, содержащее исторический
перечень сего города, а также описание достопамятнос
тей и древностей оного».
90 років тому Київську духовну академію було перейменовано
(1920 р.) на Київську православну богословську академію.

2011 рік
380 років тому засновано Лаврську школу 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 Київсько
му магістрату (1701 р.), від якої дослідники починають
історію «шкіл» у статусі Академії.
260 років тому народився вихованець Києво-Могиляпської акаде
мії, відомий композитор Дмитро Бортнянський (1751 —
1825 рр.).
210 років тому було відкрито класи нотного співу та інструмен
тальної музики Києво-Могиляпської академії (1801 р.).
200 років тому в Києві на Подолі сталася пожежа (липень 1811 р.),
внаслідок
якої
постраждали
будівлі
Кисво-Могилянської академії та Київського Братського монастиря, які
пізніше
реставрував
генеральний
архітектор
Києва
Андрій Меленський.

175

90

років тому київський археолог Лохвицький подарував для
фізичного кабінету Київської духовної академії колек
цію мінералів, чим започатковано мінералогічний ка
бінет (1836 р.).
років

тому помер вихованець та професор Київської ду
ховної академії, автор низки грунтовних досліджень
з історії Кисво-Могилянської академії, академік ВУАН
Микола Іванович Петров (1840—1921 рр,).
20 років тому на території колишньої Кисво-Могилянської ака
демії (пізніше — Київської духовної академії) створе
но вищий навчальний заклад — Національний універ
ситет «Кисво-Могилянська академія» (1991 р.).

2012 рік
390 років тому помер гетьман Війська Запорозького Петро Конашевич Сагайдачний (1622 р.), один із благодійників
київського братства, фундатор першого Богоявленського храму.
380 років тому створено Києво-Могилянський колегіум (1632 р.)
внаслідок об'єднання Лаврського могилянського коле
гіуму з братською школою.
365 років тому помер Петро Могила (1647 р.), митрополит Київ
ський, Галицький і всієї Русі, фундатор і благодійник
Київського колегіуму.
290 років тому народився оригінальний мислитель, філософ, ви
хованець КМА Григорій Сковорода (1722—1794 рр.).
255 років тому вихованець, ректор КМА, на той час Білоруський
єпископ Георгій Кониський (1717 — 1795 рр.) відкрив
Могилівську семінарію (1757 р.).
245 років тому народився майбутній Київський митрополит Єв
геній Болховітінов (1767— 1837 рр.), дослідник київської
старовини, засновник премії для талановитих студентів
КДА — дослідників історичної спадщини давньоруської
історії.
245 років тому народився композитор Артемій Ведель (1767 р.),
вихованець Києво-Могилянської академії.
220 років тому в КМА було створено студентське «Вільне піїтичне
товариство» (1792 р.) з ініціативи викладача Тринся Фальковського.
195 років тому за розпорядженням Синоду Києво-Могилянську
академію тимчасово закрили (1817 р.) для реформуван
ня та відкриття духовної школи за новим уставом, прий
нятим у 1814 році.

академічний календар

НА 2008/09 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
навчального
року.
Загальноуніверситетська
інавгураційна лекція Почесного професора НаУКМА,
відомого українського економіста та громадського діяча
Богдана Гаврилишина «Стан світу - стан України».
2 вересня
Лекція-проновідь Блаженнішого Любомира Гузара, Предстоятеля Української греко-католицької церкви, Верхов
ного архієпископа Києво-Галицького.
26 вересня
День Факультету правничих наук.
15 жовтня
День Кисво-Могилянської академії. Традиційне свято —
вшанування фундаторів, професорів та сиудїїв КМА.
20—25 жовтня
Тиждень самостійної роботи.
14 листопада
День Факультету економічних наук.
8—20 грудня
Зимова іспитова сесія.
22 грудня
День Галшки Гулевичівни, фундаторки Києво-Могилянської академії.
22 грудня - 3 січня
Зимові канікули.
31 грудня
Поминання благодійників Київської братської школи
в день смерті засновника Кисво-Могилянської академії
Петра Могили.
5 січня
Початок весняного триместру.
13 ЛЮТОГО

День Факультету гуманітарних наук.

23-28 лютого
Тиждень самостійної роботи.
16-28 березня
Запис студентів на навчальні дисципліни нового 2009/10
навчального року. Формування плану опанування дис
циплін студентами.
20 березня
День Факультету соціальних наук і соціальних технологій.
7 квітня
Свято Благовіщення — храмове свято Києво-Могилянської академії.
10 квітня
День пам'яті гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного покровителя Києво-Могилянської академії.
13-25 квітня
Весняна іспитова сесія.
27 квітня - 3 травня
Весняні канікули.
4 травня
Початок літнього триместру.
4-23 травня
Завершення оформлення випускних робіт студентами
4-го року навчання бакалаврських програм, 2-го року
навчання магістерських програм та програм підготовки
спеціалістів.
15 травня
День Факультету природничих наук.
29 травня
День Факультету інформатики.
25 травня -20 червня
Державна атестація випускників. Захист
біт та складання державних іспитів.
22-27 червня

випускних

ро

Літня іспитова сесія.
28 червня
Конвокація-2009 - церемонія вручення дипломів випуск
никам НаУКМА.
29 червня - 31 серпня
Літні канікули.

ГОЛОВНІ ПОДІЇ 2007/08 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
В НаУКМА
1

вересня - загальноуніверситетська інавгураційна лекція По
чесного професора НаУКМА, знаного у світі письмен
ника та вченого Валерія Шевчука «Загублена україн
ська культура за 1000 років».

1 вересня - візит до НаУКМА Президента України Віктора Ющен
ка з нагоди Дня знань та початку нового навчального
року. Проведено телеміст «Освічена молодь — інвес
тиція для України» зі студентами чотирьох універси
тетів України.
З

вересня - лекція Почесного президента НаУКМА В'ячеслава
Брюховецького «Основні засади та принципи формуван
ня зони Європейської вищої освіти. Україна і НаУКМА
в Болонському процесі» в рамках курсу «Застосування
принципів Болонського процесу в НаУКМА».

3 вересня - лекція-проиовідь викладача Київської православної
богословської академії УПЦ КП, прес-секретаря Київ
ської Патріархії, кандидата богослов'я отця Євстратія
«Християнська духовність — міцна основа українсько
го суспільства».
18

вересня - презентація проекту «Великі українці» за участю
Савіка Шустера, ведучого проекту, та Вахтанга Кігііані, шеф-редактора. Могилянці мали змогу аргументо
вано висловити власну позицію, визначивши критерії
для відбору великих українців та назвавши імена тих,
хто вар'їує цього героїчно-історичного звання.

4 жовтня - церемонія передачі книг «Голодомор 1932— 1933 рр.
в Україні: документи і матеріали» (упорядник Руслан
Пиріг) Міністерству закордонних справ України з ме
тою поширення їх у дипломатичних установах Украї
ни задля проведення заходів, спрямованих на визнан
ня
міжнародною
спільнотою
Голодомору
геноцидом
українського народу.
5-7 жовтня — за участю НаУКМА як наукового та координую
чого партнера закладено перший у світі штучний риф,
виготовлений у формі логотипа компанії-сгюнсора, у бух
ті Коктебеля в Криму. Встановлений штучний риф
створює умови для існування дрібних риб та крабів,
колоній молюсків, губок і водоростей, необхідних для
очищення забрудненої води Чорного моря.

12 жовтня - Зустріч студентів і викладачів НаУКМА з учасни
ками Міжнародного письменницького форуму «Слово
без кордонів». Акція, ініційована Національною спіл
кою письменників України з метою популяризації на
шої літератури у світі. Форум зібрав представників із
17 країні світу — Азербайджану, Білорусі, Болгарії, Ве
ликої Британії, Вірменії, Грузії, Ізраїлю, Латвії, Литви,
Македонії, Польщі, Росії, Сербії, Словаччини, Слове
нії, Таджикистану, Японії.
15 жовтня - прем'єра вистави «Аз» за києво-могилянською дра
мою XVII ст. у постановці Театрального центру НаУКМА,
фольклорного гурту «Божичі», Ансамблю старовинної
музики НаУКМА. Режисер Андрій Приходько.
17 жовтня - акція «Stand up against poverty» в Міжнародний день
боротьби за ліквідацію бідності. Ця символічна акція про
тесту проти бідності знайшла своє продовження у кон
кретних діях: в Могилянці були встановлені скриньки
для збору коштів на проект «Безкоштовні обіди».
15-16

15

7

листопада — підсумкова міжнародна конференція «Впро
вадження принципів третього циклу (PhD програми)
Європейського простору вищої освіти (ЕНЕА) в Украї
ні». За результатами конференції вироблено рекомен
дації для подання до Кабінету Міністрів України та Мі
ністерства освіти і науки України щодо впровадження
принципів третього циклу вищої освіти.
листопада - лекція екс-держсекретаря Канади з питань
Азійсько-Тихоокеанського
регіону,
екс-міністра
за
кордонних справ Канади, професора Девіда Кілгура на
тему «Тоталітарні комуністичні режими (на прикладі
Китаю)» для студентів-політологів НаУКМА.

грудня - інавгураційна лекція Почесного доктора НаУКМА
Кардинала Вальтера Каспера «Церква як форма спіл
кування». Його Еміненція Кардинал Вальтер Каспер
з 2001 року очолює Раду в справах сприяння християн
ській єдності Римо-католицької церкви, є автором бага
тьох богословських праць, що стали класичними не тіль
ки у християнському світі, а й далеко за його межами.
28 січня - 1 лютого - у Національному університеті «КиєвоМогилянська академія» проходять Дні науки, які під
бивають підсумки річної науково-дослідницької роботи
всієї академічної спільноти одного з кращих університетів
країни та дають потужний поштовх науковим досліджен
ням. Річний календар наукових заходів Могилянки на
раховує 58 подій — симпозіумів, конференцій, презента
цій, диспутів тощо. Лауреатами Премії імені Петра Могили

стали доктор філософії в галузі політології (PhD, Syracuse
University), декан Факультету правничих наук Андрій
Мслсшсвич за монографію «Party System in Post-Soviet
Conntries:A Comparative Study of Political institutionalization
in the Baltic States, Russia, and Ukraine» та доктор філоло
гічних наук, професор кафедри літератури та іноземних
мов Віра Агеєва за монографію «Інтелектуальна проза
Віктора Петрова-Домонтовича».
25 лютого - презентація українського видання книги «Лис
ти з Харкова. Голод в Україні та на Північному Кав
казі в повідомленнях італійських дипломатів, 1932 —
1933 роки», виданого Італійським інститутом культури
в Україні до 75-х роковин Голодомору 1932—1933 ро
ків. Збірку підготував професор історії Міланського
університету Андреа Ґраціозі на основі архівних ма
теріалів МЗС Італії.
26 лютого - зустріч із відомим істориком, професором Мілан
ського університету Андреа Ґраціозі на тему «Soviet
Famines and the Ukrainian Holodomor, 1931 — 1933». Анд
реа Граціозі значно поширив джерельну базу з істо
рії України XX століття, здійснивши публікацію італій
ських архівних документів, що стосуються періоду виз
вольної боротьби за національну державність, панування
радянського режиму та Голодомору 1932— 1933 років.
28 березня - в рамках офіційного візиту в Україну прем'єр-мі
ністр Польщі пан Дональд Туск відкрив нове приміщен
ня Центру польських та європейських студій НаУКМА
і виступив перед студентами і викладачами НаУКМА
з доповіддю на тему: «Польща в Європейському Союзі».
1-2 квітня — Шведсько-український семінар у НаУКМА «Сві
доме батьківство: нові виклики і рішення» — обговорю
валась тендерна рівність та її впливи на суспільство.
Серед учасників: Сергій Квіт, президент НаУКМА;
Йон-Крістер Оландер, посол Швеції в Україні; Френсіс М. О'Доннелл, координатор системи ООН в Ук
раїні; Сесілія Реймерс, координатор проекту «Рівність
у Швеції».
7 квітня — Президент Республіки Перу (2001—2006) Алехандро
Толедо виступив перед могилянцями з лекцією на тему:
«Демократія, бідність та розвиток у світі сьогодні».
10 квітня - інавгураційна лекція Почесного доктора НаУКМА,
одного з будівничих демократичної правової системи
в Україні, досвідченого американського юриста, ет
нічного українця, судді Федерального суду претензій
США Богдана Футея «Верховенство права і демокра
тія в Україні: крок вперед чи назад?».

28-30

травня — Міжнародна наукова конференція на вшану
вання пам'яті академіка Омеляна Пріцака «Спадщина
Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки», яка за
початковує у НаУКМА і в Україні загалом важливий
науковий напрям сходознавчих досліджень у сполу
ченні з україністикою та іншими соціогуманітарними
дисциплінами.

З червня - зустріч студентів та викладачів НаУКМА з одним
із лідерів українського дисидентського руху, автором
«Акта
проголошення
незалежності
України»,
народ
ним депугатом трьох скликань, Героєм України Лев
ком Лук'яненком.
7

червня - IV міжнародне свято духовної музики, присвячене
пам'яті
спудея
Києво-Могилянської
академії,
видат
ного українського композитора, диригента, співака та
скрипаля Артемія Веделя.

12 червня - освячення престолу та приміщень церкви Святого
Духа (XVIII ст.). Обряд освячення престолу храму, при
міщення церкви Святого Духа та «Музею української
звитяги» провів Патріарх Київський і всієї УкраїниРусі Філарет. Церква Святого Духа належить НаУКМА
і за угодою з Українською православною церквою Київ
ського патріархату тут правитиме службу о. Юрій Мицик, доктор історичних наук, професор НаУКМА.
17

червня — у рамках офіційного візиту в Україну відбула
ся зустріч Генерального секретаря НАТО пана Яапа
де Хоопа Схеффера зі студентами та викладачами
НаУКМА.

25 червня — Президент України Віктор Ющенко підписав Указ
«Про
відзначення
400-річчя
Національного
універси
тету «Києво-Могилянська академія» (Указ № 583/2008
від 25.06.08).
Підписано угоди про міжнародне співробітництво НаУКМА з:
•

Національною асоціацією інженерів Індії — співпра
ця кафедри управління і підприємництва НаУКМА;
•
Університетом
Болонья,
Науково-дидактичною
фі
лією Форлі (Італія) — угода передбачає можливість
обміну студентами;
• Університетом Вітовта Великого (Литва);
• Університетом ім. Фрідріха Шиллера (Німеччина) —
угода передбачає спільне впровадження в НаУКМА
магістерської
програми
«Європейські
та
німецькі
студії»;

•

Посольством республіки Польща в Києві — спів
праця в облаштуванні Центру польських та європей
ських студій НаУКМЛ;
• Університетом Париж Х-Нантер (Франція) — спіль
не керування науковими дослідженнями в галузі по
літології.
фонди

Наукової
бібліотеки
книжковими колекціями:

НаУКМА

поповнилися

такими

•

Архівом Українського технічно-господарського інсти
туту в Мюнхені (Німеччина, понад 5 тис. прим.);
• мовознавця, професора А. Москаленка (Україна, по
над 5 тис. прим.);
• Центру польських стипендіатів імені Л. Кіркланда
(Польща), присвячена Європейському Союзу (понад
500 прим.);
• професора, д-ра філол. наук Сергія Квіта, президен
та НаУКМА (понад 300 прим.).
Відкрито нові освітні програми:
• бакалаврську зі спеціальності «Маркетинг»;
• магістерські:
«Фізика»;
«Програмне забезпечення автоматизованих систем»;
«Охорона громадського здоров’я» у рамках МП «Ме
неджмент організацій ».
Започатковано нову програму «Журналістика цифрового май
бутнього» (спільний проект Могилянської школи жур
налістики НаУКМА та Благодійного фонду «Розвиток
України») — навчання молодих журналістів — лідерів
ньюзрумів майбутнього — шляхом долучення їх до циф
рової культури нових медіа.
Створено

Докторську школу НаУКМА, яка покликана забезпе
чувати підготовку науково-педагогічних кадрів вищої
наукової кваліфікації за зразком третього циклу ви
щої освіти Єдиного європейського освітнього просто
ру (ЕНЕА) і пропонуватиме структуровані докторські
програми зі здобуттям ступеня «доктора філософії» (РhD)
у певній галузі.

У рейтингу 200 університетів «ТОР-200 Україна», складеному ка
федрою ЮНЕСКО в Україні за міжнародно визнаною
методикою, НаУКМА у 2008 році посів друге місце се
ред класичних ВНЗ (газета «Дзеркало тижня», № 16-17
(695-696), 26 квітня 2008 року).

У

рейтингу працедавців 2008 року НаУКМА посів третє місце
(журнал «Корреспондент», № 14 (303), 12 квітня 2008 року).

Києво-Могилянську Бізнес Школу (kmbs) втретє поспіль на
звано «бізнес-школою № 1 в Україні» за рейтингом «Де
лового» журналу. Аудитор проекту — PriceWaterhouse
Coopers («Деловой» журнал, № 11(51), листопад 2007
року).
У

Культурно-мистецькому центрі НаУКМА
протягом 2007/08
навчального року відбулося 20 виставок, 27 концер
тів, 45 вистав професійних та аматорських колективів,
207 кіно- та відеосеансів, 3 загальноакадемічні події,
5 майстер-класів, 28 творчих зустрічей, 19 тематичних
студентських свят та дискотек.
Його Еміненції Кардиналу
Вальтеру Касперу (Ватикан)
присвоено звання
Почесний доктор НаУКМА.
7 грудня 2007 р.

У Києво-Могилянській академії
відбулася символічна акція
протесту проти бідності
Stand Up Against Poverty.
17 жовтня 2007 p.

Відомий український
письменник, учений,
Почесний професор НаУКМА
Валерій Шевчук прочитав
інавгураційну лекцію
«Заіублепа українська
культура за 1000 років».
1 вересня 2007 р.

Навчальний процес та діяльність Університету регламенту
ються Статутом НаУКМЛ, Положенням про навчання в НаУКМА,
а також низкою інших нормативних документів, з якими мож
на ознайомитися в:
• деканатах факультетів;
• деканаті з роботи зі студентами;
• навчально-методичному центрі;
• юридичному відділі;
• читальних залах бібліотеки.
Університет надає вищу освіту за такими освітньо-кваліфі
каційними рівнями:
• бакалавр — 4 роки навчання (базова вища освіта);
• спеціаліст — 1 рік навчання (напрями — інформаційні
управляючі системи та технології, правознавство, фізика);
• магістр — 2 роки навчання (повна вища освіта). Зі спе
ціальності «Правознавство» — 1 рік навчання.
Між НаУКМА та кожним студентом бакалаврату та маґістеріуму після зарахування укладається Договір про корпоратив
ні взаємозобов'язання.
Близько 20 % студентів НаУКМА навчається на контрактній
основі. Плата за навчання диференційована залежно від спе
ціальності.
Випускники магістерських програм мають можливість про
довжити навчання в аспірантурі та докторантурі. Таку ж мож
ливість мають і випускники програми підготовки спеціалістів.

БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ
Протягом
навчання
за
освітньо-кваліфікаційним
рівнем
«бакалавр» студент слухає базові курси з суспільних, природ
ничих
чи
гуманітарних
дисциплін,
отримує
фундаментальну
мовну підготовку (українська та англійська мови, а також — за
бажанням — німецька, французька, іспанська, італійська, япон
ська, китайська, чеська, польська, турецька, хорватська мови) та
здобуває професійну підготовку відповідно до обраного напряму.
На другому та третьому роках навчання студенти готують
і захищають курсові роботи.
Студент, який виконав навчальний план відповідної бака
лаврської програми та успішно захистив кваліфікаційну роботу
або склав державний іспит, отримує диплом бакалавра.
Студентам
НаУКМА
пропонуються
бакалаврські
програми
в таких галузях знань за напрямами підготовки:
• Гуманітарні науки. Історія. Філологія. Філософія.
• Економіка та підприємництво. Економічна теорія.
Фінанси і кредит. Маркетинг.
• Інформатика та обчислювальна техніка. Програм
на інженерія.
• Культура. Культурологія.
• Право. Прапо.
• Природничі науки. Біологія. Екологія, охорона нав
колишнього середовища та збалансоване природо
користування. Хімія.
• Системні науки та кібернетика. Прикладна мате
матика.
• Соціально-політичні науки. Політологія. Соціологія.
Соціологія (соціальна робота).
• Фізико-математичні науки. Фізика.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ТА ВИМОГИ
БАКАЛАВРСЬКИХ ПРОГРАМ
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.

Бакалаврська
освітньо-професійна
програма
складається
з блоку нормативних навчальних дисциплін, а також із бло
ку вибіркових дисциплін. Нормативні дисципліни обов'язкові.
До них належать:
• цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін;
• цикл фундаментальних та професійно орієнтованих дис
циплін.
Перший, державний цикл, визначається Міністерством осві
ти і науки України й прослуховується всіма студентами країни.
Другий цикл визначається відповідною кафедрою і залежить від
напряму підготовки. Вибіркові навчальні дисципліни поділяються
на професійно орієнтовані та на дисципліни вільного вибору.
Для виконання бакалаврської програми студент мас вивчи
ти всі нормативні дисципліни і певну кількість, визначену від
повідним навчальним планом, вибіркових професійно орієнто
ваних дисциплін. Крім того, за рахунок дисциплін вільного ви
бору студент має набрати 14 залікових балів. За рахунок цих
самих балів студент може частково виконати програму додат
кової спеціальності, вивчити другу іноземну або давню мову,
дисципліни інших напрямів. Загалом протягом чотирьох років
навчання студент має набрати визначену кафедрою суму залі
кових балів.
Програми додаткової спеціальності (minor), а також сертифі
каті програми пропонуються студентам як доповнення до обраної
ними бакалаврської нроірами (major). Ці додаткові програми дають
можливість цілеспрямовано використати залікові бали за обрані
курси, передбачені бакалаврськими програмами, сконцентрувати
зусилля на додатковому напрямі освіти, що може суттєво поліп
шити перспективи подальшого навчання (вибір магістерських
програм) і майбутнього працевлаштування студентів.
Студенти, які виконали програму додаткової спеціальності
або
сертифікату
програму,
отримують
відповідне
свідоцтво
(сертифікат).

МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ
Студенти НаУКМА навчаються па таких магістерських про
грамах:
• Біологія.
• Екологія та охорона навколишнього середовища.
• Економічна теорія.
• Журналістика.
• Інтелектуальні системи прийняття рішень.
• Інформаційні управляючі системи та технології.
• Історія (Історія; Археологія та давня історія України).
• Культурологія (Теорія та історія культури).

• Менеджмент організацій (Менеджмент в охороні здоров'я;
Охорона громадського здоров'я).
• Політологія (Європейські студії; Європейські, та німецькі
студії; Ціннісні та соціокультурні засади політики).
• Правознавство.
• Програмне забезпечення автоматизованих систем.
• Соціальна робота.
• Соціологія.
• Фізика.
• Філологія (Теорія, історія літератури та компарати
вістика; Теорія, історія української мови та компарати
вістика).
• Філософія (Історія філософії).
• Фінанси.
• Хімія (Мембранні та сорбційні процеси і технології).
Навчаючись за магістерською програмою, студент здобуває
поглиблені знання й навички дослідницької роботи в обраній
галузі, проходить підготовку до наукової та викладацької діяль
ності, виконання самостійних наукових досліджень. Тривалість
навчання за програмою підготовки магістрів — два роки («Пра
вознавство» — один рік).
Програма підготовки магістрів охоплює обов'язкові навчаль
ні курси та вибіркові курси, практичну підготовку, виконання
і захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Успішне виконання навчального плану відповідної магістер
ської програми та успішний захист кваліфікаційної роботи дають
право випускникові отримати диплом державного зразка.

НАВЧАЛЬНИЙ РІК У НаУКМА
Навчальний рік у НаУКМА починається 1 вересня і скла
дається з трьох триместрів — осіннього, весняного та літнього.
В осінньому та весняному триместрах передбачено по одному
тижню самостійної роботи, протягом яких студенти пишуть тези
та реферати з навчальних дисциплін, готуються до атестаційних
заходів. Кожний із триместрів закінчується іспитовою сесією,
після якої починаються канікули (до двох тижнів — в осінньому,
один тиждень — у весняному триместрах і до 10 тижнів улітку).

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
Кожна дисципліна, яку прослухав студент, з якої передбаче
но підсумковий контроль, оцінюється за 100-бальною системою.
Частину балів студент отримує за роботу протягом триместру,
решту — за іспит, залік.

Шкала переведення балів у чотирирівневу систему оцінок така:
менше 60 балів — «незадовільно»;
60 — 75 балів — «задовільно»;
76 — 90 балів — «добре»;
91 — 100 балів — «відмінно».

ПЛАН ОПАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Навчання студентів ІІаУКМА здійснюється на основі інди
відуального планування. Щорічно кожний студент складає влас
ний плай панування дисциплін, до якого вносить нормативні
навчальні дисципліни та обрані ним вибірокові курси. Запис на
курси і формування індивідуальних планів на всі три триместри
(осінь, весну, літо) наступного навчального року відбувається в
березні. Для того щоб записатися на обраний курс, студент має
внести його до свого індивідуального плану й зареєструвати на
відповідній кафедрі. Внести корективи до сформованого плану
опанування дисциплін студент може, звернувшись із вмотиво
ваною заявою до деканату протягом пертого тижня відповідного
триместру, після чого всі внесені до нього дисципліни вважа
ються обов'язковими для вивчення.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН НАВЧАННЯ
З дозволу декана студент, який успішно засвоює програму,
може навчатися (як правило, з третього року) за індивідуальним
графіком.
Йому
надається
можливість
достроково
завершити
навчання.

ПЕРЕХІД СТУДЕНТА НА ІНШИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ТА ЗМІНА СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Перехід студента бакалаврату па інший факультет та зміна
спеціальності дозволяється за наявності вакантних місць, а також
за умови опанування ним не менше двох повних фундаменталь
них і професійно орієнтованих навчальних дисциплін, визна
чених радою того факультету, куди переходить студент. Якщо
кількість претендентів більша за кількість вільних місць, перехід
відбувається на конкурсній основі.
Змінити спеціальність студент може лише один раз за час
навчання — не пізніше п'ятого триместру до початку форму
вання планів опанування дисциплін наступного року навчання
(березень). У межах одного факультету студент може змінити
спеціальність у другому триместрі.
Перехід на інший факультет не дас підстав для збільшення
терміну навчання в бакалавраті.

Переведення студентів першого року навчання в бакалавраті, а також студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікацій
ними рівнями «спеціаліст» та «магістр», з одного факультету на
інший не допускається згідно з чинним законодавством.

ПЕРЕХІД ДО НаУКМА
З ІНШИХ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
Перехід до НаУКМА студентів з інших вищих закладів осві
ти України допускається лише за умови успішного виконання
вступного тесту і на конкурсній основі. Абітурієнт, який до
вступу в НаУКМА навчався в іншому ВНЗ, вступає на загальних
умовах. Під час навчання в НаУКМА студент може перезараховувати навчальні дисципліни з того ВНЗ, де він навчався раніше,
якщо вони відповідають навчальному плану напряму, за яким
студент навчається в НаУКМА.

АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКА.
ДИПЛОМ НаУКМА
За умови виконання всіх вимог навчального плану і отри
мання визначеного мінімуму залікових балів з обраної спеціаль
ності студент допускається до підсумкової атестації — захисту
кваліфікаційної роботи на відкритому засіданні державної ко
місії або до складання державних іспитів.
Студентові, який успішно захистив кваліфікаційну роботу
чи склав державний іспит, рішенням Державної комісії присво
юється кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста чи магі
стра, вручається диплом державного зразка та додаток до нього.
Якщо студент складе па «відмінно» 75 відсотків обов'язкових
і вибіркових дисциплін навчального плану, а решту дисциплін —
з оцінкою «добре», захистить кваліфікаційну роботу з оцінкою
«відмінно», йому буде видано державний диплом із відзнакою.
Випускники, які виконали умови Положення про диплом
бакалавра та магістра НаУКМА та Договору про корпоративні
взаємозобов'язання
між
студентом
та
НаУКМА,
отримують
також дипломи Національного університету «Києво-Могилянська академія».
Диплом бакалавра або магістра НаУКМА видається випуск
нику, випускний рейтинг якого становить не менше 76 балів і
який захистив кваліфікаційну роботу або склав державний іспит
з оцінкою «добре» або «відмінно».
Диплом НаУКМА з відзнакою видається випускникові бакалаврської/маґістерської програми, який мас випускний рей
тинг не нижче 91 бала, відмінні оцінки з профільних дисциплін
і захистив кваліфікаційну роботу чи склав державний іспит з оцін
кою «відмінно».

Заступник декана —

ФЕДОРЧУК Микола Степанович
1 корпус, кімн. 205,
тел. 425-14-20,
e-mail: nico_fodorchuk@yahoo.es

Методисти —

ГАРАЩЕНКО Тетяна Григорівна,
ДУБІНА Ярослава Анатоліївна,
ЮРЕЧКО Ірина Іванівна
1 корпус, кімн. 203, тел. 425-14-20,
e-mails: gtg@ukina.kiev.ua; dgd@ulcma.kiev.ua;
iriv@ukma.kiev.ua

Становлення
Факультету
гуманітарних
наук
розпочалося
з часу відродження університету «Кисво-Могилянська академія».
Нині до складу факультету входять шість випускових кафедр:
історії, філософії та релігієзнавства, культурології, літератури
та іноземних мов (до 2007 року — кафедра філології), загально
го та слов'янського мовознавства, української мови. Вони за
безпечують
підготовку
студентів
за
відповідними
напрямами
освіти двох кваліфікаційних рівнів — бакалавра та магістра.
На кафедрах здійснюється також навчання аспірантів та докто
рантів.
На факультеті ведеться підготовка за напрямами базової осві
ти: історія, культура, філологія, філософія. Специфіка факуль

тету полягає в тому, що він дає можливість здобути не тільки
ґрунтовні фахові знання в цих галузях, а й отримати різнобічну
гуманітарну освіту. Студенти можуть дістати добру мовну під
готовку (українська, англійська, ще одна сучасна й одна з давніх
мов — за власним вибором), розвинути культуру мислення, ово
лодіти навичками літературної творчості та роботи на комп'ютері.
Процес навчання ґрунтується на принципі вільної творчої осві
ти (Liberal Arts Education), який дає можливість студентам, вра
ховуючи державні й університетські вимоги та використовуючи
можливості факультетських програм, вибудувати власну програму
навчання.
Студенти
факультету
мають
унікальну
можливість
поєднати фахову освіту певного напряму з вивченням курсів ін
ших напрямів, на додаток до головної спеціальності (major) вико
нати програму додаткової спеціальності (minor) або одну з сертифікатних програм (релігієзнавство, перекладознавство, юдаїка,
міждисциплінарних індивідуальних гуманітарних студій).
Після здобуїтя ступеня бакалавра студенти, які виявили схиль
ність і здібності до наукової роботи, мають змогу продовжити
навчання за дворічною магістерською програмою (Історія філо
софії; Теорія, історія літератури та компаративістика; Історія;
Археологія та давня історія України; Теорія та історія куль
тури; Теорія, історія української мови та компаративістика),
де поглиблено вивчають дисципліни з обраної спеціальності й
проводять дослідження під керівництвом знаних учених. Ступінь
магістра дає можливість продовжити навчання в аспірантурі,
працювати в науково-дослідних установах, вищій школі, дер
жавних структурах, культурних закладах, засобах масової ін
формації (детальніше див. у розділі «Магістерські програми»).
Навчальний процес на факультеті органічно пов'язаний з
науковими студіями. На кафедрах розробляються наукові теми,
фінансовані з державного бюджету, формуються наукові школи.
При факультеті функціонують дослідницькі осередки: Науководослідний центр «Спадщина КМА» (керівник М. В. Яремен
ко),
Центр
досліджень
Центрально-Східної
Європи
(керівник
II. М. Яковенко), Центр «Археологічна експедиція НаУКМА» (ке
рівник Л. А. Залізняк), Центр європейських гуманітарних дослі
джень (керівник К. Б. Сігов), Центр польських та європейських
студій (керівник О. В. Бетлій), Центр кінематографічних студій
(керівник А. І. Брюховецька). З 2003 року діє спеціалізована Вчена
рада із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня док
тора (кандидата) наук за спеціальностями «Історія України» та
«Всесвітня історія» (голова В. О. Щербак). Освітньо-професійні
програми підготовки бакалаврів і магістрів усіх напрямів, а також
програми навчальних дисциплін здебільшого мають оригінальний
характер і відбивають сучасний стан науки в конкретних галузях.

Наукові
дослідження
професорсько-викладацького
колективу
факультету реалізуються в монографіях, спеціальних колектив
них працях, щорічних випусках «Наукових записок НаУКМА»,
підручниках, курсах лекцій, навчальних посібниках, іншій ме
тодичній літературі.
Важливе значення для розвитку факультету мають його різ
нобічні зв'язки з вітчизняними та зарубіжними навчальними
і науковими закладами. Факультет активно співпрацює з науко
во-дослідними інститутами Національної академії наук Украї
ни, провідні наукові співробітники яких з самого початку бра
ли участь у формуванні навчальних програм та впровадженні їх
у навчальний процес. До викладання на факультеті залучають
ся фахівці з українських, європейських та американських уні
верситетів. Кафедри факультету плідно співпрацюють з Люблін
ським університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської, Дрезденським,
Берлінським,
Центральноєвропейським,
Санкт-Петербурзьким,
Познанським, Яґеллонським та Варшавським університетами.
Обов'язковим
компонентом
освітньо-професійної
програ
ми для здобугтя кваліфікаційного рівня є студентська прак
тика.
Студенти
проходять
археологічну
та
археолого-культурологічну навчальні, етнографічну, археологічну та філософ
ську дослідницькі, педагогічну та музейно-ознайомчу практики,
їх проведення сприяє закріпленню та поглибленню теоретич
них знань, набуттю професійних навичок, формуванню твор
чої
особистості
на
основі
засвоєння
культурно-історичних
надбань суспільства.
Перспектива розвитку факультету пов'язана з подальшим
упровадженням
принципу
вільної
творчої
освіти,
удоскона
ленням наявних бакалаврських та відкриттям нових магістер
ських програм, запровадженням нових спеціалізацій на кафе
драх, створенням спеціалізованих рад із захисту кандидатських
і докторських дисертацій, розширенням міжнародного співро
бітництва.
Студенти ФГН мають змогу займатися в мистецьких студі
ях, брати участь у роботі наукових гуртків, реалізовувати свої
організаційні здібності в університетських громадських об'єд
наннях,
відвідувати
різноманітні
спортивні
секції.
Регулярно
проводяться зустрічі з відомими письменниками, митцями, гро
мадськими та політичними діячами.
Органічне поєднання навчання з творчими ініціативами дає
можливість щорічно здобувати призові місця в різноманітних
студентських конкурсах. У 2007/08 навчальному році академіч
ну стипендію Президента України отримав Роман Москален
ко (історія), стипендію ім. Михайла Грушевського — Ольга Максимчук (філологія), іменні стипендії: ім. Петра Могили здобула

Юлія Кононенко (історія), ім. Григорія Сковороди — Іларій Ло
зовий (філософія), ім. Михайла Брайчсвського — Тетяна Магдич (МП-2 «Філософія»),
Лауреатами премії імені професора Романа Струця (Канада)
2008 року стали: Ольга Купріян, студентка 3 р. н., за найкращу
курсову роботу з літературознавства («Риси наукової та худож
ньої рецепції "людини бароко" в українській культурі: перед
історія образу Климентія Зиновієва» (за повістю Валерія Шев
чука «Біс плоті»); наук. кер. — дон,. Кисельова Л. О.); Галина
Ромапєнко, студентка 4 р. н., за найкращу кваліфікаційну робо
ту з літературознавства («Творчий діалог Миколи Куліша з Ми
хайлом Булгаковим»; наук. кер. — доц. Іванюк С. С.) та Надія
Моршина, студентка 2 р. н. МП «Філологія», за найкращу ма
гістерську роботу з літературознавства («Жанр житія-мартирія
в українських рукописах Четьях-Мінеях XVII століття»; наук,
кер. — доц. Павленко Г. І.).
АНОТАЦІЇ КУРСІВ, ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ
ше на веб-сайті НаУКМЛ: http://www.ukma.kiev.ua
Факультети/Кафедри.

- детальні
у розділах
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кандидат історичних наук, доцент

Мицик Юрій Андрійович,
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Лоссв Ігор Васильович,
кандидат філософських наук, доцент

Нікішенко Юлія Ігорівна,
кандидат історичних наук, доцент

Панченко Михайло Васильович,
старший викладач

Петрова Ольга Миколаївна,
доктор філософських наук, професор

Демчук Руслана Вікторівна,
кандидат філософських наук,
доцент

Джулай Юрій Володимирович,
кандидат філософських наук,
доцент

Живкова Олена Вікторівна,
старший викладач

Іваненко Майя Володимирівна,
старший викладач

Іваїпина Олександр Олексійович,
старший викладач

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

Ременяка Оксана Сергіївна,
кандидат історичних наук,
доцент

Черепанин Василь Миронович,
кандидат філософських наук, стар
ший викладач, випускник НаУКМА

Чумаченко Борис Миколайович,
старший викладач

Кафедра літератури та іноземних мов.
Завідувач —

Методист -

Моренець Володимир
Пилипович,

Пелешенко Наталія Іванівна

доктор філологічних наук,
професор, лауреат Державної
премії України ім. Т. Г. Шевченка
8 корпус, кімн. 15, тел. 462-49-09,
e-mail::mоге@икта. kiev.ua

З корпус, кімн. 117, тел. 425-02-64,
e-mail: peleshenkoni@ukma.kiev.ua

Агеєва Віра Павлівна,
доктор фіюлогічних наук,
професор, лауреат Державної
премії України ім.Т. Г. Шевченка

Алексеенко Олена Борисівна,
кандидат філологічних наук,
доцент

Веретельник Роман Миколайович,
доктор філософії в галузі
славістики, старший викладач
(РhD, Оттавський університет,
Канада)

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

Денисова Тамара Иаумівна,
доктор філологічних наук, про
фесор (Інститут літератури
ім. Т. Г. Шевченка НАН України)

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

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

Іванюк Сергій Семенович,
кандидат філологічних наук,
доцент

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

Кисельова Людмила
Олександрівна,
кандидат філологічних наук,
доцент

Лімборський Ігор
Валентинович,
доктор філологічних наук,
доцеїип (Черкаський державний
техіюлогічний університет
МОН України)

Мазін Дмитро Михайлович,
кандидат філологічних наук,
старший викладач, випускник
НаУКМА

Мокровольський Олександр
Миколайович,
старший викладач, перекладач
поезії та прози з кількох європей
ських мов (англійської, німецької,
французької) на українську

ІІіколенко Ольга Миколаївна,
доктор філологічних наук, про
фесор (Полтавський державний
педагогічний університет
ім. В. Г. Короленка)

Огаркова Тетяна Анатоліївна,
магістр культурології (НаУКМА),
доктор філософії в галузі літе
ратурознавства (Університет
Париж-12, Валь-де-Марн, Франція),
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

Плющ Леонід Іванович,
публіцист, літературознавець,
правозахисник, член Ініціативної
групи захисту прав людини, член
Закордонного представництва
Української Гельсінської групи
(Франція)

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

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

Харчук Роксана Борисівна,
кандидат філологічних наук,
доцент (Інститут літератури
ім. Т. Г. Шевченка НАН України)

ЦІалагінов Борис
Борисович,
доктор філологічних наук,
професор

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

Секція іноземних мов ____
Методист —

Новічкова Олександра
Сергіївна
З корп., кімн. 118, тол. 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

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

Федорчук Микола Степанович,
старший викладач, іспанська мова

Кафедра української мови
Завідувач —
Масенко Лариса Терентіївна,
доктор філологічних наук, про
фесор
З корпус, кімн. 304, тел. 425-60-75,
е-mail: max@ukma.kiev.ua

Методист Тарасенко Богдана
Володимирівна
З корпус, кімн. 304, тел. 425-60-75,
e-mail: max@ukma.kiev.ua

Голосовська Галина
Григорівна,
кандидат філологічних наук,
доцент

Калиновська Оксана
В'ячеславівна,
старший викладач

Кисельов Роман Євгенович,
кандидат філологічних наук,
доцент (Інститут літератури
ім. Т. Г. Шевченка НАН України)

Кобиринка Галина Степанівна,
кандидат філологічних наук,
доцент (Інститут української мови
НАН України)

Лаврінець Олена Яківна,
кандидат філологічних наук,
доцент

Литвиненко Анна Олександрівна,
Демська-Кульчицька
Орися Мар'янівна,
кандидат філологічних наук,
доцент

Дзюбишина-Мельник
Наталія Яківна,
кандидат філологічних наук,
доцент

старший викладач, аспірант НаУКМА

Проценко Олеся Василівна,
кандидат філологічних наук, доцент
(Київський національний універ
ситет ім. Тараса Шевченка)

Симонова Катерина Степанівна,
кандидат філологічних наук, доцент

Тодор Олена Григорівна,
кандидат філологічних наук, доцент

Томенко Олеся Миколаївна,
кандидат філологічних наук,
доцент (Національна академія
образотворчого мистецтва
й архітектури)

Тоцька Наталія Георгіївна,
старший викладач

Трач Надія Степанівна,
старший викладач,
аспірант НаУКМА

Федорів Марія
Любомирівна,
старший викладач, магістр
філології, випускниця НаУКМА

ІДінцюра Людмила Федорівна,
кандидат
доцент

філологічних

наук,

Кафедра філософії та релігієзнавства
Завідувач Ткачук Марина Леонідівна,
доктор філософських наук,
професор
1 корпус, кімн. 314, тел. 425 60 11,
е-mail: mlt@ukma.kiev.ua

Методист —
Перевенко Марія Іванівна
1 корпус, кімн. 327, тел. 425-60-11,

Архіпова Людмила
Дмитрівна,
кандидат філософських наук,
доцент

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

Бондаревська Ірина
Андріївна,
доктор філософських наук,
професор

Васильченко Андрій
Анатолійович,
кандидат філософських наук,
старший викладач (Інститут
філософії НАН України)

Головащенко Сергій Іванович,
кандидат філософських наук,
доцент

Гомілко Ольга Євгенівна,
доктор філософських наук,
професор (Інститут філософії
НАН України)

Гуссв Валентин Іванович,
кандидат філософських наук,
доцент

Джулай Юрій Володимирович,
кандидат філософських наук,
доцент

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

Завгородній Юрій
Юрійович,
кандидат філософських наук,
старший викладач, випускник
ІІаУКМА (Інститут філософії
ім. Г. С. Сковороди НАН України)

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

Капранов Сергій
Віталійович,
кандидат філософських наук,
старший викладач, випускник
НаУКМА (Інститут сходо
знавства НАН України)

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

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

Козловський Віктор Петрович,
кандидат
доцент

філософських

наук,

Котусенко Віктор Володимирович,
кандидат
старший
НаУКМА

філософських наук,
викладач, випускник

Лисий Іван Якович,
кандидат
доцент

філософських

наук,

кандидат
старший
НаУКМА

філософських наук,
викладач, випускниця

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

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

Сватко Юрій Іванович,

Лютий Тарас Володимирович,
кандидат філософських наук,
старший викладач, випускник
НаУКМЛ (Інститут філософії
ім. Г. С. Сковороди НАН України)

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

Менжулін Вадим Ігорович,
кандидат
доцент

Пастушенко Людмила
Андріївна,

філософських

наук,

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

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

доктор філологічних наук,
професор

Титаренко Віта
Володимирівна,
кандидат
доцент

філософських

наук,

Тихолаз Анатолій
Георгійович,
доктор філософських наук,
доцент

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

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

Декан факультету —
ІВАНОВА
Наталія Юріївна,
кандидат економічних
професор

наук,

б корпус, кімн. 408,
тол. 425-77-37, 425-60-42,
факс 425-77-37,
e-mail: nivanova@ukma.kiev.ua

Заступник декана —
ПІЧИК Катерина Валеріївна,
кандидат економічних наук, доцент
6 корпус, кімн. 407,
тел. 425-77-37, e-mail: pichik.ketrin@mail.ru

Методисти —

КОРОЛЬОВА Ольга Олегівна,
ФАНДРАЛЮК Леся Володимирівна,
ЦІЛИК Наталія Миколаївна
б корпус, кімн. 408, тел. 425-77-37, факс 425-77-37,
e-mails: korolyovaoo@ukma.kiev.ua; scienc@ukma.kiev.ua

Розбудова Факультету економічних наук почалася з часу від
родження
університету
«Києво-Могилянська
академія».
Зараз
факультет готує фахівців-екопомістів за напрямом вищої освіти
«Економіка та підприємництво» на базі таких програм:
• бакалаврські — «Економічна теорія» та «Фінанси і кредит»,
4 роки навчання;
• магістерські — «Економічна теорія» та «Фінанси», 2 роки
навчання.
Випускники цих програм (детальніше див. у розділі «Магістерські
програми») можуть продовжити навчання в аспірантурі.
Процес навчання на факультеті ґрунтується на принципі
вільної творчої освіти (Liberal Arts Education), що дає можливість
студентам, враховуючи державні та університетські вимоги, ви
будовувати власну програму навчання.
Освітньо-професійні
програми
підготовки
економістів
від
повідають державним стандартам вищої освіти України, а також

сучасним західним стандартам вищої економічної освіти, що
засвідчує визнання західними університетами програм факуль
тету під час прийому наших випускників на магістерські про
грами та програми РhD.
Практика підтвердила ефективність навчального процесу на
факультеті — його випускники мають високу професійну репу
тацію на вітчизняних і закордонних ринках праці. Це підтвер
джують високооплачувані позиції в престижних іноземних та
вітчизняних фірмах, аудиторських і консалтингових компаніях,
провідних банках, аудиторських та рекламних агентствах, цен
тральних
економічних
журналах,
науково-дослідних
інституціях
тощо.
До складу факультету входять три кафедри, на яких працю
ють визнані в Україні кваліфіковані викладацькі кадри (ЗО %
докторів і 60 % кандидатів наук), більшість з яких пройшли ста
жування у провідних університетах США, Канади, Франції,
Німеччини, Нідерландів, Іспанії.
Особливість програм Кафедри економічної теорії — орієн
тація на анголо-американську модель університетської освіти,
що передбачає поглиблене опанування студентами теоретичних
знань, уміння творчо виконувати аналітичну роботу широкого
профілю. Це дає можливість випускникам бути готовими і здат
ними безперервно набувати нові знання та ефективно застосо
вувати їх на практиці.
Кафедра маркетингу та управління бізнесом за характером
діяльності
забезпечує
реалізацію
концепції
проектно-орієнтованого навчання, головним завданням якої є налагодження тісніших
зв'язків між навчальним процесом та потребами бізнес-середовища. Кафедра забезпечує якісне викладання прикладних дис
циплін для бакалаврів та магістрів. У 2008 році кафедра здійснює
ліцензування бакалаврської програми за напрямом підготовки
«Маркетинг».
Кафедра
фінансів
готує
фінансистів-аналітиків,
здатних
розв'язувати нестандартні завдання, приймати ефективні рішен
ня, креативно мислити та діяти. Пріоритетом у роботі кафедри
є поєднання навчально-виховного процесу з науковою роботою,
впровадження новітніх технологій навчання. У 2006 році на ка
федрі ліцензовано магістерську програму за спеціальністю «Фі
нанси».
Професори й доценти факультету є авторами підручників та
навчальних посібників, які зайняли провідне місце у вищій еко
номічній освіті України. Основні дисципліни забезпечені дру
кованими
авторськими
методичними
посібниками.
Викладачі
факультету регулярно публікують наукові статті у фахових науко
вих журналах, а також беруть активну участь у престижних між
народних та всеукраїнських наукових конференціях, семінарах,

форумах, круглих столах тощо, в тому числі за кордоном. Науко
ва робота професорсько-викладацького складу створює методо
логічну базу для постійного вдосконалення змісту і форм на
вчального процесу, переведення курсів на проблемно-орієнтовний
метод викладання. Активно впроваджуються сучасні інновацій
ні методи навчання.
Для підтримання високого рівня навчання, активного впро
вадження
новітніх
навчальних
технологій
факультет
постійно
залучає до своєї роботи провідних вітчизняних та іноземних
викладачів, 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 розви
тку факультету тісно пов'язаний із концептуальними основами
та
вимогами
формування
Єдиного
європейського
освітнього
простору в контексті Болонського процесу.
Партнер
факультету
—
Норвезька
школа
менеджменту,
м. Осло (ВІ Norwegian School of Management), яка с провідним
сучасним
університетом Європи.
Формат
навчальних
програм
ВТ с стандартом Болонського процесу, що уже найближчим
часом стане й українським стандартом. Навчальна філософія
ВІ дуже близька до концепції Факультету економічних наук
НаУКМА, а саме — на базі ґрунтовної академічної (фундамен
тальної) підготовки готувати практичних фахівців, які, опанову
ючи сучасну теорію, вчаться застосовувати її висновки па прак
тиці (Research based learning). У жовтні 2006 року НаУКМА уклав
із Норвезькою школою менеджменту ВІ договір про співробіт
ництво, який, зокрема, передбачає сприяння академічному обміну
студентами та формування в перспективі па базі існуючих у двох
університетах програм з економічної теорії спільної магістерської
програми за схемою: рік навчання в НаУКМА, рік — у ВІ, з ви
дачею двох державних дипломів (українського та норвезького).
Крім того, факультет співпрацює з Університетом св. Томаса,
Міннесота, США (University of St. Thomas), Латвійським інсти
тутом менеджменту інформаційних систем, м. Рига (ISMA), ЗАТ
«Делойт енд Туш ЮСК», Райффайзен Банком Аваль, корпора
цією UBG, ООО «ИНТАЛЕВ Украйна», компанією «Dragon
Capital» та in.
Високий рівень підготовки викладачів та студентів факуль
тету дає їм можливість виборювати престижні стипендії та по
сідати призові місця на професійних конкурсах, олімпіадах,
конференціях та бізнес-чемпіопатах. Зокрема, у 2006/07 на
вчальному році викладачі факультету професор Бажал Юрій
Миколайович, професор Краснікова Лариса Іванівна, доцент Пап
Лілія Володимирівна та студентка 1 р. н., спеціальність «Фінанси»,

Ольга Мслих стали лауреатами стипендії ім. В. Гетьмана, засно
ваної Райффайзеп Банком Аваль.
Переможці конкурсу «Бізнес-таланти України», який прово
дила корпорація UBG, студенти 3 р. н., спеціальність «Фінанси»,
Юлія Дюба, Ольга Закревська та Світлана Татура запропону
вали Народній фінансовій страховій компанії «Добробут» ство
рити окремий відділ — Центр безпечної вагітності «BabyBorn»,
який спеціалізуватиметься на наданні комплексного пакету по
слуг із супроводу вагітності та забезпечення пологів. Інновацію
студентів, які посіли 2 місце, Артема Панчепка — Зр. н., «Еко
номічна теорія», Олександра Бондаренка — 3 р. н., «Фінанси», та
Олександра Дублінських — Зр. н., «Фінанси», вже впроваджено
фондовою компанією «Ініціатива», котра випустила новий вид
цінних паперів.
Катерина Теплінська, студентка 3 р. н., спеціальність «Еко
номічна теорія», перемогла у студентському бізпес-форумі, ор
ганізованому
однією
з
найкращих
консалтингових
компаній
ОеІоіІІе та міжнародною бізнес-іпколою ЇМО, і представляла
Україну в Лозанні (Швейцарія). Окрім цього, студенти факуль
тету брали участь у Всеукраїнському конкурсі «Бізнес-чемпіонат
України», який проводить телеканал УТ-1, та увійшли до п'ятірки
найсильніших команд.
АНОТАЦІЇ КУРСІВ, ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ
ше на веб-сайті НаУКМА: http://www.ukma.kiev.ua
Факультети/Кафедри.

- детальні
у розділах

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДР
Кафедра економічної теорії.
Завідувач —
Бажал Юрій Миколайович,
доктор економічних наук, професор
6 корпус, кімн. 403, тел. 425-60-42,
e-mail: bazhal@ukma.kiev.ua

Методист —
Колосова Піна Василівна
6 корпус, кімн. 208, тел. 425-60 42,
e-mail: kolos@ukma.kiev.ua

Лртьомова Тетяна Іванівна,
доктор економічних наук, доцент
(Державна установа «Інститут
економіки та прогнозування
НАН України»)

Бандура Олександр Вікторович,
кандидат економічних наук, доцент

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

Бураковський Ігор Валентинович,
доктор економічних наук,
професор

Ваврищук Віталій
Володимирович,
старший викладач (Центр
соціально-економічних досліджень
CASE-Україна)

Ваврищук Наталія Георгіївна,
кандидат економічних наук,
старший викладач

Вишня Марія Маринівна,
старший викладач (Київський
економічний інститут)

Михалевич Михайло
Володимирович,
член-кореспондент НАНУкраїни,
доктор фізико-математичних
наук, професор (Українська
академія зовнішньої торгівлі)

Орел Євген Миколайович,
Григор'єв Генна дій
Степанович,
кандидат економічних наук,
доцент

Іванова Наталія Юріївна,
кандидат економічних наук,
професор

кандидат економічних наук,
доцент

Сисенко Наталія Володимирівна,
асистент (Інститут економічних досліджень та політичних
консультацій)

Скрипниченко Марія Іллівна,
Кілієвич Олександр
Іванович,
доцент (Національна академія
держанного управління
при Президентові України)

доктор економічних наук, професор (Державна установа «Інстптут економіки та прогнозування
ІІЛІІ України»)

Тьорло Вікторія Володимирівна,
Кузьменко Валерій Павлович,
кандидат економічних наук,
доцент (Національний інститут
проблем міжнародної безпеки
РНБОУ)

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

кандидат економічних наук, доцент (Академія муніципального
управління)

Тьорло Володимир
Олександрович,
кандидат економічних наук, доцент (Академія муніципального
управління)

Храбан Андрій Михайлович,
Курило Ірина Олексіївна,
доктор економічних наук,
доцент (Інститут демографії
та соціальних досліджень
НАН України)

Мельник Олексій
Михайлович,
доктор економічних наук, професор (Київський національний
економічний університет)

доктор філософії в галузі операційного.та інформаційного
менеджменту (PhD, University
of Connecticut, США), старший
вик/\адач, випускник НаУКМА

Шеремета

Павло Михайлович,

магістр
з управління бізнесом
(MBA, Університет Еморі, США),
старший тікладач (КисвоМогилянська Бізнес-Школа)

Кафедра маркетингу та управління бізнесом_____________
Завідувач ~

Методист —

Пан Лілія Володимирівна,

Ісаєнко Лнна Михайлівна

кандидат економічних наук,
доцент
6 корпус, кімн. 305, тел. 425-60-42,
e-mail: panlilya@ukma.kiev.ua

б корпус, кімн. 305, тол. 425-60-42,
е-іпаіі: isaenko@ukma.kiev.ua

Абрамович Ольга Костянтинівна,
асистент, аспірант НаУКМА

Гуменна Олександра Вікторівна,
кандидат економічних наук,
доцент

Дацій Олександр Іванович,
доктор економічних наук,
професор

Єрофеєва Тетяна Анатоліївна,
старший викладач

Коредький Микола
Христофорович,
доктор наук з державного
управління, професор

Лазоренко Лариса Віталіївна,
кандидат економічних наук,
доцент

Пічик Катерина Валеріївна,
кандидат економічних наук,
доцент

Погасій Вікторія Ігорівна,
асистент, аспірант НаУКМА

Романченко Наталія
Володимирівна,
кандидат економічних наук,
доцент

Кафедра фінансів_________
Завідувач —

Лук'яненко Ірина Григорівна,
доктор економічних наук,
професор
б корпус, кімн. 410, тол. 239-24-94,
факс 239-24-90,
e-mail: luk@eerc.kiev.ua
Методист —

Донкоглова Наталія Анатоліївна
6 корпус, кімн. 409, тел. 425-60-42,
e-mail: donkoglova@ukma.kicv.ua

Лаборант —
Косяк Анна Олександрівна
6 корпус, кімн. 409, тол. 425-60-42,
e-mail: kosyak@ukma.kicv.ua

Базілінська Олена Яківна,
кандидат економічних наук,
доцент

Бридун Євгеній Володимирович,
кандидат економічних наук,
доцент (ЗАТ «СК "Еталон"»)

Ьуй Тетяна Григорівна,
старший викладач (Київський
і нaціональни й університет
ім. Тараса Шевченка)

Галицька Елеонора Вікторівна,
кандидат економічних наук,
доцент

Глущенко Світлана Василівна,
кандидат економічних наук,
доцент

Горбачук Василь Михайлович,
кандидат фізико-математичних
наук, доцент (Інститут кібер
нетики НАН України)

Долинський Леонід Борисович,
кандидат економічних наук,
доцент (Київський національний
економічний університет)

Дяковський Дмитро
Анатолійович,
кандидат економічних наук, доцент

Жарко Роман Петрович,
кандидат економічних наук
(Національний аграрний універ
ситет)

Івахненков Сергій
Володимирович,
кандидат економічних наук, доцент

Ільницький Олександр
Леонідович,
кандидат фізико-математичних
наук (Президент ЗЛТ «Українська
інвестиційна компанія»)

Єременко Володимир
Олексійович,
кандидат економічних наук,
доцент (ЗАС «“КУА" Системные
инвестиции»)

Корчевна Ольга Володимирівна,
кандидат психолого-педагогічних
наук (Київський національний
економічний університет)

Краснікова Лариса Іванівна,
кандидат економічних наук,
доцент

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

Курков Максим Семенович,
кандидат економічних наук,
доцент (Київський національний
економічний університет)

Михайличенко Сергій Юрійович,
кандидат економічних наук,
доцент (Експертно-аналітичний
центр з питань грошовокредитної політики НБУ)

Мірошніченко Ольга Юріївна,
кандидат економічних наук
(Київський національний уні
верситет ім. Тараса Шевченка)

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

Прімєрова Олена
Костянтинівна,
старший викладач (Київський
національний університет
ім. Тараса Шевченка)

Семиколснова Світлана Вікторівна,
кандидат економічних наук

Сологуб Ілона Анатоліївна,
асистент, аспірант НаУКМА

Сопко Василь Васильович,
доктор економічних наук, про
фесор (Київський національний
економічний університет)

Степанкова Тетяна
Михайлівна,
кандидат економічних наук,
доцент (Українська спілка підпри
ємців та промисловців)

Чугунов Ігор Якович,
доктор економічних наук, професор
(Академія фінансового управлін
ня при Міністерстві фінансів
України)

Шнортюк Володимир Григорович,
кандидат фізико-математичних
наук, доцент

ІІІумська Світлана Степанівна,
кандидат економічних наук,
доцент (Державна установа
«Інститут економіки та прогно
зування» НАН України)

Президент Республіки Перу
(2001 2006) Алехандро Толедо
виступив перед могилянцями
з лекцією на тему «Демократія,
бідність та розвиток у світі
сьогодні». 4 квітня 2008 р.

Декан факультету —
ГЛИБОВЕЦЬ
Микола
Миколайович,
доктор фізикоматематичних наук,
професор
1 корпус, кімн. 302,
тел. 463-69-85,
e-mail: glib@ukma.kiev.ua

Заступник декана —
ЗАХАРІЙЧЕНКО Юрій Олексійович,
кандидат фізико-математичних наук, старший
викладач
1 корпус, кімн, 308,

тел. 425-43-08,
e-mail: zahar@ukma.kiev.ua

Методисти —
КОНЮШЕНКО Валентина Петрівна,
ДОКІЛЬ Людмила Володимирівна
1 корпус, кімн. 315, тол. 425-60-64,
e-mail: kovape@ukma.kiev.ua; www.fcss.ukrna.kiev.ua

Історія Факультету інформатики НаУКМАнерозривно пов'я
зана з історією та розбудовою всього університету. За час свого
існування факультет пройшов шлях від невеликих структур, які
вирішували вузькі задачі, пов'язані з інформатизацією НаУКМА,
до одного з найпотужніших освітньо-наукових центрів України
в галузі комп'ютерних інформаційних технологій.
Нині факультет складається з чотирьох кафедр: інформати
ки, математики, мережних технологій, мультимедійних систем,
а також лабораторії інформатики, Вони забезпечують роботу
бакалавр аіу, програми спеціаліста і магістерських програм та
аспірантури. Лабораторія обслуговує 10 комп'ютерних класів.
Усі класи під'єднано до локальної комп’ютерної мережі НаУКМА
та до Інтернету.

Основні
завдання
факультету
—
забезпечення
базової
вищої 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 «Комп'ютерні науки» з профілюванням на перехід до про
грам спеціаліста та магістра за спеціальностями «Інформацій
ні управляючі системи та технології», «Інтелектуальні системи
прийняття
рішень»
«Програмне
забезпечення
автоматизованих
систем» (детальніше див. у розділі «Магістерські програми»).
Основний напрям підготовки студентів можна сформулю
вати як «м'які інформаційні технології» на базі ґрунтовної під
готовки в галузі Computer Science.
В основу професійного блоку дисциплін, що вивчаються на
факультеті, покладено принцип висвітлення основних парадигм
програмування, мов, які підтримують ці парадигми, а також
базових розділів математики.
Значне
поширення
інтернет-технологій,
мультимедійного
подання інформації, впровадження комп'ютерів у найрізнома
нітніші галузі економіки, промисловості та культури вимагає
підвищеної якості та 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, муль
тимедійних технологій, агентних технологій, веб-програмування,
електронної комерції, актуарної (страхової) математики, фінан
сової математики, застосування математичних методів в еконо
міці тощо.
З 1 вересня 2007 року здійснюється підготовка за спеціаль
ністю «Прикладна математика». Вона орієнтована па підготовку
математика-універсала,
здатного
до
застосування
математично
го апарату в природничих, інженерних та комп'ютерних науках,
економіці та фінансах, соціології, страховій справі. Крім того,
передбачено ґрунтовне вивчення сучасних комп'ютерних тех
нологій, які дають можливість ефективно реалізовувати отри
мані алгоритми розв'язання задач,
Викладачі разом зі студентами виконують низку проектів,
спрямованих на розроблення комп'ютерних систем підтримки
дистанційної освіти та введення в нашому університеті цієї
електронної форми освіти. Інформаційні технології, які вивчають
і опановують наші студенти, пов'язані з Інтернетом, розподі-

леними
обчисленнями,
застосуванням
штучного
інтелекту
та
прийняттям 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
веборієптованих
інформаційних
систем,
створення
інтелектуаль
них
мережних
онтологічних
систем,
алгоритми
на
графах,
функціональний
аналіз,
дискретна
математика,
теорія
груп,
криптографія.
На факультеті також діє аспірантура.
Кафедри факультету та магістерські програми плідно спів
працюють із багатьма закордонними університетами, насампе
ред із Вищою технічною школою (НTWK, Лейпциг, Німеччина),
Вестфальським університетом (Мюнстер, Німеччина), універси
тетом Оксфорд Брукс (Оксфорд, Велика Британія), факультетом
інформатики та математики Університету Миколая Коперника
(Торунь,
Польща),
Фундацією
Економічної
Освіти
(Варшава,
Польща) тощо. Таке співробітництво дало факультету можливість
брати активну участь у спільних європейських проектах, зокре
ма за програмою TEMPUS TACIS. Так, було виконано проект
«Human Resource Development in Ukraine» (підготовка фахівців
для книжкової промисловості України). Завершено роботу над
проектом «Електронний центр мультимедійних ресурсів в Укра
їні», націленим на розширення навчальної бази українських
університетів та інтенсифікацію академічних обмінів. Досягнен
ня факультету в розробленні мультимедійних засобів передачі
інформації
демонструвалися
на
Всесвітній
комп'ютерній
ви
ставці СЕВГГ у 2004 — 2006 роках. Із вересня 2005 року почалося
виконання нового спільного проекту «Interregional IT-Training
Courses for Kyiv-Mohyla Collegia Network» (InterCollegia). 3a
останні роки виграно ще два темпусівські гранти, які спрямовані
на вирішення проблем, пов'язаних з організацією групової роз
робки складних програмних систем та пізнанням світу людьми
з вадами зору за допомогою комп'ютера. Створено центр під
тримки електронного навчання.
На факультеті активно ведеться наукова робота: проводить
ся щорічна міжнародна конференція «Теоретичні та прикладні
аспекти побудови програмних систем»; численні наукові та
науково-практичні семінари, в тому числі у рамках європейських
проектів; видаються тематичні випуски журналу «Наукові за
писки НаУКМА» з комп'ютерних та фізико-математичних наук;
розробляється ряд наукових тем.

Викладачі факультету підготували і видали низку підручни
ків та монографій, зокрема «Основи комп'ютерних алгоритмів»,
«Штучний інтелект», «Електронні мультимедійні видання» то
що. Триває активна робота в напрямі створення електронних
навчальних курсів та електронних навчальних матеріалів.
Студенти факультету щорічно здобувають призові місця у різ
номанітних конкурсах. Ростислав Сліпецький, 4 р. н., посів тре
тє місце у конкурсі TopCoder Open 2007 Component Design com
petition, Las Vegas, USA.
АНОТАЦІЇ КУРСІВ, ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ - деталь
ніше на веб-сайті НаУКМА: http://www.ukma.kiev.ua у розділах
Факультети/Кафедри.
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Сьогодні в Україні підготовку юристів здійснює чимало ви
щих навчальних закладів, окремі з яких мають багаторічну іс
торію, сталий професорсько-викладацький склад, певний авто
ритет і традиції.
Порівняно з ними Факультет правничих наук Національно
го університету «Києво-Могилянська академія» дуже молодий
(розпочав свою діяльність у 1996 році), але, за результатами
різних соціологічних досліджень та експертних оцінювань, увій
шов до числа найкращих юридичних факультетів вищих на
вчальних закладів України і набув статусу однієї з елітних прав
ничих шкіл країни.
Факультет здійснює підготовку юристів за трьома освітньокваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст та магістр пра
ва, що відповідає IV найвищому рівню акредитації. Також на
факультеті діє аспірантура. Ведеться підготовка до переходу на
триступеневу систему навчання (бакалавр, магістр, РhD), що від
повідатиме рівню міжнародних стандартів.

Особливість діяльності факультету поляга' в тому, що про
грами підготовки фахівців поєднують у собі відповідні навчаль
ні дисципліни вітчизняної моделі напряму «Право» та адаптова
ні навчальні дисципліни європейських та американських моделей
правничих шкіл.
Всі програми факультету, за якими відбувається підготовка
студентів, відповідають українським державним і сучасним за
хідним стандартам вищої освіти, розробленим у рамках Болон
ського процесу. Навчання зорієнтоване на поглиблене опану
вання академічних знань та розвиток креативних навичок за
стосування їх на практиці. Своїм головним завданням Факультет
правничих наук вважає підготовку правників нового покоління,
спроможних
на
високому
професійному
рівні
реалізовувати
отримані знання в усіх сферах багатогранної юридичної науки
і практики та здатних ефективно впливати на розбудову пра
вової держави, становлення громадянського суспільства та роз
виток ринкової економіки, в Україні.
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.
Про високу якість навчальних програм та інноваційних ме
тодик викладання в університеті свідчать численні призові міс
ця студентів факультету на міжнародних та українських змаган
нях, конкурсах та олімпіадах. Наші студенти беруть участь та
досягають високих результатів у щорічних міжнародних змаган
нях «The Philip С. Jessup International Law Moot Court Compétition»,
«The Telders International Law Moot Court Competition», «The
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court
Competition»,
у
Всеукраїнських
змаганнях
із
господарського
права і процесу, Всеукраїнській студентській олімпіаді з право
знавства. У 2007 та 2008 роках команда студентів ФПвН пере
магала в українському національному раунді Конкурсу з між
народного публічного права ім. Філіпа Джессопа і виборювала
право представляти Україну на міжнародному раунді цих зма
гань, що відбулися у Вашингтоні (США). Два роки поспіль ко
манда НаУКМА входить до шістнадцяти кращих університетів
світу в загальнокомандному рейтингу серед більш ніж 100 прав
ничих факультетів з понад 70 країн світу.
В 2008 році студентки факультету Ольга Асадча та Ганна
Власюк посіли відповідно 23-тє та 27-ме місця в індивідуальному
рейтингу кращих 100 промовців на міжнародному раунді. Варто
наголосити, що Конкурс ім. Ф. Джессопа — найвідоміші та най-

престижніші змагання, своєрідні Олімпійські ігри серед студентів-правників усього світу.
У лютому 2008 року команда студентів факультету вдруге
здобула перемогу в усному національному раунді змагань з між
народного права ім. Телдерса. У квітні 2008 року команда Фа
культету правничих наук виборола 2-ге місце в командному
заліку в другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з
правознавства.
На ринку праці спостерігається великий попит на випускни
ків Факультету правничих паук, які па високому професійному
рівні здійснюють юридичне обслуговування суб'єктів підпри
ємницької діяльності в державному та приватному секторах
економіки, а також успішно працюють у юридичних фірмах,
керують ними. Отримані знання випускники факультету вико
ристовують і на різних посадах в органах законодавчої, виконавчої
та судової влади та органах місцевого самоврядування. Чимало з
них працюють викладачами, аналітиками, журналістами.
Крім того, знання, здобугі під час навчання, дають можли
вість студентам та випускникам факультету за бажанням ста
жуватися та навчатись на магістерських і докторських програмах
у Школах права Європи та Америки.
Для забезпечення потреб навчального процесу на факуль
теті функціонують три кафедри (загальноправових наук, державноправових наук та галузевих правових наук) із загальною
чисельністю професорсько-викладацького складу понад 60 осіб,
з яких більше 60 % становлять професори, доктори наук та до
центи, кандидати паук.
Факультет
ставить
мету
забезпечити
навчальний
процес
висококваліфікованими науковими кадрами. Для цього запро
шуються на роботу видатні вчені-правиики та юристи-нрактики.
У різний час па факультеті викладали й викладають: М. І. Козюбра — д. ю. н., професор, заслужений юрист України, суддя
Конституційного Суду України (у відставці); М. Д. Савенко —
к. то. 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. п.,
доцент, народний депутат України; Ю. Б. Ключковський — к. н.,
народний депутат України; О. Л. Копиленко — д. ю. н., профе
сор, академік Академії правових наук України, директор Інсти
туту законодавства Верховної Ради України; 3. В. Ромовська —
Д. ю. її., професор, заслужений юрист України, народний депу
тат 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;
В. А. Василенко — д. ю. н., професор, Надзвичайний і Повно

важний Посол України, представник України в Раді ООН з прав
людини, заслужений юрист України; В. І. Галаган — д. ю. н.,
професор; О. М. Костенко — д. ю. нм професор; Р. П. Князевич — к. ю. н., доцент, народний депутат України. Більшість
професорів і доцентів с авторами навчальних посібників, моно
графій, іцо зайняли провідне місце у вищій юридичній освіті
України. Навчальний процес базується на активній науковій
роботі викладачів, результати якої висвітлюються у численних
наукових публікаціях в різних країнах, використовуються при
підготовці урядових документів вищого рівня, а також у зако
нотворчому процесі в Україні. Багато викладачів факультету
пройшли стажування за кордоном у провідних університетах
США, Канади, Італії, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Угор
щини.
У рамках реалізації реформ Болонського процесу, який за
охочує до розвитку програм обміну викладачів та студентів, та
з мстою надання студентам різнобічних знань у царині інших
правових систем світу та в галузі юридичної компаративістики
факультет запрошує до викладання відомих фахівців права —
викладачів
західних
університетів
та
практикуючих
юристів.
НаУКМА також активно сприяє поверненню на Батьківщину та
працевлаштуванню українських правників із науковими ступе
нями з
європейських та північноамериканських університетів.
Завдяки цьому на Факультеті правничих наук збільшується
кількість курсів у галузях міжнародного та порівняльного права,
що викладаються англійською мовою. Так, на магістерській про
грамі
«Правознавство»
запроваджено
англомовну
сертифікату
програму «Проблеми європейського права», викладати на якій
залучені фахівці з України, Італії, Німеччини, CШA, а саме: Ан
дрій Мелешевич, PhD, професор; Станіслав Шевчук, к. ю. н.,
доцент; Альдо Берлінгуер, PhD, професор, університет Кальярі
(Італія); Богдан Футей, суддя Федерального суду претензій США;
Катя Лєнзінг, адвокат (Німеччина). З вересня 2007 року при ка
федрі
загальної!равових
наук
відкрито
сертифікату
програму
«Міжнародний захист прав людини» для студентів бакалаврату
всіх факультетів.
У червні 2007 року вперше в Україні факультет спільно з Гей
дельберзьким
університетом,
університетом
м.
Майнц
(ФРН)
та
Інститутом
німецького
права
Ягеллонського
університету
(Польща) за сприяння Німецької служби академічних обмінів
(DAAD) провів Літню школу «Право в Німеччині» для викла
дачів та студентів старших курсів вищих юридичних закладів
України. У 2008 році літня школа проходила вдруге.
Крім значного наукового потенціалу, Факультет правни
чих наук НаУКМА має достатню для виконання своїх завдань

матеріально-технічну
базу
та
навчально-методичні
підрозділи,
зокрема такі, як:
•
Експериментальна
навчальна
лабораторія
«Правнича
клініка», де студенти набувають практичних навичок та вмінь
у наданні правової допомоги фізичним та юридичним особам.
На базі «Правничої клініки» у 2003/04 навчальному році ство
рено
Інформаційно-тренінговий
центр
юридичної
клінічної
освіти України, який проводить семінари, тренінги, науковопрактичні конференції для студентів-консультантів та викладачів
юридичних клінік вищих навчальних закладів України, літні
школи тощо.
• Унікальна Навчальна судова зала, устаткована спеціаль
ними меблями та технічними засобами фіксації та відтворення
судового процесу, в якій студенти проводять групові заняття та
ділові ігри з таких професійно орієнтованих навчальних дис
циплін, як цивільне, кримінальне, господарське, адміністративне
і конституційне процесуальне право України.
• 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».
У
лабораторії
за
допомогою
найсучаснішої
криміналістичної
техніки студенти набувають практичних знань, навичок, тактич
них прийомів розслідування злочинів.
• У структурі Наукової бібліотеки НаУКМА створено спеці
алізовану Правничу бібліотеку. У фондах бібліотеки, крім укра
їномовної, представлено також багатоаспектну сучасну юридич
ну літературу англійською, польською, російською, французькою
та іншими мовами. Власні книжкові колекції подарували бібліо
теці професори Л. В. Коваль і О. А. Кониленко, доцент В. М. Суіценко та інші викладачі.
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 «ІОстиніан» випускають журнал «Українське пра
во», який за рішенням Президії ВАК України внесено до пере
ліку наукових фахових видань. Крім цього, на факультеті що
річно видається фаховий збірник «Наукові записки НаУКМА,
Юридичні науки», де представлено широкий спектр актуальних
проблем, що стоять перед юридичною наукою сьогодення. Ча
сопис розрахований на науковців, викладачів, аспірантів та сту
дентів вищих юридичних навчальних закладів. Разом з Інститутом

виборчого права факультет є засновником наукового журналу
«Вибори та демократія».
АНОТАЦІЇ КУРСІВ, ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ
ше на веб-сайті НаУКМА: http://www.ukma.kiev.ua
факультсти/Кафедри.

- детальні
у розділах
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Миколайович,

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

Пасенюк Олександр
Михайлович,
старший викладач (Голова
Вищого адміністративного
суду України)

Савенко Микола Дмитрович,

кандидат
доцент

юридичних

наук,

Цельєв Олексій Вікторович,
кандидат
доцент

юридичних

наук,

Шевчук Станіслав
Володимирович,
кандидат юридичних наук,
доцент (ОБСЄ в Україні)

кандидат юридичних наук,
професор

Кафедра загальноправових наук.
Завідувач —
Антонович Мирослава
Михайлівна,
кандидат філологічних наук,
магістр права, доцент
4 корпус, кімн. 325, тел. 425-60-73,
e-mail: antonovych@ukma.kiev.ua

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

Артикуца Наталія
Володимирівна,
кандидат філологічних наук,
доцент

Берлач Наталія Анатоліївна,
кандидат економічних наук,
доцент (Національна академія
внутрішніх справ України)

Бігун В'ячеслав Степанович,
кандидат юридичних наук
(Інститут держави і права
ім. В. М. Корецького
НАН України)

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

Василенко Володимир
Андрійович,
доктор юридичних наук, професор
(Міністерство
закордонних
справ
України)

Вербицький Костянтин
Олександрович,
старший викладач (Верховна
Рада України, Головне науковоекспертне управління)

Герасимов Ростислав Олегович,
кандидат юридичних наук,
доцент

Журбелюк Галина
Володимирівна,
кандидат історичних наук,
доцент

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

Князевич Руслан Петрович,
кандидат юридичних наук,
доцент (народний депутат
України)

Козярик Надія Степанівна,
старший викладач (приватний
нотаріус)

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

Кфіа Барух,
доктор
доцент

юриспруденції

(JD

США),

Лєнзінг Катя,
магістр права, адвокат,
старший викладач (Німеччина)

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

Проценко Діана
Василівна,
старший викладач, випускниця
НаУКМА

Сироїд Оксана Іванівна,
старший викладач, випускниця
НаУКМА (офіс ОБСС в Україні)

Скалецька Зоряна Степанівна,
доктор філософії в галузі права
(РhD, Польща), старший викладач,
випускниця НаУКМА

Смирнова Тетяна Сергіївна,
кандидат юридичних наук,
доцент

Шмарьова Тетяна
Олександрівна,
старший викладач

Яременко Валентина
Миколаївна,
доцент (Київський національний
університет театру, кіно і теле
бачення ім. І. К. Карпенка-Карого)

Інавгураційна лекція
Почесного доктора НаУКМА,
відомого правника, автори
тетного викладача, безпосе
реднього учасника розробки
Конституції України, судді
Федерального суду претензій
США Богдана Футея «Верхо
венство прана і демократія
в Україні: крок вперед чи назад?».
10 квітня 2008 р.

Декан факультету —
ВИШЕНСЬКА
Ірина Георгіївна,
кандидат біологічних наук,
доцент
З корпус, кімтт. 216,
тол. 425-51-88,
е-mail: vyshenska@ukma.kiev.ua

Заступник декана —
АНТОНЮК Максим Зиновійович,
кандидат біологічних наук, доцент
2 корпус, кімн. 303, тел. 463-59-2/

Методисти —
ЧАЩИНА Тетяна Іванівна,
ПАЛІЄНКО Світлана Олексіївна
3 корпус, кімн. 217, тел. 425-60-/1,
e-mails: chti@ukma.kiev.ua, birdie@ukma.kiev.ua

Факультет природничих наук НаУКМА дас широку й ґрунтовну природничу підготовку. Виконавши чотирирічну бакалаврську
програму зі спеціальностей «Фізика», «Хімія», «Біологія» та «Еко
логія», студент отримує базову вишу освіту. За перші два роки він
набуває фундаментальних знань з усіх базових дисциплін — біо
логії, екології, фізики, математики, хімії, інформатики та обирає
кілька курсів гуманітарного та суспільного напрямів, які розши
рюють його світогляд та підвищують рівень гуманітарної освіти.
На факультеті діє три магістерські програми: з екології та
охорони навколишнього середовища, біології, хімії (Мембран
ні та сорбційні процеси і технології) (детальніше див. розділ
«Магістерські програми»), 2008 року відкрито магістерську про
граму з теоретичної фізики.
Найкращі,
найталановитіші
випускники
магістерських
про
грам зможуть у 3-річній аспірантурі завершити підготовку та
захистити дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
наук за напрямами: біологічні науки («Екологія», «Генетика», «Ци
тологія, клітинна біологія, гістологія», «Біохімія»), хімічні науки

(«Мембрани та мембранна технологія», «Колоїдна хімія»). Фа
культет активно працює над впровадженням третього ступе
ня освіти за Болонською декларацією — організацією PhDпрограм.
Для успішної підготовки фахівців факультет та його підроз
діли уклали угоди про наукове співробітництво з числеішими
науково-дослідними
інститутами
Національної
академії
наук
України та Академії медичних наук. На базі цих інститутів здій
снюється викладання ряду дисциплін, виконуються курсові та
дипломні роботи.
Під керівництвом провідних науковців факультету діють 3 нау
кові центри — Центр мембранних досліджень, Центр збереження
біорізноманіття
та
Центр
молекулярно-біологічних
досліджень
і 4 наукові лабораторії — Екологічних проблем; Палеоботанічних
та палеоекологічних досліджень; Голографії та фізики біологіч
них систем; Екотехнології. У 2007 році в реконструйованих при
міщеннях відкрито нову Лабораторію генетики та клітинної
біології, яка співпрацюватиме з рядом європейських універси
тетів і, зокрема, з Університетським коледжем Лондона. На базі
цієї лабораторії на початку 2009 року буде проведено міжнарод
ну школу з клітинної біології, організовану Спілкою європей
ських біохімічних товариств FEBS.
Наукові дослідження факультету підтримані трьома грантами
Державного фонду фундаментальних досліджень МОН України
(керівники проектів Н М. Білько, Т. Г. Вишєнська, М. І. Картель).
За минулий рік випускниками аспірантури успішно захищено
З кандидатські дисертації.
Викладачі факультету впродовж минулого року взяли участь
у 7 всеукраїнських та 20 міжнародних конференціях. Серед
них — IX International Conference «Geometry, Integrability and
Quantization» у м. 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 є учасниками багатьох конкурсів і про
грам. Семеро студентів (3 хіміки, 3 біологи та 1 фізик) минуло
го року стали переможцями Стипендіальної програми Фонду
Віктора Пінчука за результатами наукових робіт. На факульте
ті активно діють студентські організації: Екоклуб «Зелена хви
ля»
(http://ecoclub.kiev.ua)
та
Студентське
біологічне
товари
ство (http://www.sbt.ukma.kiev.ua).
На факультеті працюють чотири випускові кафедри: біо
логії, екології, фізико-математичних наук та хімії.
Кафедра біології. З 1997 року на кафедрі діє навчальна
нроірама підготовки маґістрів-біологів (детальніше див. у розділі
«Магістерські програми»). Із 2005 року відкрито аспірантуру за

спеціальностями: «Цитологія, клітинна біологія, гістологія» та
«Генетика». Викладачі й студенти беруть участь у наукових до
слідженнях, які виконуються за Грантами Фонду фундамен
тальних досліджень Міністерства освіти і науки України та
Міністерства екології України, Державного фонду охорони на
вколишнього природного середовища.
Кафедра біології має угоди про співробітництво з Інститутом
експериментальної
ботаніки
(Чеська
Республіка),
Університетом
ім. Марії Кюрі-Склодовської (Польща) та науково-дослідними
установами України: Інститутом ботаніки ім. М. Г. Холодного,
Інститутом зоології ім. І. І. Шмальгаузена, Інститутом фізіології
ім. О. О. Богомольця, Інститутом клітинної біології та генетичної
інженерії, Інститутом біохімії ім. О. В. Палладіна, Інститутом
мікробіології та вірусології ім. Д. К. Заболотного, медичним
центром клітинної терапії «Ембріотек», Київським інститутом
гематології і трансфузіології АМН України, Харківським інсти
тутом радіології (відділ радіаційних патологій). У лабораторіях
цих установ студенти виконують наукові дослідження, які ста
новлять основу їхніх кваліфікаційних робіт.
Кафедра екології з 1995 року здійснює підготовку фахівців
за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середови
ща», використовуючи досвід передових університетів Європи та
Америки. Заснував і багато років очолював кафедру доктор
медичних наук, професор Замостьян Віталій Павлович.
На
магістерському
рівні
забезпечуються
глибокі
знання
в базових галузях екологічної науки та екологічного менедж
менту
із
залученням
методів
математичного
моделювання,
геоінформаційних технологій тощо. Завдяки цьому формуєть
ся основа для двох напрямів: екологічна наука та екологічна
політика.
Наукова робота на кафедрі ведеться в рамках Лабораторії
екологічних
проблем.
Основні
напрями
наукової
діяльності
пов'язані з медичною екологією, впливом токсичних речовин на
фізіологічні
функції
організму,
радіоекологією,
дослідженням
міграції важких металів та селену в екосистемах, біоіндикацісю,
екологією шельфу Чорного моря, 3 2004 року розвивається но
вий напрям — екологічна економіка.
Кафедра співпрацює з Інститутом гідробіології, Інститутом
ботаніки, Інститутом біології південних морів НАН України,
Інститутом екотоксикології та гігієни, Інститутом гігієни праці
АМН України, Карадазьким та Поліським природними заповід
никами, Карпатським національним природним парком, Карпат
ським біосфсрним заповідником, Українським центром менедж
менту землі та ресурсів, Чорнобильським ДП «Екоцентр», інши
ми провідними науково-дослідними установами; на їх базі

викладається ряд курсів, проходять студентські практики, ви
конуються курсові та дипломні роботи.
Кафедра бере участь у підтримуваному програмою ООН
(UNDP) курсі дистанційного навчання «Партнерство громад
ського та приватного секторів для вирішення проблем довкілля»
у співпраці з Єльським університетом (США) та ще 15 іншими
університетами світу.
За участю студентів кафедри створено ЕкоКлуб, який працює
із січня 2006 року. В червні 2007-го було завершено проект «По
ширення принципів "Зеленого офісу" серед українських орга
нізацій» відкриттям «Зеленої аудиторії» в НаУКМА. Особливість
аудиторії полягає в тому, що все в ній зроблено із використанням
дружніх для довкілля матеріалів: від фарби до техніки. Проект був
здійснений у рамках Програми малих екологічних проектів за
фінансової підтримки Британського фонду «Довкілля для Європи»
та сприяння Міністерства у справах охорони довкілля, харчових
продуктів та сільського господарства Великої Британії та Британ
ської Ради в Україні (www.greenoffice.ukma.kiev.ua).
У викладацькому складі є молоді енергійні викладачі із за
хідною освітою. Вони активно використовують новітні методи
ки викладання; Олена Маслюківська викладає курси на магіс
терській програмі англійською мовою.
Студенти кафедри активно подають аплікації на коротко- та
довгострокові
навчальні
програми
за
кордоном,
виборюють
Гранти на навчання й успішно завершують навчання в універ
ситетах США за рахунок фінансування програм «Маскі» та ім. Фулбрайта,
у
Центральноєвропейському
університеті
(Угорщина).
Наші студенти також успішно навчаються за новою магістер
ською програмою з екологічної політики MESPOM, яку фінансує
Європейський Союз; вона включає дворічне навчання у трьох
із чотирьох університетів програми: Манчестерському (Велика
Британія), Лундському (Швеція), Аеґенському (Греція) та Цент
ральноєвропейському (Угорщина).
Кафедра
фізико-математичних
наук
здійснює
підготовку
фахівців за кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст»
та «магістр». Розроблено програми курсів усіх нормативних та
вибіркових професійно орієнтованих дисциплін, зокрема автор
ських
спецкурсів,
що
створили
провідні
фахівці
науководослідних установ НАН України:
• Експериментальні методи молекулярної біофізики
(д. б. н. Д. М. Говорун);
• Моделювання фізичних та біологічних систем (д. ф.-м. н.
М. І. Лебовка);
• Самоорганізація в біологічних системах (д. ф.-м. н.
В. М. Харк'янен).

У 1997 та 1998 роках на кафедрі фізико-математичних наук
було створено дві науково-дослідні лабораторії, пізніше об'єднані
в одну: «Лабораторію голографії та фізики біологічних систем».
Лабораторія займається проблемами запису голографічної ін
формації в реальному часі, завданнями формування та керуван
ня лазерними променями складної конфігурації.
Кафедра фізико-математичних наук має угоди про співро
бітництво з Інститутом фізики НАН України, Інститутом тео
ретичної фізики НАН України, Інститутом молекулярної біо
логії та генетики НАН України, Університетом «Львівська по
літехніка» та Університетом ім. Анрі Пуанкаре (Université Henri
Poincaré) — Nancy (Франція). Викладачі та студенти кафедри
беруть участь у міжнародних наукових конференціях, публіку
ються у фізичних, фізико-математичних та біофізичних жур
налах. Серед випускників кафедри є такі, що працюють або
продовжують навчання в Англії, США та Німеччині. Восьмеро
випускників кафедри захистили кандидатські дисертації. Значна
кількість випускників продовжує навчання (PhD) в Англії, Ні
меччині, Італії, Польщі, Голландії та СІІІА.
Кафедра хімії — наймолодша випускова кафедра факуль
тету. Перший набір студентів-хіміків відбувся у 2000 році. На
єдиній в Україні магістерській програмі з хімії за спеціальністю
«Мембранні та сорбційні процеси і технології» (засновником
якої був доктор хімічних наук, професор M. Т. Брик) готують
висококваліфікованих науковців, викладачів та спеціалістів у га
лузі мембранних і сорбційних технологій. Випускники магістер
ської програми продовжують навчання на аспірантських про
грамах в Україні та PhD-програмах за кордоном, працюють
викладачами та науковими співробітниками в наукових і на
вчальних закладах України.
Завідує кафедрою кандидат хімічних наук, доцент Бурбан
Анатолій Флавіанович.
Кафедра, хімії плідно співпрацює з провідними науковими
установами Києва, серед них — Інститут хімії поверхні НАН
України, Інститут сорбції і проблем ендоекології НАН України,
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Інсти
тут фізичної хімії НАН України, Київський національний уні
верситет ім. Тараса Шевченка, Національний університет «Львів
ська
політехніка».
Виконуються
спільні
міжнародні
науковотехнічні проекти.
На бакалаврському рівні кафедра забезпечує ґрунтовну під
готовку з основних напрямів хімічної науки та інших дисциплін
природничого спрямування.
Кафедра веде активну наукову роботу спільно з двома на
уковими структурами — Центром мембранних досліджень та
Лабораторією екотехнології.

При кафедрі працюють аспірантура та докторантура, де ве
деться підготовка за спеціальністю «Мембрани та мембранна
технологія».
АНОТАЦІЇ КУРСІВ, ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ
ше па веб-сайті НаУКМА: http://www.ukma.kiev.ua
Факультсти/ Кафедри.

- детальні
у розділах

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДР
Кафедра біології___________
Завідувач —
Терновська Тамара
Костянтинівна,
доктор біологічних наук, професор
2 корпус, кімн. 411, тсл. 425-60-57,
e-mail: lern@ukma.kiev.ua

Завідувач навчальної

лабораторії —
Єгорова Тетяна Володимирівна
2 корпус, кімн. 303, тел. 463-59-27,
e-mail: tern@ukma.kiev.ua

Антонюк Максим Зиновійович,
кандидат біологічних >юук,
доцент

Безусько Алла Герасимівна,
кандидат біологічних наук,
доцент

Білько Надія Михайлівна,
доктор медичних наук, професор

Великий Микола
Миколайович,
доктор біологічних наук,
професор (Український медичний
університет ім. О. О. Богомольця)

Віфлянцев В'ячеслав
Володимирович,
кандидат філософських наук,
старший викладач

Дзеверін Ігор Ігорович,
кандидат біологічних наук,
старший викладач (Інститут
зоології ім. І. і. Шмальгаузена
НАН Україїиі)

Донченко Георгій Вікторович,
член-кореспондент НАН України,
доктор біологічних наук,
професор (Інститут біохімії
НАН України)

Коротченко Ірина Андріївна,
кандидат біологічних наук,
доцент (Інститут ботаніки
НАН України.)

Костерін Сергій
Олексійович,
член-кореспондент НАН України,
доктор біологічних наук,
професор (Інститут біохімії
НАН України)

Костюк Платон
Григорович,
академік НАН України, доктор
біологічних наук, професор (Інсти
тут фізіології ім. О. О. Богомольця
НАН України)

Куниця Наталія Іванівна,
старший викладач

Мартиненко Вікторія
Сергіївна,
кандидат біологічних наук,
старший виладач

Михальський Леонід
Олександрович,
кандидат біологічних наук,
доцент

Никончук Віктор Миколайович,
кандидат біологічних наук,
старший викладач (Вінницький
державний аграрний університет)

Панченко Оксана
Костянтинівна,
старший викладач

Писанець Євген
Максимович,
доктор біологічних наук, доцент
(Зоологічний музей ННПМ
НАН України)

Поліщук Валерій Петрович,
доктор біологічних наук, доцент
(Київський національний універ
ситет ім. Тараса Шевченка)

Савцова Зоя Дмитрівна,
доктор медичних наук, доцент
(Інститут онкології МОЗ України)

Троян Віра Михайлівна,
доктор біологічних наук, професор

Фуртат Ірина Михайлівна,
кандидат біологічних наук,
старший викладач

Шуба Ярослав Михайлович,
доктор біологічних наук, доцент
(Інститут фізіології ім. О. О. Бо
гомольця НАН України)

Кафедра екології_________
Завідувач —
Ісаєв Сергій Дмитрович,
доктор хімічних наук,
професор
З корпус, кімн. 226, тел. 425-51-88,
e-mail: isayev@ukma.kicv.ua

Завідувач навчальної
лабораторії Чорнобук Людмила
Володимирівна
З корпус, кімн. 227, тел. 425-60-57

Андрієнко Віталій
Олександрович,
кандидат біологічних наук,
доцент (Національний аграрний
університет)

Васильківський Борис
Миколайович,

старший викладач
Вишенська Ірина Георгіївна,
кандидат біологічних наук,
доцент

Виїпневська Галина
Володимирівна,
старший викладач

Волощук Володимир
Михайлович,
доктор фізико-математичних
наук, професор

Дикий Євген
Олександрович,
кандидат біологічних наук,
старший викладач

Діденко Світлана Яківна,
кандидат біологічних наук,
старший викладач

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-мінерилогічних
наук, професор (Інститут
геохімії, мінералогії та рудо
утворення НАН України)

Замостьян Віталій Павлович,
доктор медичних наук,
професор

Ігнатюк Олексій Анатолійович,
кандидат біологічних наук,
доцент

Лаврик Володимир Іванович,
доктор технічних наук, професор

Маслюківська Олена Павлівна,

Кавецький Володимир
Миколайович,

магістр екології, старший
викладач, випускниця НаУКМА

доктор сільськогосподарських
наук, професор (Інститут
екогігієни і токсикології
і.ч. А. І. Медвідя)

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

Карамушка Віктор Іванович,
Посудін Юрій Іванович,

кандидат біологічних наук,
доцент

Картавцев Олег Миколайович,
старший викладач, випускник
ІІаУКМА

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

Коротченко Ірина Андріївна,
кандидат біологічних наук,
старший викладач (Інститут
ботаніки НАН України)

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

Присяжшок Анатолій Євтихійович,
доктор медичних наук, професор
(Іститут епдеміології
НАН України)

Рукіна Єлизавета Олегівна,
старший викладач

Середа Леонід Іванович,
старший викладач

Ткачик Василь Павлович,

Кучма Микола Дмитрович,

кандидат біологічних наук, доцент

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

ІЦербак Володимир Іванович,
кандидат біологічних наук,
професор (Інститут гідробіології)

Кафедра фізико-математичних наук.
Завідувач —

Довбешко Галина Іванівна,

Голод Петро Іванович,
кандидат
фізико-математичних
наук, професор
2 корпус, кімн. 305, тел. 425-60-68,
e-mail: holod@ukma.kicv.ua

Завідувач навчальної
лабораторії —
Бернацька Юлія Миколаївна,
кандидат
фізико-математичних
наук, старший викладач, випуск
ниця ІІаУКМА
2 корпус, кімн. 313, тел.
e-mail: jnb@ukma.kicv.ua

425-60-68,

Агре Марко Якович,
кандидат
фізико-математичних
наук, доцент

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

Жохін Анатолій Сергійович,
кандидат фізико-математичних
наук, старший викладач (Інститут
теоретичної фізики НАН України)

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

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

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

Лев Богдан Іванович,

Проконсць Геннадій
Олександрович,
доктор фізико-математичних
наук, професор

Рудько Галина Юріївна,

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

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

Макарець Микола Володимирович,

Харк'янен Валерій Миколайович,

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

Мельник Руслан Михайлович,

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

Шиманська Олена
Трохимівна,

кандидат фізико-математичних
наук, старший викладач

Опанасюк Юрій Арсенович,

кандидат фізико-математичних
наук, професор

Ядловська Олена Сергіївна,

старший викладач

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

асистент, випускниця НаУКМА

Яценко Віталій
Олексійович,
доктор технічних наук, професор
(Інститут кібернетики
НАН України)

Кафедра хімії______________
Завідувач —

Забава Луція Казимирівна,

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

кандидат технічних наук, доцент

Ісаєв Сергій Дмитрович,
доктор хімічних наук, професор

Коновалова Вікторія Валеріївна,

Завідувач навчальної лабораторії —
Литвин Людмила Іларіонівна
2 корпус, кімн. 208, тел. 425-60-90

Антошок Наталія Григорівна,
кандидат хімічних наук, доцент

Бакалінська Ольга Миколаївна,
кандидат хімічних наук, доцент

Вакулюк Поліна Василівна,
кандидат хімічних наук,
старший викладач

кандидат технічних наук,
старший науковий співробітник

Кострова Людмила Іванівна,
кандидат хімічних наук, доцент

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

Побігай Ганна Андріївна,
кандидат технічних наук,
старший викладач

Горбачук Володимир Мирославович,
кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Жалніна Галина Геннадіївна,
кандидат хімічних наук, доцент

Солодка Лідія Миколаївна,
кандидат хімічних наук, доцент

Стрижак Петро Євгенович,
доктор хімічних наук, професор

Декан факультету ОКСАМИТНА
Світлана Миколаївна,
кандидат соціологічних
наук, доцент
б корпус, кімн. 210 -- 213,
тол. 463-58-63,
e-mail: oksamyt@ukma.kicv.ua

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

Методисти —
ІВАНОВА Світлана Петрівна,
МИХАЙЛЕЧКО Світлана Станіславівна,
СУПРУНЕНКО Людмила Сергіївна
6 корпус, кімн. 210 — 213, тел. 463-58-63,
e-mail: super@ukma.kiev.ua

Факультет здійснює підготовку за такими напрямами базо
вої освіти: па бакалаврських програмах — політологія (порів
няльна політологія), соціальна робота, соціологія. З 2002 року
до складу ФСНСТ входять п'ять кафедр: соціології (виокремле
но в кафедру з 1993 року); Школа соціальної роботи ім. про
фесора Володимира Полтавця (заснована як підрозділ підготов
ки магістрів із соціальної роботи 1995 року); політології (пере
ведено з Факультету гуманітарних і суспільних наук у 2002 році);
зв'язків із громадськістю, психології та педагогіки (червень
2007 року). Також факультет здійснює підготовку магістрів за
програмами: політологія, соціологія, соціальна робота, менедж
мент в охороні здоров'я, журналістика (детальніше див. розділ
«Магістерські програми»).

Об'єднання підготовки із соціології, соціальної роботи та
політології в межах одного факультету дає змогу побудувати
оригінальні
навчальні
програми,
підвищити
якість
навчання.
Пропонуються програми додаткової спеціальності (minor) — по
літологія, соціологія.
Факультет має значний матеріальний ресурс — спеціалізо
вані комп'ютерні класи, дві телестудії та фотостудія, «Молоде
радіо». Важливою складовою розвитку є студентська активність.
Зокрема, варто згадати такі мас-медійні студентські ініціативи,
як Могилянський портал «Бонет», радіо СМІТ, радіо КВІТ.
Кафедра соціології - один із провідних українських центрів
підготовки
кваліфікованих
фахівців-соціологів
бакалаврського
та магістерського рівнів, що забезпечує викладання соціології
як загальноосвітньої дисципліни, а також авторських курсів у га
лузі 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. До послуг
випускників, викладачів і всіх охочих — аспірантура і докторан- '
тура. 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 та 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 університетами
та дослідницькими організаціями Великої Британії, Канади, Ні
меччини, США, Фінляндії, Швейцарії та Швеції, Організації
Об'єднаних Націй, Світового банку та інших міжнародних ор
ганізацій. Із навчальною та науково-дослідницькою метою до
послуг студентів і викладачів функціонує відкритий банк соціологічних даних, професійно обладнана студія для проведення
інтерв'ю та фокус-груп.
Викладачі кафедри соціології підтримують міжнародні на
укові контакти з департаментом соціології Університету Дж. Гопкінса (Балтимор, США); Вищою школою економіки (Москва);
Університетом Стоні Брук (США); фінським дослідницьким ін
ститутом «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. Щороку викладачі кафедри за результа
тами власних наукових досліджень публікують кілька десятків

наукових статей, а також беруть участь у роботі 10—15 наукових
конференцій та семінарів, зокрема й міжнародних. Три роки
поспіль аспіранти кафедри соціології здобували Грант ім. Петра
Яцика для стажування в Інституті міжнародних відносин Уні
верситету Торонто протягом одного семестру. Випускники ка
федри соціології успішно працюють у багатьох дослідницьких
соціологічних центрах, маркетингових та рекламних компані
ях, а також долучаються до викладацької роботи в КиєвоМогилянській академії та інших вищих навчальних закладах
країни.
Кафедра політології — одна з найпрогресивніших в Украї
ні. 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. Ма
рії
Кюрі-Склодовської,
Центральноєвропейський
університет
(Угорщина), Тартуський університет (Естонія) та іншими. Резуль
татом цієї співпраці є оригінальні курси, побудовані па най
сучасніших світових методиках. Щороку завдяки міжнародним
зв'язкам кафедри кілька студентів бакалаврату мають змогу
навчатися в закордонних університетах, а викладачі цих та інших
навчальних закладів читають у НаУКМА власні курси.
З вересня 2008 р. МП «Політологія» матиме три основні
спеціалізації: «Європейські та німецькі студії» (розпочато з ве
ресня 2007 р.) — спільний проект Національного університету
«Києво-Могилянська академія» та Університету ім. Фрідріха Шил
лера (м. Єна, ФРН). Фінансування цього проекту відбувається
за підтримки DAAD (Німецької служби академічних обмінів) та
Міжнародного
благодійного
фонду
відродження
Києво-Могилянської академії. Другою спеціалізацією програми є «Європей
ські студії». Студенти цієї спеціалізації отримують фундамен
тальні знання у галузі Політології міжнародних відносин з на
голосом на вивчення європейських політичних інститутів та
процесів. З вересня 2008 р. буде запроваджено третю спеціалі
зацію МП «Політологія» — «Ціннісні та соціокультурні заса
ди політики». Завдання цієї спеціалізації — розкрити зумовле
ність політичних інститутів та процесів соціокультурними цінніс
ними
чинниками
(детальніше
див.
у
розділі
«Магістерські
програми»).
При кафедрі діють три наукові центри: Інститут громадян
ської освіти, Школа політичної аналітики та Центр міждисци
плінарних досліджень світової політики, де студенти мають
можливість не лише вдосконалити теоретичні надбання та закрі
пити практичні навички, а й випробувати себе як політичні
коментатори та аналітики у засобах масової інформації. Нині

випускники кафедри політології працюють у Секретаріаті Пре
зидента України, апаратах Верховної Ради і Кабінету Міністрів,
апаратах різних політичних партій. Крім того, наших випускни
ків охоче беругь на роботу відомі наукові установи — Націо
нальний інститут стратегічних досліджень, Інститут політичних
досліджень та етнополітологи ім. Івана Кураса, Інститут держа
ви і права НАН України. Виступи та політичні коментарі випуск
ників факультету можна прочитати, почуги і побачити в біль
шості вітчизняних засобів масової інформації.
Кафедра зв'язків із громадськістю, психології та педаго
гіки - поєднує базові знання із соціології, політології, соці
альної психології та менеджменту з теоретичними й практич
ними засадами науки і мистецтва. PR, що дає можливість
ґрунтовніше готувати студентів усього університету до прак
тичної діяльності в сучасних умовах.
Кафедра забезпечує викладання психологічних та педаго
гічних дисциплін для всього університету. Студенти бакалаврату можуть навчатися на сертифікатній програмі кафедри «Со
ціальна психологія та конфліктологія», студенти маґістеріуму —
на сертифікатній програмі «Практична психологія», маґістри —
в аспірантурі за спеціальністю «Теорія та. методика професійної
освіти». Крім обов'язкових курсів, викладається 11 авторських
курсів, які є дисциплінами вільного вибору. Для вільних слуха
чів НаУКМА у вечірній час читаються сертифікаті програми
«Практична психологія» і «Психологічна медицина: психосо
матика та гомеопатія».
Студенти здобувають системні знання і вміння аналітичної
роботи у сфері PR, ситуаційного аналізу, менеджменту процесу
зв'язків із громадськістю та оцінки його ефективності. Особли
ву увагу приділено питанням теорії і практики, професіоналізму
та етики PR. Випускники оволодівають інструментарієм засто
сування наукових знань на практиці під час навчального прак
тикуму, комунікаційними технологіями та засобами зв'язків із
цільовими групами громадськості в умовах криз, навичками
цивілізованого лобіювання та міжнародних PR, вмінням вноси
ти цілеспрямовані зміни в соціальне середовище, мають мож
ливість виконати сертифікату програму та отримати додаткову
спеціалізацію «Теорія і методика зв'язків із громадськістю (Public
Relations)», Основний напрям наукової роботи — «Досліджен
ня процесів становлення соціального інституту PR, соціологіч
ного аналізу його розвитку в різних сферах українського су
спільства»,
Кафедра
співпрацює
з
відділом організаційного розвитку
Університету св. Томаса в Міннесоті, Інститутом психології та
Інститутом професійної педагогіки і психології Академії педа
гогічних наук України, Національною службою посередництва

і примирення, 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 експер
тизи конфліктів у системі державного управління». Щороку
проводиться
міжнародна
конференція
«Конфліктологічна
екс
пертиза: теорія і методика».
На кафедрі працюють фахівці, що мають досвід наукових
досліджень із питань теорії і методології РК, тривалої практичної
роботи в міжнародних організаціях, компаніях і державних
установах, які пройшли стажування в США та Великій Британії.
Кафедра співпрацює з Міжнародною асоціацією паблік рілейшнз
(ІРRА), Українською лігою зв'язків із громадськістю, Інститутом
соціології НАН України, ЮНІСЕФ, Міжнародним республікан
ським інститутом (США), рядом провідних професійних РRкомпаній.
Школа соціальної роботи (ШСР) ім. професора Володими
ра Полтавця — перша в Україні професійна школа в сфері со
ціальної роботи, член Європейської асоціації шкіл соціальної
роботи, Навчальні програми бакалаврату і маґістеріуму поєдну
ють теоретичну та практичну фахову підготовку, побудовані на
ідеї активного і партнерського навчання.
Багаторічними партнерами ШСР є українські та закордонні
навчальні заклади й професійні організації, такі як благодійна
організація допомоги особам з інтелектуальною недостатністю
«Джерела», благодійна організація «Соціальна служба “Віфанія», Всеукраїнська мережа людей, які живуть із ВІЛ/СНТДом,
Міжнародний Альянс із ВІЛ/СІІІДу в Україні, Ресурсний центр
«Гурт», Український фонд соціальних інвестицій, Політехнічний
університет «Англія» (Кембридж, Велика Британія), недержавна
організація «Гамлет Траст» (Лондон, Велика Британія), Універ
ситет м. Любляна (Словенія), 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 робо
ти та соціальної політики», «Проведення соціальних досліджень».
На замовлення організацій викладачі ШСР проводять супервізію
та консультування проектів. Школа провадить науково-методичну
Діяльність, бере участь у виданні наукового журналу «Соціальна

політика і соціальна робота». Студенти ШСР 20(36 року посіли
призові місця у Всеукраїнській олімпіаді із соціальної роботи,
стажувалися у США, Нідерландах та інших країнах. Випускники
Школи працюють у багатьох провідних державних та недержав
них організаціях соціальної сфери.
АНОТАЦІЇ КУРСІВ, ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ
ше на веб-сайті НаУКМА: http://www.ukma.kicv.ua
Факультети/Кафедри.

- детальні
у розділах
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Кафедра англійської мови забезпечує навчання студентів
усіх рівнів фахової освіти — бакалаврату, маґістеріуму та аспі
рантури в НаУКМА, пропонуючи базовий курс англійської мови
(загальна англійська мова для I—VI триместрів — 138 год на рік),
а також спеціалізовані фахово орієнтовані курси за напрямами
підготовки (англійська мова для спеціальних цілей, починаючи
з третього року навчання, — 96 год на рік) та інтенсивний ко
рективний курс, спрямований на підготовку до вступу на магіс
терські програми, (Upgrading English), (XI триместр — 32 год на
рік). Викладання ведеться за новітніми програмами, які базують
ся на досягненнях сучасної методики і суттєво відрізняються від
програм в інших ВНЗ України. В основі програми такого типу —
теорія комунікативного навчання мови.
Оскільки університет запрошує до навчання студентів із різ
них країн, пропонуючи як робочі мови викладання українську
та англійську, студенти університету мають добре володіти анг
лійською як інструментом спілкування (рівень середній — вищий).

Зважаючи на те, що розвиток читання, як правило, не потребує
додаткових знань, основна увага приділяється розвиткові таких
умінь та навичок студента, як слухання, говоріння і, особли
во, письмо, потреба навчання якого тривалий час ігнорувалася
у програмах вищих навчальних закладів.
У навчальних програмах нового типу на перший план ви
сувається завдання практичного активного оволодіння англій
ською мовою. Основна передумова розроблення такої програ
ми — перегляд традиційної ролі вчителя-інструктора. Зорієнто
ваний на учня підхід, який, по суті, є одним із основних принципів
теорії комунікативного навчання, передбачає повний перехід від
ролі вчителя як домінуючої особи до ролі порадника, консуль
танта, ініціатора і стимулятора різних видів мовної діяльності
аудиторії. Програма курсу передбачає комбінацію тематичної
концепції з концепцією, орієнтованою на розвиток макро- і мікронавичок. Це добре систематизована і водночас гнучка про
грама, що враховує все розмаїття чинників, які зумовлюють
успішне вивчення мови. Програму узгоджено з провідними ме
тодистами Британської Ради, Дому Америки, департаменту анг
лійської мови коледжу Ґрант МакЮен (Канада) та фахівцями
програм «English Teacher Fellowship» і «Fullbright Fellowship»
(США).
Програма з англійської мови передбачає системне й комп
лексне застосування технічних засобів навчання (аудіо-, телеі відеоапаратури, комп'ютерного та лінгафонного класів), а також
інші методичні засоби і прийоми, що сприяють розв'язанню
проблем навчання усної мови і ситуативної мовленнєвої спря
мованості. Курс англійської мови розрахований на 3 роки бакалаврату, 1 рік маґістеріуму та 1 рік аспірантури.
Перший (загальний) етап вивчення англійської мови, спря
мований на вироблення навичок вживання мови як інструменту
спілкування, триває 2 навчальні роки й передбачає засвоєння
студентами основних мовних навичок (читання, письмо, активне
спілкування, аудіювання, реферування) та опанування базових
побутових тем, що дадуть їм змогу вільно орієнтуватися в сучас
ному англомовному світі. За цей період студент має вийти на
високий рівень володіння англійською мовою.
На другому етапі студент може вибрати спеціалізований
прикладний курс за фахом. На цьому етапі фахово орієнтовані
курси для факультетів правничих, гуманітарних, соціальних та
природничих наук, а також комп'ютерних технологій є природ
ним продовженням базового курсу англійської мови. Ця про
грама дає студентам можливість оволодіти всіма чотирма базо
вими навичками за напрямом підготовки.
Курс англійської мови для магістрів базується на знаннях
та навичках, набутих на курсах загальної англійської мови

(General English), спеціалізованих курсах (ESP) та інтенсивному
корективному курсі (Upgrading English) і має на меті засвоєння
вмінь, потрібних для наукової роботи.
Завдання курсу англійської мови для аспірантів полягає
у вдосконаленні та подальшому розвитку знань майбутніх нау
ковців, набутих в обсязі програми, у сферах професійного та
ситуативного спілкування з науковцями за програмами міжна
родного співробітництва.
Особливий наголос робиться на таких важливих аспектах,
як академічне письмо, професійне читання, усний виступ із по
дальшою дискусією та граматичних аспектах, що не охоплені
традиційними курсами. Студентів ознайомлюють з основними
лінгвістичними та стилістичними ознаками академічної англій
ської мови з посиленою увагою на зв'язність продукованого
тексту. Академічне письмо дає можливість аспірантам навчитися
писати різні види академічних текстів: резюме, рецензію, а також
дослідницьку роботу. В кінці курсу студенти складають канди
датський іспит, який охоплює всі зазначені аспекти.
Курс «Англійська мова для вступників» пропонується в трьох
варіантах: для слухачів денного, вечірнього та заочного відділень,
які відрізняються лише за кількістю годин, практичних занять
та інтенсивністю контрольних заходів.
Мета курсу — підготовка абітурієнтів до вступного тесту,
що передбачає повторення та систематизацію граматичного й лек
сичного матеріалу шкільної програми рівня intermediate за ви
могами середнього рівня, з належною увагою до розвитку на
вичок слухання і читання. На кафедрі створені також програми
інтенсивної підготовки з англійської мови для всіх охочих на
вчатися на бакалаврській та магістерській програмах НаУКМА.
З огляду на освітні потреби кафедра англійської мови мас
на меті постійне підвищення рівня викладання англійської мови,
залучаючи до роботи висококваліфікованих спеціалістів із ве
ликим
досвідом
викладання
в
найпрестижніших
навчальних
закладах Києва та зарубіжних ВЗО. Участь у методичних семі
нарах та тренінгах, організованих British Council, English Teachers
Resource Center, а також силами кафедри, дає змогу нашим ви
кладачам підтримувати високий професійний рівень.
Ресурсний центр для викладачів англійської мови (ETRC)
(3 корпус, кімн. 121) працює за проектом партнерства з Відділом
преси, освіти і культури Посольства США в Києві, завдання
якого — допомогти українським освітнім закладам у підготовці
кваліфікованих фахівців у галузі викладання англійської мови
в НаУКМА та інших вищих і середніх навчальних закладах
України, забезпечити викладачів та випускників, які спеціалізу
ються у викладанні англійської мови та американознавства,
новітньою навчально-методичною літературою.

З 1996 року успішно здійснюється програма співробітництва
між кафедрою англійської мови НаУКМА та департаментом
англійської мови коледжу Грант МакЮен (м. Едмонтон, Канада),
завдяки чому викладачі кафедри мають змогу проходити стажу
вання в Канаді. Крім того, на базі кафедри працює Україноканадська школа англійської мови, яка пропонує багаторівневі
курси вивчення мови не тільки для студентів НаУКМА, а й для
широкого загалу.
Школа працює понад 10 років. Заслуги її високо оцінив фонд
«Відродження», який надав грант на створену кафедрою про
граму «Освіта без кордонів». Функціонування школи відповідає
потребам української громади в оволодінні англійською мовою
як засобом спілкування, тоді як Україна швидко інтегрується
у світову спільноту, розвиваючи нові бізнесові, економічні та
культурні контакти з англомовним середовищем. Школа про
понує 9 рівнів базової англійської мови з тривалістю кожного
рівня 8 тижнів, курс бізнесової англійської мови (4 рівні), під
готовчі курси для абітурієнтів НаУКМА, підготовчі курси для
студентів магістерських програм, підготовчі курси TOEFL.
АНОТАЦІЇ КУРСІВ, ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ
ше па веб-сайті НаУКМА: http://www.ukma.kiev.ua
Факультети/Кафедри.

- детальні
у розділах

ЛІНГАФОННИЙ КАБІНЕТ
Завідувач —
ГРУШЕЦЬКА Наталія Олександрівна
З корпус, кімн. 409; 3 корпус, кімп. 205, тел. 463-69-30

Вивчаючи іноземні мови, студенти університету можуть ко
ристуватися послугами лінгафонного кабінету, створеного та об
ладнаного на кошти Фонду родини Фещенко-Чопівських та інших
ґрантодавців.
Кабінет (3 корпус, кімп. 205) обладнаний стаціонарними маг
нітофонами, телевізорами, відеодвійками, музичними центрами,
відео- та DVD-програвачами. Аудіотека нараховує понад триста
найменувань аудіокасет, відеотека — близько ста відеокасет із
художніми та навчальними фільмами: англійською, німецькою,
французькою,
італійською,
польською,
турецькою,
естонською,
китайською, японською, хорватською та іншими мовами.
З метою поліпшення й розширення можливостей вивчення
англійської мови у 2001 році створено комп'ютерний лінгафонний
кабінет (3 корпус, кімп. 409), розрахований на 26 місць. Програмноапаратний комплекс поєднує простоту інсталяції з повним набором

функцій для процесу навчання. До послуг студентів база даних,
сформована з урахуванням сучасних методик навчання англійської
мови за допомогою електронних носіїв інформації.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ
Бадьйор Наталія Борисівна,
асистент

Батурська Леся Арсенівна,
кандидат філологічних наук, доцент

Бачинська Лариса Леонтіївна,
асистент

Бершадська Ольга Василівна,
асистент

Білозерова Олена Сергіївна,
старший викладач

Бріскіна Людмила Антонівна,
старший викладач

Бузало Тетяна Йосипівна,
старший викладач

Бузунова Надія Федорівна,
старший викладач

Буреніна Тетяна Генріхівна,
старший викладач

Василенко Ірина Василівна,
кандидат філологічних наук,
доцент

Гальченко Максим Сергійович,
асистент

Грабова Юлія Володимирівна,
старший лаборант

Гриців Тетяна Семенівна,
асистент

Гусар Мальвіна Вікторівна,
кандидат філологічних наук,
старший викладач

Денисенко Ірина Віталіївна,
старший викладач

Доб'я Олена Олегівна,
асистент

Долинська Ольга Ростиславівна,
старший викладач

Духота Олена Володимирівна,
старший викладач

Жукорська Людмила Павлівна,
асистент

Залеська Лариса Миколаївна,
старший викладач

Зернецький Павло Васильович,
кандидат філологічних наук,
професор

Іващенко Павло Альбертович,
старший викладач

Калініна Наталія Октавіївна,
старший викладач

Качурець Оксана Петрівна,
старший викладач

Китаева Сусанна Олегівна,
кандидат педагогічних наук, доцент

Корнієнко Віталій Миколайович,
асистент

Кролик Ганна Володимирівна,
старший викладач

Кудленко Лея Юріївна,
асистент

Куліченко Наталія Петрівна,
старший викладач

Кучер Юрій Миколайович,
старший викладач

Кучерова Олена Олександрівна,
кандидат філологічних наук,
старший викладач

Кфіа Барух,
кандидат філологічних наук, доцент

Мазін Дмитро Михайлович,
кандидат філологічних наук,
старший викладач, випускник
НаУКМА

Малайок Юлія Миколаївна,
асистент

Нестеренко Людмила Олексіївна,
кандидат філологічних наук,
старший викладач

Новікова Ганна Володимирівна,
старший викладач

Павленко Лариса Іванівна,
кандидат філологічних наук,
старший викладач

Пікуза Марина Іванівна,
старший лаборант лінгафонного
кабінету

Піроженко Ірина Дмитрівна,
старший викладач

Прісна Тетяна Борисівна,
старший викладач

Ратушна Лідія Яківна,
старший викладач

Рижук Ніна Петрівна,
лаборант лінгафонного кабінету

Славінська Світлана
Олександрівна,
асистент

Соломашенко Наталія
Василівна,
старший викладач

Сорокіна Тетяна Петрівна,
старший викладач

Федорів Ярослава Романівна,
кандидат філологічних наук,
доцент

Федоряченко Лариса
Всеволодівна,
старший викладач

Фіногіна Тетяна Степанівна,
кандидат філологічних наук, стар
ший викладач

Харченко Оксана Олександрівна,
асистент

Хименко Світлана Анатоліївна,
асистент

Рябоконь Ганна Леонідівна,
кандидат філологічних наук,
старший викладач

Сем'янків Ірина Вадимівна,
старший викладач

Сергієнко Леся Віталіївна,
старший викладач

Сидорова Олена Юріївна,
старший викладач

Лінгафонний
кабінет,
створений та
обладнаний
за рахунок
коштів Фонду
родини ФещенкоЧопівських
та інших
ґрантодавців

Швецова Наталія Павлівна,
асистент

Швидка Галина Олександрівна,
старший викладач

Шугай Алла Юріївна,
старший викладач

Яник Оксана Ярославівна,
асистент

Завідувач —
ЖУКОВ
Володимир Олександрович,
майстер спорту, доцент
З корпус, кімн. 303,
тел. 425-32-01,
e-mail: zhukov@ukma.kiev.ua

У 1993 році була створена кафедра фізичного виховання як
навчально-методична
загальноуніверситетська
структура,
ді
яльність якої спрямована на залучення студентів до система
тичних занять фізичною культурою і спортом.
Головне завдання фізичного виховання студентської молоді
полягає у формуванні засад здорового способу життя та фізич
ного самовдосконалення, наданні студентам теоретичних знань
та практичних умінь.
Академічні заняття з фізичного виховання обов'язкові впро
довж перших двох років навчання й організовані за кредитномодульною системою, що передбачає 4 заліки та 4 кредити.
Студенти з певними відхиленнями у стані здоров'я займа
ються у спеціальному навчальному відділенні на відкритому по
вітрі.
Старшокурсники
можуть
продовжити
спортивне
вдоскона
лення й отримати додаткові кредити, обравши фізичне вихо
вання як вибіркову дисципліну.
Функціонують
22
спортивні
секції
(атлетизм,
баскетбол,
волейбол, настільний теніс, міні-футбол, легка атлетика, шахи,
шейпінг,
туризм,
теніс,
силова
підготовка,
ЗФП,
спортивні
танці, «спас», «бойовий гопак», плавання та іи.), відбір до яких
проводиться на конкурсній основі.
Щорічно проходить університетська спартакіада «Могилянські агони». Збірні команди НаУКМА беруть участь у район-

лих, міських та всеукраїнських спортивних змаганнях, виборю
ючи призові місця.
Найкращому студентові-спортсмену НаУКМА щорічно на
дається пропам'ятний Грант ім. Андрія Господина.
Викладачі кафедри ведуть науково-дослідницьку роботу, до
якої залучають студентів.
Склад кафедри нараховує 12 науково-педагогічних праців
ників, серед яких три кандидати наук, доценти, два заслужені
тренери України та п'ять майстрів спорту.
АНОТАЦІЇ КУРСІВ, ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ
ше на веб-сайті НаУКМА: http://www.ukma.kiev.ua
Факультети/Кафедри.

- детальні
у розділах

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ
Горборуков Віктор Михайлович,

Максименко Василь Васильович,
старший викладач

старший викладач

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

Моргун Зинаїда Петрівна,
старший викладач

Сотула Анатолій Миколайович,
старший викладач

Збанацький Сергій Васильович,
старший викладач

Тимошенко Анатолій Григорович,
кандидат технічних наук,
доцент, міжнародний майстер
спорту IKCF (Відкритий
міжнародний ун-т розпитку
людини «Україна»)

Козубей Петро Сидорович,
кандидат педагогічних наук,
доцент, майстер спорту

Копилов Олександр
Миколайович,

Щербина Юрій Володимирович,

старший викладач

Лахманюк Тетяна Василівна,
старший
спорту

викладач,

майстер

Команда НаУКМА «Океан» здобула
1-ше місце в яхтових перегонах
серед провідних київських вузів

кандидат педагогічних наук,
доцент, майстер спорту (Націо
нальний медичний університет
ім. О. О. Богомольця)

Магістерські програми, складені з урахуванням сьогоденних
професійних потреб суспільства, як правило, розраховані на два
роки стаціонарного навчання. Впродовж цього терміну студенти
засвоюють низку обов'язкових та вибіркових лекційних курсів,
практичних занять,
різних науково-дослідних
та педагогічних
практикумів, готують та захищають магістерську роботу.
В
результаті
успішного
виконання
навчальної
програми
випускники
отримують
диплом
магістра
державного
зразка
з акредитованої спеціальності. Ті з них, котрі виявили особливі
успіхи, визначені «Положенням про диплом НаУКМА», отриму
ють також «Диплом магістра НаУКМА», що свідчить про здобут
тя прийнятого у світі одноіменного наукового ступеня за спе
ціалізацією даної програми. Диплом магістра державного зразка
дає нашим випускникам можливість працювати за фахом як
професіоналам вищого рівня підготовки або, за рекомендацією
кафедри,
продовжувати
навчання
в
аспірантурі
НаУКМА,
Докторській школі НаУКМА, аспірантурі будь-якого іншого за
кладу освіти України чи в системі ПАН України. Оскільки диплом
НаУКМА є конвертованим і визнається в більшості поважних
університетів Заходу, то він також дає змогу нашим випускни
кам продовжувати навчання на різноманітних зарубіжних про
грамах подипломової освіти (в університетах Європи та Амери
ки — Post Graduate Study or Programme of Doctoral Study).
Особливу популярність мають подипломові наукові ста
жування
наших
випускників
у
авторитетних
університетах
США за програмою Фулбрайта, докторські студії (аспірантура)
в Європейському колегіумі польських та українських універ
ситетів
(м.
Люблін,
Польща),
спеціалізовані
науково-дослідні
студії в Центральноєвропейському університеті (м. Будапешт,
Угорщина).
Умовами вступу на будь-яку магістерську програму є диплом
бакалавра державного зразка й успішно складені іспити зі
спеціальності, української та англійської мов.
У НаУКМА успішно виконуються такі магістерські програ
ми: «Біологія»; «Екологія та охорона навколишнього середови
ща»;
«Економічна
теорія»;
«Журналістика»;
«Інтелектуальні
системи прийняття рішень»; «Інформаційні управляючі системи
та технології»; «Програмне забезпечення автоматизованих си
стем»; «Історія»; «Історія (Археологія та давня історія України)»;

«Культурологія
(Теорія
та
історія
культури)»;
«Менеджмент
організацій (Менеджмент в охороні здоров'я; Охорона громад
ського здоров'я)»; «Політологія (Європейські студії; Європейські
та німецькі студії; Ціннісні та соціокультурні засади політики)»;
«Правознавство»;
«Соціальна
робота»;
«Соціологія»;
«Філоло
гія (Теорія, історія літератури та компаративістика)»; «Філологія
(Теорія, історія української мови та компаративістика)»; «Філо
софія (Історія філософії)», «Фінанси»; «Фізика» та «Хімія (Мем
бранні та сорбційні процеси і технології)». Як видно вже з поде
куди поданих вище уточнень, кожна з наших програм у межах
заявленого напряму освіти мас власну «нішу», себто є специфіко
ваною, 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 студенти магістерських програм от
римують від університету 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
відносну самостійність. Університет запрошує до викладання
відомих вітчизняних та зарубіжних науковців; заняття прова
дяться українською та англійською мовами. Окрім курсів, перед
бачених конкретним навчальним планом, студентам надається
можливість
навчатися
на
одній
із
розроблених
вибіркових
сертифікатних програм додаткової освіти (перелік програм може
змінюватися з року в рік відповідно до практичної зацікавленості
студентів), що безумовно розширює поле професійної придатності
випускників НаУКМА.
Наукова продукція, себто дослідницькі статті, студії і роз
відки 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
передовсім покликаний формувати професіоналів, готових до
самостійної пошукової, науково-дослідницької та творчої праці.
З вересня 2008 року діє Докторська школа НаУКМА, яка
пропонуватиме структуровані докторські програми зі здобуттям
ступеня «доктора філософії» (PhD) у певній галузі. У 2008 році
Це: «Масові комунікації», «Фінанси», «Управління в охороні
здоров'я» та «Докторантура з бізнес-адміністрування (DBA)».

БІОЛОГІЯ

Керівник —
ТЕРНОВСЬКА Тамара
Костянтинівна,

доктор біологічних наук,
професор
тел. 425-60-57,
e-mail: tern@ukma.kiev.ua

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
пауки,
зокрема
у
сфері
генетики,
генетичної
інженерії,
геноміки
рослин,
тварин
та
мікроорганізмів,
молекулярно-біологічних
основ життєзабезпечення живих систем.
МП
«Біологія»
мас
угоди
про
співробітництво
з
Інститутом
експериментальної
ботаніки
(Чеська
Республіка)
та
науководослідними установами України: Інститутом ботаніки ім. М. Г. Хо
лодного, Інститутом зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України,
Інститутом фізіології ім. О. О. Богомольця НАМ України, Інсти
тутом клітинної біології та генетичної інженерії, Інститутом біо
хімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Інститутом мікробіології
та вірусології ім. Д. К. Заболотного, з Медичним центром клі
тинної
терапії
«Ембріотек»,
Київським
інститутом
гематології
і
трансфузіології
АМН
України,
Харківським
інститутом
радіо
логії
(відділ
радіаційних
патологій).
У
лабораторіях
цих
установ
студенти проводять наукові дослідження.
Студенти
програми
можуть
виконувати
науково-дослідницьку
роботу
в
науковому
Центрі
молекулярних
та
клітинних
дослі
джень НаУКМА (керівник — докт. мед. паук Н. М. Білько), за
йматися
генетичними
дослідженнями
за
напрямом
«Розробка
теоретичної
бази
генетичного
аналізу
рослин
із
використанням
методів
геномної,
хромосомної,
субхромосомної
інженерії
та
молекулярно-генетичного
маркерування»
(керівник
—
докт.
біол.
наук
Т.
К.
Терновська),
вести
молекулярно-генетичні
досліджен
ня 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 їх резистентності до ксенобіотиків та анти
мікробних препаратів» (керівник — канд. біол. наук І. М. Фуртат), проводити наукові дослідження в науково-навчальному

Центрі збереження біорізноманіття при НаУКМА (керівник —
канд. біол. наук Л. Г. Безусько).
У серпні 2006 року Центр молекулярних та клітинних до
сліджень. НаУКМА організував і провів Міжнародну конференціюшколу NATO ASI «Стовбурові клітини і перспективи їх клінічного
застосування». В січні 2009 року па базі Лабораторії генетики та
клітинної біології кафедри біології спільно з Університетським ко
леджем м. Лондона за Грантом FEBS проводитиметься Міжна
родний практично-лекційний курс «Fundamental Techniques in
Mammalian Cell Biolodgy». Студенти МП «Біологія» матимуть
можливість прослухати теоретичну частину курсу.
Науково-дослідницька робота виконується за Грантами Фонду
фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України.
У 2007/08 и. р. викладачі та студенти взяли участь у 4 міжнародних
конференціях, ними оприлюднено 12 статей у журналах «Трансплаптологія», «Цитологія і генетика», «Цитологія», «Cell Biology
International».

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

Баріляк Ігор Романович,
доктор біологічних наук,
професор

Білько Надія Михайлівна,
доктор медичних наук, доцент

Блюм Ярослав Борисович,
член-кореспондент НАН України,
доктор біологічних наук, професор
(Інститут клітинної біології ти
генетичної інженерії НАН України)

Великий Микола
Миколайович,
доктор біологічних наук, професор
(Національний медичний універси
тет ім. О. О. Богомольця)

Віфлянцев В'ячеслав
В'ячеславович,
кандидат філософських наук,
старший викладач

Донченко Георгій Вікторович,
член-кореспондент НАН України,
доктор біологічних наук, професор
(Інститут біохімії НАН України)

Єгорова Тетяна
Володимирівна,
кандидат біологічних наук,
доцент

Костерін Сергій Олексійович,
член-кореспондент НАН України,
доктор біологічних наук,
професор (Інститут біохімії
НАН України)

Костюк Платон Григорович,
академік ПАН України, про
фесор (Інститут фізіології
ім. О. О. Богомольця НАН України)

Куниця Наталія Іванівна,
старший викладач

Мартиненко Вікторія Сергіївна,
кандидат біологічних наук,
старший викладач

Никончук Віктор Миколайович,
кандидат біологічних наук,
старший викладач (Вінницький
державний аграрний університет)

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)

Фуртат Ірина Михайлівна,
кандидат
доцент

наук,

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

Троян Віра Михайлівна,
доктор біологічних
професор

біологічних

наук,

ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Керівник —
ЗАМОСТЬЯН Віталій
Павлович,
доктор медичних наук,
професор
тел. 230-82-38,
e-mail: zamos@ukma.kiev.ua

Магістерська
програма
почала
функціонувати
з
вересня
1996 року, готує фахівців вищої кваліфікації з основних проблем
довкілля. Дворічна очна програма розрахована на осіб, що мають
вищу освіту в споріднених галузях (медицина, біологія, фізика,
хімія, географія, 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
епідеміології,
екологічної
інженерії,
екотоксикології,
біорізноманіття, екогеографії тощо.
Програма дає змогу органічно поєднати науку про довкілля
з практичними методами ведення природоохоронної діяльності.
Програма співпрацює з Інститутом гідробіології, Інститутом
ботаніки, Інститутом біології південних морів НАН України,

Інститутом екотоксикології та гігієни, Інститутом гігієни праці
АМН України, Карадазьким та Поліським природними заповід
никами, Карпатським національним природним парком, Укра
їнським центром менеджменту землі та ресурсів, Чорнобиль
ським ДП «Екоцентр», іншими провідними науково-дослідними
установами; на їх базі побудовано ряд курсів, проходять прак
тики, виконуються курсові та дипломні роботи. Програма мас
контакти з провідними науковими та навчальними центрами
світу, такими, як Екологічний центр Амстердамського універси
тету (Нідерланди), Університет штату Айдахо (США), Універси
тет Південної Алабами (США). Викладачі беруть участь у під
тримуваному
програмою
ООН
(UNDP)
курсі
дистанційного
навчання
«Партнерство
громадського
та
приватного
секторів
для вирішення проблем довкілля» у співпраці з Єльським уні
верситетом (США) та ще 15 іншими університетами світу.
Крім професорів, на програмі викладають та керують магіс
терськими роботами і молоді енергійні викладачі із західною
освітою, зокрема випускниця НаУКМА О. П. Маслюківська, сти
пендіати Програми академічних стипендій (наступника проекту
«Громадянська освіта»). Студенти успішно закінчують навчання
в університетах США та Європи за рахунок фінансування про
грам Маскі та ім. Фулбрайта, а також у Центральноєвропейському
університеті (Угорщина). Наші студенти увійшли й до першого
набору нової магістерської програми з екологічної політики
МЕSРОМ, фінансованої Європейським Союзом. Програма охоп
лює дворічне навчання у трьох із чотирьох університетів про
грами: Манчестерському (Велика Британія), Лундському (Швеція),
Аеґенському (Греція) та Центральноєвропейському (Угорщина).

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Васильківський Борис
Миколайович,
старший викладач

Вишенська Ірина Георгіївна,
кандидат біологічних наук,
доцент

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. I. I. Шмаль,гаузена НАН України)

Загнітко Василь Миколайович,
доктор геолого-мінералогічних наук,
професор (Інститут геохімії, мінера
логії 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. Медвідя)

Карамушка Віктор Іванович,
кандидат
доцент

біологічних

наук,

Картавцев Олег Миколайович,
старший викладач

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

Рукіна Єлизавета Олегівна,
старший викладач

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
Керівник —
БАЖАЛ Юрій Миколайович,
доктор економічних наук,
професор, керівник програми
та циклу концентрації
«Інноваційна стратегія»
б корпус, кімн. 403,
тел. 425-60-42; факс 425-77-37,
е-mail: bazhal@ukma.lciev.ua

Методист
КОЛОСОВА Ніна Василівна
6 корпус, кімн. 208, тел. 425-60-42

Кафедра
економічної
теорії
Національного
університету
«Києво-Могилянська академія» виконує магістерську програму зі
спеціальності «Економічна теорія» за спеціалізаціями (циклами
концентрації): «Економічна політика», «Поведінка споживача», «Ін
новаційна стратегія». Термін навчання — 2 роки. Програма від
повідає сучасним стандартам як Міністерства освіти і науки Укра
їни, так і європейським щодо вищої економічної освіти в контексті
Болонського процесу. Її випускники здатні працювати на провідних
посадах
економіста-аналітика
широкого
профілю,
економічного
радника, консультанта та оглядача з економічних питань, науко
вого співробітника (економіка).
Магістерську програму з економічної теорії побудовано за
зразком модерного європейського «сендвічевого» формату з при-

кладними спеціалізаціями, що дає змогу ефективніше узгодити
набуття відповідної кваліфікації із сучасними потребами прак
тики. Цей формат також сприяє реалізації інноваційного прин
ципу навчання «Research based learning». Студент програми
має право комбінувати обраний навчальний цикл спеціалізації
(major) з іншими вибірковими курсами (minor), з обраної спеці
алізації він готує та захищає магістерську кваліфікаційну робо
ту (диплом). Програма виконується в тісному співробітництві
з авторитетними українськими та зарубіжними науковими ін
ституціями, державними владними установами, провідними біз
несовими 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 займає 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 перспек
тиві 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 та авторитетні
українські вчені, які с 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 Стенфордському,
Гарвардському, Мічиганському та Джорджа Вашингтона універ
ситетах США, а також у Міжнародному інституті прикладно
го 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.
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Іванова Наталія Юріївна,
кандидат економічних наук,
професор

Кілієвич Олександр Іванович,
доцент

Курило Ірина Олексіївна,
кандидат економічних наук, доцент

Лазоренко Лариса
Віталіївна,
кандидат економічних наук, доцент

Михалевич Михайло
Володимирович,
член -кореспондент НАН України,
доктор фізико-математичних
наук, професор

Орел Євгеній Миколайович,
кандидат економічних наук, доцент

Пан Лілія Володимирівна,
кандидат економічних наук,
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Пічик Катерина Валеріївна,
кандидат економічних наук,
доцент

Скрипниченко Марія Іллівна,
доктор економічних наук,
доцент

Сопко Василь Васильович,
доктор економічних наук,
професор
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доцент

Візитуючі професори
європейських та американських
університетів

ЖУРНАЛІСТИКА

Керівник —
ФЕДЧЕНКО
Євген
Миколайович,
кандидат політичних наук,
доцент, випускник НаУКМА
тел. 463-77-02,
e-mail:
fedchenko@ukma.kiev.ua
www.j-school.kiev.ua

Місія Школи журналістики передбачає якісне навчання сту
дентів та їх підготовку до роботи в медіаіндустрії. Основне спря
мування Школи — новини та висвітлення поточних суспільно
важливих подій (news & current affairs) для різних типів медіа. Наші
випускники працюють на телебаченні, радіо, у друкованих ЗМІ й
нових медіа.
Усі дисципліни розділено на два модулі (sequences) — науково-теоретичний і практичний. До першого модуля входять дис
ципліни, пов'язані з дослідженням медіа, масових комунікацій,

аудиторій, міжнародних медіасистем, 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 робо
ту. Основний наголос під час навчання робиться на практичні
навички та постійне їх застосування й удосконалення під керів
ництвом викладачів, які мають досвід практичної роботи у ЗМІ.
Так, у телевізійній студії щотижня студенти готують новини
«Епізоди», де кожен може спробувати себе як журналіст і пра
цівник технічного супроводу. Також студенти випускають що
денні радіоновини.
У Школі створено необхідну технологічну та студійну базу
для навчання студентів. Медіацентр включає в себе мультимедій
ний ньюзрум, телевізійну, радіо- та фотостудії, в Школі також
є ресурсний центр з підручниками, науковими журналами та
відеотекою документальних фільмів.
Могилянська школа журналістики — активний учасник ба
гатьох міжнародних проектів. У 2004 — 2007 роках нашим парт
нером
була
Школа
телекомунікацій
Огайського
університету
(Ohio University, USA). В рамках цього проекту було вдосконале
но навчальну програму, запроваджено нові курси, проведено
стажування викладачів. Також
разом з Інститутом масової
інформації
(ІМІ)
провадяться
короткотермінові
тренінги
для
студентів:
радіожурналістика,
міжнародна
журналістика
та
журналістське розслідування, що викладають французькі фахівці.
Студенти
Школи
отримали
можливість
місячних
стажувань
У французьких ЗМІ — в газеті Le Croix, на Міжнародному фран
цузькому радіо (RFI).
З листопада 2007 року Школа започаткувала нову програ
му — «Журналістика цифрового майбутнього» — спільно з Бла
годійним фондом «Розвиток України». Це перша та єдина про
грама постдипломної освіти для журналістів, в якій зроблено
акцент на вивченні цифрових технологій у ЗМІ та конвергентних
принципах роботи ЗМІ.
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доцент

Квіт Сергій Миронович,
доктор філологічних наук,
професор

Кур'ята-Стасів Ніна
Володимирівна,
магістр журналістики, кандидат
біологічних наук, доцент, випуск
ниця НаУКМА

Петрова Наталія Іванівна,
старший викладач

Полешко Сергій Миколайович,
старший викладач

Поліщук Сергій Васильович,
старший викладач

Пуговський Максон
Сергійович,
магістр журналістики, старший
викладач, випускник НаУКМА

Срібняк Ігор Володимирович,
доктор історичних наук,
професор

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

Паній Юрій Олександрович,
магістр журналістики, старити
викладач, випускник НаУКМА
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старший викладач
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доцент

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Керівник —
БОДНАРЧУК
Юрій Вікторович,
доктор фізикоматематичних наук,
професор
тол. 425-43-00,
e-mail: yubod@ukma.kiev.ua

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 впровади
ти її. При цьому він має обрати оптимальну систему кодування
інформації, що обробляється, забезпечити її захист, а також, за
стосовуючи математичні методи оптимізацїї, розробити ефективні
алгоритми пошуку оптимального розв'язання проблеми. Програма
підготовки магістра ведеться у трьох напрямах: прикладна мате
матика; алгоритми та програмування; сучасні комп'ютерні системи.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Михалевич Вадим Михайлович,
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доктор технічних наук, професор
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доктор фізико-математичних
наук, професор

кандидат
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Оленко Андрій Якович,
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ІНФОРМАЦІЙНІ УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
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Семен Самуїлович,
кандидат
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наук, доцент
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Програма орієнтована на підготовку кадрів для проведення
Досліджень та науково-технічних розробок у галузі проектуван
ня та реалізації різних інформаційних управляючих систем.
Магістр комп'ютерних наук, який спеціалізується в галузі
інформаційних управляючих
систем, може:
• проводити наукові дослідження у сфері побудови ефек
тивних алгоритмів управління, складних систем оброблен
ня інформації;
• проводити практичні дослідження й обстеження об'єктів
та процесів управління, що підлягають комп'ютеризації;

•

проектувати
та програмувати
інформаційні управляючі
системи із застосуванням сучасних технологій мережпих
рішень, обираючи найбільш адекватні апаратні платформи
та відповідний інструментарій програмних розробок;
• орієнтуватись у сучасних технологіях побудови структурованих кабельних мереж;
• розробляти ефективні прикладні програми в різноманіт
них предметних сферах;
• викладати у вищих навчальних закладах.
Студенти магістерської програми беруть активну участь у
виконанні
спільних
європейських
проектів
TEMPUS
TACIS
«Intercollegia», «ITSofTeam», «EduVisIM».
На базі досягнень Факультету інформатики в галузі електрон
ного навчання розроблено нову магістерську програму «Про
грамне забезпечення автоматизованих систем» із дистанційноденною формою навчання (blended education).
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наук, професор
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доцент
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ІСТОРІЯ (Археологія та давня історія України)

Керівник —
ЗАЛІЗНЯК
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Львович,
доктор історичних наук,
професор
тел. 463-59-27,
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Програма спрямована па підготовку фахівців з археології та
первісної історії, які відповідали б високим нормам сучасної євро
пейської науки. Програма є продуктом тісної співпраці НаУКМА
з Інститутом археології НАН України, потужний науковий потен
ціал якого дав можливість залучити до викладання безпреце
дентну 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 та Америки.
З початку існування магістерської програми з археології
студенти щорічно проходять профільну практику на базі науководослідного центру «Археологічна експедиція» у двох наукових
напрямах: за темою «Неолітизація лісостепового Правобереж
жя» (керівник — професор Л. Л. Залізняк) і за Міжнародним
проектом НаУКМА та Інституту класичної археології Техаського
університету — «Дослідження античного міста “Херсонес Таврій
ський"» під керівництвом професора Дж. К. Картера та док
тора історичних наук В. М. Зубаря (НаУКМА). Крім того, про
тягом року студенти мали можливість працювати за обраним
фахом у десяти різних археологічних експедиціях Інституту

археології НАН України, музеїв та інших університетів — на
Донеччині,
Кіровоградщині,
Львівщині,
Одещині,
Полтавщині,
Сумщині, Тернопільщині, Черкащині; в міжнародних експеди
ціях: україно-німецькій на Полтавщині — дослідження пам'ятки
скіфського
часу
Більського
Городища;
міжнародній
україноросійсько-норвезькій
археологічній
експедиції
на
Чернігівщині,
Впродовж року без відриву від навчання студенти-археологи
мають можливість працювати у трьох постійно діючих київських
експедиціях Інституту археології.
У навчальному процесі й науковій роботі використовуються
матеріали, добуті археологічною експедицією НаУКМА та інши
ми експедиціями. Студенти користуються науковими фондами,
архівом, бібліотекою, музеєм Інституту археології НАН України,
Активно поповнюється власна спеціалізована археологічна біб
ліотека, що нараховує вже понад 3 тис. одиниць зберігання і на
яку значною мірою спирається навчальний процес програми.
Протягом 2007/08 навчального року студенти магістерської про
грами видали 6 друкованих праць. У Дні науки НаУКМА 2008 ро
ку разом із викладачами на VIII науковій конференції про
читали 28 доповідей. Студенти і викладачі брали участь у роботі
інших конференцій: Міжнародної наукової конференції Цент
ру україно-грецьких відносин Інституту історії України НАНУ
«Актуальні проблеми історії стародавнього світу» (Київ); IV Між
народної
конференції
«Середньовічні
старожитності
Півден
ної Русі-України» (м. Чернігів) та ін. У межах КМА проведено ряд
круглих столів із актуальних проблем археологічної науки. За
професійну роботу в археологічній експедиції «Херсонес Тав
рійський» група студентів одержала грошову премію Техасько
го університету м. Остін (США). У 2007 році професорами Чікагського університету Ренатою Голод та Олегом Третяком запро
ваджено стипендію імені Тита Геврика. За успіхи у навчанні за
програмою «Археологія» цю стипендію отримали Ганна Заворотна і Тетяна Сай. Співробітники програми видали 4 наукові
монографії, підручник нового покоління «Археологія України»
та понад 80 статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях. Ви
йшов з друку черговий збірник наукових праць «Маґістеріум.
Археологічні студії. Випуск 27».

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

Буйскіх Алла Валеріївна,
кандидат історичних наук,
доцент

Відейко Михайло Юрійович,
кандидат історичних наук,
доцент

Зоценко Володимир Миколайович,
кандидат історичних наук,
доцент

Зубар Віталій Михайлович,
доктор
доцент

історичних

наук,

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

Мицик Юрій Андрійович,
доктор історичних наук,
професор

Омельченко Юрій Андрійович,
кандидат історичних наук,
доцент

Отрощенко Віталій Васильович,
доктор історичних наук, професор

Потсхіна Інна Дмитрівна,
кандидат історичних наук,
доцент

Пустовалов Сергій Жанович,
кандидат історичних наук,
доцент

Сагайдак Михайло Андрійович,
кандидат історичних наук,
доцент

Скиба Андрій Володимирович,
кандидат історичних наук,
старший викладач

Томаїпевський Андрій Петрович,
кандидат історичних наук, доцент

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

Шумова Валентина
Олександрівна,
старший викладач

ІСТОРІЯ

Керівник —
ЯКОВЕНКО
Наталія Миколаївна,
доктор історичних наук,
професор
тел. 425-77-68,
e-mail: uho@ukma.kiev.ua

Магістерська програма з історії формує дослідників вітчиз
няної історії в її європейському контексті. Основну увагу зосе
реджено па проблемних курсах, у яких містяться порівняння
найважливіших
історичних
феноменів
та
новітніх
тенденцій
і методологій їх вивчення.
Навчання передбачає лекції та проблемні семінари, студенти
заохочуються до самостійної роботи. До викладання залучено

провідних фахівців з України та зарубіжжя (Канади, Польщі,
США та ін. країн), які мають досвід роботи в європейських уні
верситетах.
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 певного доопра
цювання в аспірантурі НаУКМА та складання належних іспитів
можна буде захищати як кандидатську дисертацію. Набута ква
ліфікація дає змогу працювати в наукових установах, навчальних
закладах, засобах масової інформації, осередках культури, ор
ганах влади й управління, державній адміністрації, політичних
та дипломатичних сферах.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Бажан Олег Григорович,
кандидат історичних наук, доцент
(Інститут історії України НАН
України)

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

Верстюк Владислав Федорович,
доктор історичних наук, професор
(Український інститут національ
ної пам'яті)

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

Гломозда Костянтин Юхимович,
кандидат історичних наук, доцент

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

Касьянов Георгій
Володимирович,
доктор історичних наук, старший
науковий співробітник (Інститут
історії України ПАН 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

Подаляк Нагалія Гордіївна,
доктор історичних наук,
професор (Дипломатична академія
МЗС України)

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

Голочко Олексій Петрович,
доктор історичних наук, старший
науковий співробітник (Інститут
історії України ІІАІІ України)

Шандра Валентина
Степанівна,
доктор історичних наук, старішій
науковий співробітник (Інститут
історії України НАН України)

ІЦербак Віталій Олексійович,
доктор історичних наук, професор

КУЛЬТУРОЛОГІЯ (Теорія та історія культури)

Керівник —
СОБУЦЬКИЙ Михайло
Анатолійович,
доктор філологічних наук,
професор
тел. 495-60-98,
e-mail: culture@ukma.kiev.ua

Програма забезпечує поглиблене ознайомлення з найвпливовішими методологічними підходами сучасної гуманітарії, зо
крема
такими,
як
психоаналітичний,
семіотичний,
структуралістський 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
розуміння фундаментальних понять і категорій культурології,
оволодіння сучасними методами культурологічного аналізу, ви
вчення історичної специфіки національної культурної традиції
та тенденцій сучасних соціокультурних трансформацій в Україні.
Магістри-культурологи застосовують свої знання та навички
в
адміністративно-управлінських
структурах,
науково-дослідних
установах і центрах, видавництвах та засобах масової інформа
ції, організовують та проводять дослідження в галузі культури
у співпраці з зарубіжними вченими.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Брюховецька Ольга
В`ячеславівна,
кандидат філософських наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Голіченко Тетяна Самійлівна,
кандидат філософських наук,
доцент

Джулай Юрій Володимирович,
кандидат філософських наук,
доцент

Івашина Олександр Олексійович,
старший викладач

Йосипенко Оксана Миколаївна,
кандидат філософських наук,
старший викладач

Король Денис Олександрович,
магістр культурології, старший
викладач, випускник НаУКМА

Нікішенко Юлія Ігорівна,
кандидат історичних наук,
доцент

Петрова Ольга Миколаївна,
доктор філософських наук,
професор

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

Черепанин Василь Миронович,
кандидат історичних наук,
старший викладач
Шлінченко Світлана Юріївна,
кандидат філософських наук,
старший викладач

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ
(Охорона громадського здоров'я)

Керівник —
АНДРЕЄВА
Тетяна Іллівна,
кандидат медичних наук,
доцент
тол. 425-65-80,
е-mail: andreeva@ukma.kiev.ua

З 2008 року Школа охорони здоров'я пропонуватиме магіс
терську
програму
«Охорона
громадського
здоров'я»
(Masters'
Program of Public Health — MPH). Дворічна очна програма роз
рахована па осіб, що мають вищу освіту в споріднених галузях
(медицина, біологія, економіка, соціальна робота, соціологія, по
літологія та ін.).
Згідно зі світовими тенденціями ступінь магістра охорони
громадського здоров'я, що отримуватимуть випускники про
грами, стає обов'язковим для фахівців, що опікуються здоров'ям
населення, та бажаним для інших спеціалістів, пов'язаних зі сфе
рою охорони здоров'я. Магістри охорони громадського здоров'я
мають найкращі шанси працевлаштування у міжнародних орга
нізаціях та структурах.
Програма створена з урахуванням стану та перспектив роз
витку підходів до охорони здоров'я населення в Україні та світі.
Фахівці в галузі охорони громадського здоров'я стають необхід
ними у країнах, які прагнуть інтеграції у міжнародну спільноту
розвинених країн, до Європейського Союзу тощо. Коли держа
ва ставить за мету покращення здоров'я своїх громадян, дбає
про здоров'я нації, збереження людського потенціалу, вона по
требує аналітиків та практиків, які готові будувати політику
охорони здоров'я відповідно до світових норм та з урахуванням
ситуації у країні.

Медична практика вже користується ідеями доказової ме
дицини. Заходи популяційного рівня, інтервенції охорони гро
мадського здоров'я також мають базуватися на науковому під
грунті. Дослідження в цій галузі, проведені в різних країнах,
демонструють, що заходи, які були ефективні у розвинених
країнах з високим рівнем доходів, не обов'язково є ефективними
у країнах з низьким та середнім рівнем доході в. Тому найближчим
часом актуальним буде проведення відповідних вітчизняних до
сліджень, чим зможуть займатися ті випускники програми, які
надають перевагу аналітичній роботі. Участь у міжнародних до
слідженнях, аналіз статистичних та епідеміологічних даних, на
копичених у країні, проведення нових досліджень, аналіз резуль
татів опитувань населення, проведених у межах міжнародних
проектів, — це передбачувана робота магістрів-аналітиків. Вони
також зможуть продовжити навчання на докторській програмі
(PhD), яку пропонуватиме Школа охорони здоров'я. Програма
має на меті також і підготовку майбутніх викладачів.
Магістри, які віддають перевагу практичній роботі, зможуть
займатися
реалізацією
державних
програм,
що
стосуються
здоров'я, працювати у Міністерстві охорони здоров'я України
та управліннях охорони здоров'я на різних посадах. Випускни
ки програми матимуть необхідні знання й уміння, які дозволя
тимуть прогнозувати зміни здоров'я населення та його окремих
груп, пропонувати відповідні втручання та забезпечувати їхнє
втілення у життя. Програма передбачає ознайомлення з прин
ципами розробки політики охорони здоров'я на національному
та регіональному рівнях. Випускники матимуть знання та вмін
ня для роботи із засобами масової інформації щодо проведення
інформаційних
та
просвітницьких
кампаній,
спрямованих
на
зміни у способі життя населення.
Навчання зорієнтоване на поглиблене опанування академіч
них знань та розвиток креативних вмінь, застосування їх на
практиці. Практичні завдання включатимуть такі приклади, як
розробка практичного плану дій щодо покращення здоров'я на
селення певної області України з урахуванням окремих проблем.
Під час навчання студенти працюватимуть із базами даних,
здійснюватимуть їх аналіз, готуватимуть звіти та наукові статті;
студенти розроблятимуть також медійні кампанії, рецензувати
муть зміст державних програм та вноситимуть пропозиції щодо
їх покращення, братимуть участь у тривалому дослідженні,
спрямованому на вивчення та покращення здоров'я студентів
НаУКМА, готуватимуть аналітичні довідки та інші документи на
замовлення органів державної влади та міжнародних організацій,
зокрема ВООЗ.
Досягнення студентів можуть бути викладені підчас науковопрактичних конференцій, в публікаціях у наукових журналах
в Україні та за кордоном.

Школа охорони здоров'я мас 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 та студентами, у Школі здійснюється політика залучен
ня викладачів західних університетів і українських викладачів
зі ступенями європейських та американських університетів.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Грига Ірена Максимівна,
кандидат медичних наук, доцент

Григорчук Деніел,
доктор філософії в галузі
медицини, професор (Іллінойський
університет, США)

Гроот Вім,
доктор філософії в галузі економіки, професор (Маастрихт
ський університет, Нідерланди),
Почесний професор НаУКМА

Гуляєв Дмитро Валерійович,
кандидат медичних наук, доцент

Данилів Андрій Іванович,
магістр менеджменту організацій
охорони здоров'я (ШОЗ),
випускник НаУКМА

Замостян Павло
Віталійович,
кандидат медичних наук (Чорно
бильська програма відродження
та розвитку, Програма розвитку
ООП в Україні)

Кисельова Оксана
Олександрівна,
кандидат філософських наук,
доцент (Інститут філософії
ім. Г. С. Сковороди НАН України)

Ковтонюк Павло
Анатолійович,
магістр менеджменту організацій
охорони здоров'я (ШОЗ),
випускник НаУКМА

Коломісць Лнастасія
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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 впро
вадження якої відбувається в партнерстві з Департаментом
організації, політики та економіки охорони здоров'я Універси
тету м. Маастрихт (Нідерланди) та Києво-Могиляпською БізнесШколою.
Програма не має аналогів в Україні. Вона містить модулі з епі
деміології, методів досліджень та 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
практичну підготовку: учасники програми виконують проекти
з оцінки якості надання послуг та дослідження процесів безпо
середньо в закладах охорони здоров'я.
Згідно з вимогами Болонського процесу випускники про
грами отримують Додаток до диплома (Diploma supplement), де,
крім оцінок, міститься детальний опис програми, її походження,
критерії оцінювання. Додаток до диплома підписує також Ди
ректор з освіти Факультету охорони здоров'я, медицини та біо
логічних наук Маастрихтського університету.
Випускники програми продовжують навчання за кордоном,
працюють, зокрема, в консалтингових компаніях «Медексперт»,
«Strategie Consulting Group", приватних клініках «Оберіг», Між
народному центрі нейрохірургії, МБФ «Міжнародний Альянс із
ВІЛ/СНІДу в Україні», українсько-швейцарському проекті «Перинатальне здоров'я», проекті «Health Policy Initiatives», USAID,
BioVision World Life Sciences Forum, Міжнародній організації
«Лікарі світу — США», Міжнародній організації з міграції
(МОМ), МБО «Трансатлантичні партнери проти СНІДу», Ме
дичному
управлінні
Державного
управління
справами,
Школі
охорони здоров'я. Двоє з них були радниками міністрів охорони
здоров'я Миколи Поліщука та Юрія Поляченка.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Андреєва Тетяна Іллівна,
кандидат медичних наук, доцент

Григорчук Деніел,
доктор філософії в галузі меди
цини, професор (Іллінойський
університет, США)

Гроот Вім,
доктор філософії в галузі економі
ки, професор (Маастрихтсь
кий університет, Нідерланди),
Почесний професор НаУКМА

Гуляєв Дмитро Валерійович,
кандидат медичних наук, доцент

Данилів Андрій Іванович,
магістр менеджменту організацій
охорони здоров'я (ШОЗ), випуск
ник НаУКМА

Замостян Павло Віталійович,
кандидат медичних наук (Чорнобильська програма відродження
та розвитку, Програма розвитку
ООН в Україні)

Кисельова Оксана
Олександрівна,
кандидат філософських наук, доцент
(Інститут філософії ім. Г. С. Ско
вороди НАН України)

Ковтошок Павло
Анатолійович,
магістр менеджменту організацій
охорони здоров'я (ШОЗ), випускник
НаУКМА

Колісник Михайло Васильович,
кандидат економічних наук (Школа
фінансів при Києво-Могилянській
Бізнес-ИІколі)

Коломісць Анастасія
Валеріївна,
магістр менеджменту організацій
охорони здоров'я (ШОЗ), випуск
ниця НаУКМА

Красовський Костянтин Сергійовичі
кандидат геолого-мінералогічних
наук, доцент

Майструк Галина Павлівна,
старішій викладач (Президент
Благодійного фонду «Здоров'я
жінки та планування сім'ї», на
ціональний представник Європей
ської коаліції проти раку «Європа
Донна»)

Масюк Андрій Миронович,
магістр соціальної роботи (Bryn
Mawr University, США; MBA Whar
ton School, США)

ІІізова Наталія Миколаївна,
доктор медичних наук, професор

Орел Євгеній Миколайович,
кандидат економічних наук, доцент

Пилипчук Романа Дмитрівна,
магістр охорони громадського
здоров'я (Маастрихтський універ
ситет, Нідерланди), випускниця
НаУКМА

Рудий Володимир Мирославович,
кандидат наук з державного
управління

Саврук Олександр Йосипович,
кандидат економічних наук
(Strategic Consulting Group)

Салюк Тетяна Олександрівна,
магістр менеджменту організацій
охорони здоров'я (ШОЗ),
випускниця НаУКМА

Семигіна Тетяна Валеріївна,
доктор філософії в галузі політо
логії (МАУП, Україна), випускниця
НаУКМА

Чала Ніна Дмитрівна,
кандидат економічних наук, доцент

Черниш Тетяна Георгіївна,
магістр соціології, випускниця
НаУКМА

Шеремета Павло Михайлович,
магістр MBA (Університет Еморі,
США), (Києво-Могилянська БізнесШкола)

Щегельська Оксана Вікторівна,
старший викладач (Strategic
Consulting Group)

ПОЛІТОЛОГІЯ
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Магістерська програма з політології пропонує дворічний
курс поглибленої спеціалізації у галузі політичної науки. Особ
ливістю підготовки магістра з політології є суспільна та держав
на потреба в забезпеченні кадрової діяльності органів державної
влади, політичних та громадських інституцій.
З вересня 2008 року МП «Політологія» матиме три основні
спеціалізації: «Європейські та німецькі студії» (розпочато з вересня
2007 р.) — спільний проект Національного університету «Кисво-

Могилянська 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 гос
тьових курсів, що читаються провідними професорами у галу
зі міжнародних відносин з Федеративної Республіки Німеччи
ни. Крім цього, проектом передбачено п'ятимісячне стажування
кращих студентів спеціалізації в Університеті ім. Фрідріха Шилле
ра (м. Єна, ФРН), що є умовою отримання, крім диплома НаУКМА,
ще й диплома Master of Politics Єнського університету. Для всту
пу на цю спеціалізацію студент повинен мати сертифікат про
знання німецької мови середнього рівня, виданий DAAD, або
Ґете-інститутом.
Другою спеціалізацією програми є «Європейські студії». Сту
денти цієї спеціалізації отримують фундаментальні знання у га
лузі політології міжнародних відносин, з наголосом на вивчення
європейських політичних інститутів та процесів. Програма спе
ціалізації передбачає, крім основних, ряд гостьових курсів, що
читаються відомими професорами з Норвегії, Німеччини, Кана
ди та інших країн Старого й Нового світу.
З вересня 2008 року буде запроваджено третю спеціалізацію
МП «Політологія» — «Ціннісні та соціокультурні засади полі
тики». Завданням цієї спеціалізації є розкрити зумовленість по
літичних
інститутів
та
процесів
соціокультурними
ціннісними
чинниками. Якість демократичних інститутів забезпечується не
тільки характером політичної системи суспільства, а й демокра
тичними цінностями. Ця спеціалізація готуватиме фахівців у га
лузі політичної науки принципово нового, сучасного типу. На
вчання на цій спеціалізації передбачає, крім опанування низ
ки спеціальних дисциплін, також вивчення японської або араб
ської мови.
Основними завданнями програми є опанування фундамен
тальних фахових та гуманітарних знань, формування здатності
до творчого мислення та самостійного прийняття відповідальних
рішень, а також навичок науково-дослідницької роботи міждис
циплінарного характеру. Значна увага приділяється висвітленню
новітніх напрямів у вітчизняній та зарубіжній політичній науці,
оволодінню навичками збору, обробки, аналізу соціально-полі
тичної інформації, виявленню довготривалих тенденцій у роз
витку політичного процесу.
Основною формою освіти є стаціонарні лекційно-семінарські
курси, науково-дослідні та спеціальні семінари, педагогічна прак
тика, Кращі науково-дослідницькі роботи студентів друкуються
в «Наукових записках НаУКМА» (серія «Політологія») та альма
насі «Маґістеріум» (додаток до «Наукових записок НаУКМА»)-
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Керівник —
КОЗІОБРА
Микола Іванович,
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Магістерську програму з правознавства створено з ураху
ванням стану та перспектив розвитку юридичної науки в Укра
їні та світі. Навчальний план передбачає підготовку фахівців,
які матимуть глибоку теоретичну базу з питань нормопроектування, міжнародного комерційного арбітражу та підприємниць
кого права, а також вмітимуть застосовувати сучасні юридичні
методи для фундаментальних та прикладних наукових дослі
джень у праві.
Ця програма зосереджує зусилля на підготовці майбутніх
викладачів і водночас фахівців, які б, окрім професійної діяль
ності, були готові до навчання в аспірантурі. Однорічна про
грама магістерського рівня з правознавства достатня для продо
вження навчання на докторському рівні за кордоном. Зміст та
якість програми відповідають стандартам магістерських програм
університетів Північної Америки та Західної Європи, у співпра
ці з якими та за зразками яких складено магістерську програму
з правознавства у НаУКМА.
Навчання зорієнтоване на поглиблене опанування академіч
них знань та розвиток креативних навичок застосування їх на
практиці й провадиться за передовими технологіями. Про висо
ку якість навчальних програм та інноваційних методик викла
дання в університеті свідчать численні призові місця студентів
факультету на міжнародних і українських змаганнях, конкурсах
та олімпіадах. Наші студенти беруть участь та досягають високих
результатів у щорічних міжнародних змаганнях «The Philip С. Jes
sup International Law Moot Court Competition», «The Telders Inter
national Law Moot Court Competition», «The Willem C. Vis Interna
tional Commercial Arbitration Moot Court Competition», у Всеукра
їнських змаганнях із господарського права і процесу, Всеукраїн
ській студентській олімпіаді з правознавства. У 2007 та 2008 роках
команда студентів ФПвН перемагала в українському націонали-

ному раунді Конкурсу з міжнародного публічного права ім. Філіиа Джессопа і виборювала право представляти Україну на міжна
родному раунді цих змагань, що відбувся у Вашингтоні (США).
Два роки поспіль команда НаУКМА входить до шістнадцяти най
кращих в загальнокомандному рейтиіпу серед більш ніж 100 прав
ничих факультетів з понад 70 країн світу.
На
магістерській
програмі
«Правознавство»
запроваджено
англомовну
сертифікату
програму
«Проблеми
європейського
права», на якій викладають провідні фахівці України, Італії, Ні
меччини, США: А. А. Мелеіпевич, професор PhD, С. В. Шевчук,
канд. юрид. наук, доцент (ОБСЄ в Україні), Альдо Берлінгуер
(Італія), Богдан А. Футей, суддя Федерального суду США, Катя
Дєнзінг (Німеччина).
Навчальний процес базується на активній науковій роботі
викладачів, результати якої висвітлюються у численних наукових
публікаціях, використовуються при підготовці урядових докумен
тів вищого рівня, а також у законотворчому процесі в Україні.
В рамках Болонського процесу, який заохочує обмін викла
дачами та студентами, на факультеті проводиться політика за
лучення викладачів західних університетів, а також українських
викладачів зі ступенями європейських та американських універ
ситетів. Так, Факультет правничих наук Національного універ
ситету «Києво-Могилннська академія» спільно з Гейдельберзьким
університетом, університетом м. Майнц (ФРН) та Німецькою
службою академічних обмінів (DAAD) 11—30 червня 2007 року
провели першу в Україні Літню школу «Право в Німеччині», яка
планується і в 2008 році.
Випускники магістерської програми з правознавства на ви
сокому професійному рівні здійснюють юридичне обслуговуван
ня найрізноманітніших суб'єктів підприємницької діяльності як
у державному, так і приватному секторах економіки. Випускни
ки мають також можливість продовжити навчання в аспірантурі
та займатися науковою діяльністю.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Александрова
Валеріївна,

Наталія

кандидат юридичних наук,
доцент

Лртикуца Наталія
Володимирівна,
кандидат філологічних наук,
доцент

Берлінгуер Альдо,
професор PhD (Італія)

Волянська Галина
Миколаївна,
кандидат юридичних наук,
доцент

Дзейко Жанна Олександрівна,
кандидат юридичних наук,
доцент

Дзера Ірина Олександрівна,
кандидат юридичних наук,
доцент

Матвєєва Юлія Іванівна,
старший викладач

Мелешевич Андрій
Анатолійович,
PhD, Political Scicnсе, Syracuse
University (USA), професор, декан
Факультету правничих наук

Посполітак Володимир
Володимирович,
кандидат юридичних наук,
доцент

Савенко Микола Дмитрович,
кандидат юридичних наук,
професор

Смирнова Тетяна Сергіївна,
кандидат юридичних наук,
доцент

Стретович Володимир Миколайович
кандидат юридичних наук,
доцент

Сущенко Володимир Миколайович,
кандидат юридичних наук, доцент

Футей Богдан,
професор, доктор юриспруденції
(JD), США)

Ханик-Посполітак Роксолана
Юріївна,
кандидат юридичних наук, доцент

Цельєв Олексій Вікторович,
кандидат юридичних наук, доцент

Шевчук Станіслав Володимирович,
кандидат юридичних наук,
доцент

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ

Магістерська
програма
«Програмне
забезпечення
автомати
зованих систем» за професійним спрямуванням орієнтована на
підготовку та перепідготовку кадрів для проведення досліджень
та науково-технічних розробок у галузі проектування та реалі
зації автоматизованих інформаційних систем переважно у со
ціально-економічній та гуманітарних сферах. Програма проводи
тиметься із широким використанням у навчальному процесі засо
бів дистанційної освіти, у рамках якої створено навчальні портали
зі значною кількістю серверів та робочих станцій, реалізовано
приєднання до Київської волоконно-оптичної мережі.

СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Керівник —
ЛИСЕНКО Ольга Петрівна,
кандидат психологічних наук,
доцент
тол. 425-77-83,
e-mail: lysscnko.olga@bigmir.net

Програма «Соціальна робота» — перша магістерська про
грама НаУКМА і перша програма післядипломної 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 мож
ливість 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
адмініструван
ня» (соціальне управління і соціальна політика). У навчально
му процесі використовуються здобутки української та зару
біжної науки, підтримуються контакти з іншими університе
тами
та
організаціями
Великої
Британії,
США,
Словенії,
Німеччини та інших країн. Перший рік навчання дає можли
вість отримати комплекс теоретичних знань із соціальної полі
тики та соціальної роботи, соціології, психології, права. Значна
частина навчального часу відводиться на практику в соціальних
службах, закладах освіти, медичних та інших установах, а також
на самостійну навчально-дослідницьку роботу. Студенти дру
гого року навчання більше працюють над власним дослідниць
ким проектом, в якому впроваджують та аналізують новітні
ідеї щодо можливостей розв'язання соціальних проблем окре
мих груп людей.
Випускники програми працюють консультантами та 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.
Кращі науково-дослідницькі студії наших слухачів друкують
ся в наукових виданнях «Маґістеріум. Соціальна робота і охорона
здоров'я», «Соціальна політика і соціальна робота». Виклада
чі та студенти беруть участь у різного роду дослідженнях, що

виконуються на замовлення інших організацій: вивчення рівня
дотримання прав осіб з інтелектуальною недостатністю; дослі
дження системи протидії торгівлі дітьми в Україні; впровадження
стандартів якості соціальних послуг, впровадження здорового
способу життя молоді на рівні громади; вивчення впливу глобаль
них ініціатив на систему охорони здоров'я України тощо.
У 2007 році були опубліковані методичні посібники і рекомен
дації: О. М. Савчук. «Керівництво з тренінгів для фахівців соціаль
ної сфери, які працюють з вразливими дорослими групами насе
лення: Навчальний посібник»; О. П. Лисенко. «Психологічне кон
сультування. Методичні рекомендації»; Л. П. Дума. «Оцінювання
потреб клієнтів соціальних служб: Методичні рекомендації для
закладів та установ, що працюють із вразливими групами населен
ня. Методичний посібник»; І. І. Мигович (у співавторстві). «Теоре
тичні засади соціальної роботи. Навчальний посібник»; «Іннова
ційні моделі соціальних послуг. Проекти Українського фонду со
ціальних інвестицій» (Кабаченко Н. В., Дума А. П).

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИИ СКЛАД
Богдан Дарина Зеновіївна,
магістр соціальної роботи,
старший викладач, випускниця
НаУКМА

Грига Ірена Максимівна,
кандидат медичних наук, доцент

Дума Лілія Петрівна,
магістр соціальної роботи,
старший викладач, випускниця
НаУКМЛ

Іванова Олена Леонідівна,
старший викладач

Кабаченко Надія Василівна,
кандидат філософських наук,
доцент

Копань Василь Степанович,
доктор фізико-математичних
наук, професор

Куколенко Наталія Валеріївна,
кандидат медичних наук,
доцент

Мартенко Олена Олексіївна,
магістр історії, старший
викладач, випускниця НаУКМА

Мигович Іван Іванович,
доктор філософських наук,
професор

Панцир Сергій Іванович,
кандидат історичних наук, доцент

Романова Наталія Федорівна,
кандидат педагогічних наук,
доцент

Савельев Юрій Борисович,
кандидат філософських 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

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

Чуйко Олена Василівна,
кандидат психологічних наук,
доцент

СОЦІОЛОГІЯ

Керівник —
ХМЕДЬКО Валерій Євгенович,
доктор філософських наук,
професор
тел. 425-60-53,
e-mail: khmelko@kmis.kiev.ua

Дворічна магістерська програма із соціології основну увагу
приділяє проблемам теорії, методології і методам соціологічних
досліджень, націлена на формування поглибленого розуміння
соціальних процесів у сучасному суспільстві, передумов для до
сліджень соціальної структури і соціальних 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 та громадських
установах, науковим редактором або керівником відповідного
підрозділу видавництва, засобів масової інформації, організову
вати соціологічні дослідження у співдружності із зарубіжними
вченими.
Ступінь магістра дає змогу вступити до трирічної аспіран
тури для роботи над кандидатською дисертацією та здобуття
вченого ступеня кандидата соціологічних наук або навчатись на
докторських (РhD) програмах західних університетів.
НаУКМА — єдиний університет в Україні, де у співробіт
ництві з кафедрою соціології працює науково-дослідна соціо
логічна установа — Київський міжнародний інститут соціології
(КМІС). Студенти мають можливість використовувати для своїх
наукових досліджень унікальні масиви соціологічних даних, репре
зентативних для дорослого населення України, зібраних КМІС
у 1991 —2008 роках у співпраці з провідними університетами та
дослідницькими організаціями США, Німеччини, Великої Бри
танії, Канади, Фінляндії та Польщі, з дослідницькими підрозді
лами Організації Об'єднаних Націй, Світового банку, Всесвітньої
організації охорони здоров'я, інших міжнародних організацій.
Щороку КМІС призначає стипендію ім. Майкла Сваффорда
двом кращим студентам МП «Соціологія». У 2007/08 навчально
му році за результатами навчання стипендію було надано сту
дентці 1-го року навчання Евеліні Наривській та студенту 2-го
року навчання Олегу Іванову.

Наукова робота викладачів МИ «Соціологія» у 2008 —2009 ро
ках
зосереджуватиметься
в
основному
на
таких
напрямах:
«Ставлення до суб'єктів громадської думки» (В. А. Оссовський),
«Міжетнічні стосунки в Україні» (В. І. Паніотто), «Зв'язки полі
тичних
орієнтацій
та
електоральних
преференцій
населення
України з параметрами його етнічної і мовної структур 2-го по
рядку» (В. Є. Хмелько), «Психодіагностика особистості з позицій
соціально-когнітивної теорії» (О. Г. Виноградов), «Соціологічний
аналіз впливу фактора сексуальності на розвиток сучасних су
спільств» (О. Я. Корегін), «Дослідження переходу молоді від
освіти до праці в Україні» (С. М. Оксамитна, В. С. Бондар, О. Г. Ви
ноградов, А. О. Малині), «Міжгенераційна соціально-класова мо
більність в Україні» (С. М. Оксамитна), «Теоретико-методологічні засади дослідження та стан тендерних відносин в Україні»
(С. М. Оксамитна), «Культурні та структурні чинники демократизаційних та де-демократизаційних процесів» (О. В. Богданова),
«Неформальні
зв'язки
в
середовищі
представників
політичної
та економічної еліти України» (М. І. Винницький).

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
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старший викладач

Богданова Олена
Володимирівна,
кандидат соціологічних
старший викладач

наук,

доктор філософії в галузі еко
номічної соціології (РhD), Кемб
риджський університет, Велика
Британія), доцент

наук,

доктор соціологічних наук,
доцент

Паніотто Володимир Ілліч,

Попов Борис
Васильович,

Телейко Андрій
Богданович,

Корегін Олександр Якович,
філософських

доктор філософських наук,
професор

кандидат філософських наук,
доцент

Злобіна Олена Геннадіївна,

кандидат
доцент

Оссовський Володимир
Леонідович,

доктор філософських наук,
професор

Виноградов Олександр
Геннадійович,
психологічних

Оксамитна Світлана
Миколаївна,
кандидат соціологічних наук,
доцент

Винницький Михайло
Іванович,

кандидат
доцент

Малиш Ліна
Олександрівна,

наук,

кандидат
фізико-математичних
наук, доцент

ФІЗИКА

Керівник —
ГОЛОД
Петро Іванович,
кандидат
фізикоматематичних
наук,
професор
тел. 425-60-68,
e-mail: holod@ukma.kiev.ua

З вересня 2008 року кафедра фізико-математичних наук
НаУКМА
розпочинає
підготовку
маґістрів-фізиків.
Магістер
ська програма дворічна й орієнтована на підготовку високо
кваліфікованих фахівців, у першу чергу — в галузі теоретич
ної фізики. Передбачається, що процес навчання буде тісно
пов'язаний із науковою роботою в науково-дослідних інститутах
Академії наук України, зокрема Інституті фізики ПАН України
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: квантово-польові проблеми теорії конденсова
ної матерії:
• кристалічні тверді тіла і наноструктури;
• плазма, в тому числі кварк-глюонна;
• явища надпровідності й надплинності;
• 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 читаються у жодному універ
ситеті України.
Наша магістерська програма відкрита для випускників ін
ших університетів України. Запрошуємо талановиту молодь до
Навчання і наукової праці в надзвичайно цікавих і перспектив
них напрямах сучасної фізики.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Агре Марк Якович,
кандидат
наук, доцент

фізико-математичних

Гусинін Валерій Павлович,
доктор
фізико-математичних
наук, професор (Інститут тео
ретичної фізики ім. М. М. Бого
любова НАН України)

Жохін Сергій Анатолійович,
кандидат фізико-математичних
наук (Інститут теоретичної
фізики ім. М. М. Боголюбова
НАН України)

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

Конончук Георгій Лукич,
кандидат
наук, доцент

фізико-математичних

Лебовка Микола Іванович,
доктор фізико-математич
них наук, професор (Інститут
колоїдної хімії НАН України)

Лев Богдан Іванович,
доктор
фізико-математичних
наук, професор (Інститут тео
ретичної фізики ім. М. М. Бого
любова НАН України)

Лук'янець Валентин Сергійович,
доктор філософських наук,
професор (Інститут філософії
НАН України)

Пашицький Ернст Анатолійович,
доктор
фізико-математичних
наук, професор (Інститут фізики
ІІАІН України)

Пінкевич Ігор Павлович,
доктор фізико-математичних
наук, професор

Рудько Галина Юріївна,
доктор
фізико-математичних
наук, професор (Інститут фізики
напівпровідників ім. В. С. Лашкарьова НАН України)

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

Яковенко Юрій Володимирович,
кандидат фізико-математичних
наук, старший науковий
співробітник (Інститут ядерних
досліджень НАН і НКА України)

Яценко Віталій Олексійович,
доктор фізико-математичних
наук, провідний науковий співро
бітник (Інститут космічних
досліджень НАН України)

ФІЛОЛОГІЯ
(Теорія, історія української мови та компаративістика)

Керівник —
ЛУЧИК
Василь Вікторович,
доктор філологічних наук,
професор
тел. 425-60-75,
e-mail: slav@ukma.kiev.ua

Магістерська програма «Теорія, історія української мови та
компаративістика» логічно завершує вищу філологічну освіту лінг
вістичного спрямування. Завдяки висококваліфікованому профе
сорсько-викладацькому складу кафедр загального і слов'янсь
кого мовознавства, української мови, англійської мови випуск
ники магістерської програми
отримають глибокі лінгвістичні
знання та можливість їх широкого практичного застосування
або поглиблення під час навчання в аспірантурі. Магістри-філологи, які успішно засвоять програму, зможуть викладати укра
їнську та інші мови в різнорівневих навчальних закладах; твор
чо працювати зі словом у всіх його науково-пізнавальних та
образно-естетичних
якостях
(журналістика,
переклад,
літера
турне й наукове редагування текстів тощо); бути консультанта
ми з питань державної мовної політики й культури українсько
го мовлення; перекладати з англійської та однієї зі слов'янських
мов; аналізувати індоєвропейські та інші мови в порівняльноісторичному й зіставному аспектах; добре розумітися на новіт
ніх лінгвістичних концепціях; вільно користуватися комп'юте
ром та ефективно застосовувати навички з прикладної лінгвіс
тики
у
викладацькій,
науково-дослідницькій,
консультативній,
журналістській
і
редакційно-літературній
роботі.
Компарати
вістика й типологія мов стануть ключем до розуміння історич
ної взаємодії та сучасного стану споріднених і неспоріднених
мов світу.
Співробітники магістерської програми є авторами кількох
сотень відомих в Україні та за її межами наукових і навчально-ме
тодичних праці,, з-поміж яких — осібні та колективні монографії,
словники, енциклопедії, підручники, концептуальні статті тощо.
Професори й доценти програми беруть активну участь у всеук
раїнських 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. Через систему аспірантури найкра
щі
випускники
магістерської
програми
зможуть
продовжити
науково-дослідницьку роботу в галузі мовознавства і влитися
у наукові та педагогічні колективи вітчизняних університетів
та академічних інститутів.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Демська-Кульчицька Орися
Мар'янівна,
кандидат філологічних наук,
доцент

Дзюбишина-Мельник
Наталія Яківна,
кандидат філологічних наук,
доцент

Житник Володимир Костянтинович,
кандидат філологічних наук, доцент

Кочерга Ольга Дмитрівна,
кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Куранова Світлана Іванівна,
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

ФІЛОЛОГІЯ
(Теорія, історія літератури та компаративістика)

Керівник —
МОРЕНЕЦЬ
Володимир Пилипович,
доктор філологічних наук,
професор,
лауреат
Державної премії України
ім. Т. Г. Шевченка
тел. 462-49-09,
e-mail: more@ukma.kiev.ua

Магістерська програма з теорії, історії літератури та компа
ративістики пропонує дворічний курс поглибленої спеціалізації
в галузі історії зарубіжної та вітчизняної літератури, теорії лі
тератури та компаративістики. Основними завданнями програми

с формування нових стандартів філологічної освіта завдяки озна
йомленню з сучасними школами і напрямами літературознавст
ва та критики, поширеними у світі дослідницькими й інтерпретаційними практиками; розгляд історії української літератури
в широкому європейському і світовому контексті; переосмис
лення історії української літератури її цілому й нове прочитання
окремих текстів. Значна увага приділяється вдосконаленню анг
лійської мови слухачів, виробленню навичок редакторської та
науково-пошукової
роботи.
Педагогічний
акцент
робиться на
формуванні науково-дослідницького складу мислення, здатнос
ті аналізувати художні явища в динамічній системі світової
писемної культури й брати активну участь у живому літератур
ному процесі. Випускники програми мають бути готові до само
стійної наукової та педагогічної праці як літературознавці озна
ченого профілю, виступати в ролі критиків, наукових рефе
рентів, аналітиків літпроцесу, редакторів гуманітарних видань.
Основною формою освіти є стаціонарні лекційні курси та науководослідні й педагогічні семінари, практикуми. Кожний магістер
ський курс передбачає підготовку невеликих наукових досліджень
за індивідуальними темами. Кращі науково-дослідницькі студії
наших слухачі в друкуються в збірниках «Маґістеріум. Літера
турознавчі студії» та «Наукові записки НаУКМА. Філологічні
науки», а найкраще магістерське літературознавче дослідження
відзначається
щорічною
премією
професора
Романа
Струця
(Університет м. Калґарі, Канада).

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИМ СКЛАД
Агеєва Віра Павлівна,
доктор філологічних наук, про
фесор, лауреат Державної премії
України ім. Т. Г. Шевченка

Алексєєнко Олена Борисівна,
кандидат філологічних наук,
доцент

Веретельник Роман
Миколайович,
доктор філософії п галузі славіс
тики (РhD, Оттавський універ
ситет, Канада), професор

Денисова Тамара Наумівна,
доктор філологічних наук,
професор

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

Жлуктенко Наталія
Юріївна,
кандидат
професор

філологічних

наук,

Архієпископ Ігор Ісіченко,
кандидат
доцент

філологічних

наук,

Кисельова Людмила
Олександрівна,
кандидат
доцент

філологічних

наук,

Лозова Ольга Миколаївна,
кандидат
доцент

психологічних

Лімборський Ігор
Валентинович,
доктор філологічних наук,
професор

наук,

Мокровольський
Миколайович,

Олександр

старший викладач

Ніколенко Ольга Миколаївна,
доктор філологічних наук, про
фесор

Огаркова Тетяна Анатоліївна,
доктор філософії в галузі літе
ратурознавства (Університет
Париж-12 Валь-де-Марн, Франція),
старший викладач, випускниця
НаУКМА

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

Плющ Леонід Іванович,
публіцист, літературознавець,
правозахисник, член Ініціативної
групи захисту прав людини, член
Закордонного представництва
Української Гельсинкської групи
(Франція)

Радчук Віталій Дмитрович,
кандидат філологічних наук,
доцент

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

Шалагінов Борис Борисович,
доктор філологічних наук, професор

ФІЛОСОФІЯ (Історія філософії)

Керівник —
ТКАЧУК Марина Леонідівна
доктор філософських наук,
професор
тел. 425-60-11,
е-mail: mlt@ukma.kicv.ua

Магістерська програма «Філософія» є першою в Україні гу
манітарною програмою, спрямованою на підготовку висококва
ліфікованих 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 забез
печує Грунтовне уявлення про сучасні філософські напрями та
течії. Залучення до викладання провідних фахівців-дослідників
дає можливість вводити магістрантів у коло актуальної філософ
ської проблематики, ознайомлювати з новітніми здобутками нау
кових 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 та навичок самостійної науководослідницької та викладацької діяльності.
Розвиненню фахових навичок студентів програми сприяє
проведення науково-дослідної практики в Інституті філософі1

ім. Г. С. Сковороди НАН України (який є партнером програми),
можливість користування фондами бібліотеки НаУКМА і кафе
дри філософії та релігієзнавства.
МП «Філософія» підтримує й стимулює наукову активність
студентів
(публікації
у
фаховому
збірнику
«Маґістеріум.
Історико-філософські студії», участь у засіданнях Могилянськоісторико-філософського
семінару,
конференціях).
З-поміж
го
останніх подій наукового життя студентів програми — Всеукра
їнська
наукова
студентсько-аспірантська
конференція
«Філосо
фія: нове покоління» (лютий, 2008).

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Богачов Андрій Леонідович,
кандидат філософських наук,
доцент

Бондаревська Ірина Вікторівна,
доктор філософських наук,
доцент

Кобець Роман Васильович,
кандидат філософських наук,
старший викладач

Козловський Віктор Петрович,
кандидат філософських наук, доцент

Малахов Віктор Аронович,
Гусєв Валентин Іванович,
кандидат філософських наук,
доцент

Джулай Юрій Володимирович,
кандидат філософських наук,
доцент

Єрмоленко Анатолій
Миколайович,
доктор філософських наук, доцент

Кебуладзе Вахтанг Іванович,
кандидат філософських наук,
старший викладач

доктор філософських наук, професор

Менжулін Вадим Ігорович,
кандидат філософських наук, доцент

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

Сватко Юрій Іванович,
доктор філологічних наук, професор

Тихолаз Анатолій Георгійович,
кандидат філософських наук,
доцент

ФІНАНСИ
Керівник —
ЛУК'ЯНЕНКО
Ірина Григорівна,
доктор економічних наук,
професор
тол. 425-60-42,
e-mail: luk@ukma.kiev.ua

У 2006 році НаУКМА ліцензував магістерську програму за
Напрямом «Економіка і підприємництво», спеціальність «Фінанси»,
У 2008 р. відбувся перший випуск магістрів.

Програма орієнтована па підготовку творчих фахівців, які
здатні розв'язувати нестандартні завдання, приймати оптимальні
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 фінансового
менеджменту,
вмітимуть
застосовувати
сучасні
економікоматематичні методи для фундаментальних та прикладних науко
вих досліджень у галузі фінансів. Традиційними є гостьові лекції.
До викладання запрошуються провідні фахівці галузі, іноземні
експерти.
Програма
відповідає
сучасним
стандартам
як
Міністерства освіти і науки України, так і європейським щодо
вищої економічної освіти в контексті Болонського процесу. Ви
пускники
програми
отримують
диплом
магістра
державного
зразка про повну вищу освіту.
Основна форма освіти — стаціонарні лекційно-семінарські
курси,
науково-дослідні
семінари,
науково-дослідна
практика.
Програма виконується в тісному співробітництві з авторитетни
ми українськими та зарубіжними науковими інституціями, кон
салтинговими й аналітичними центрами, західними аудиторсь
кими
компаніями,
зокрема
Deloitte&Touche,
інвестиційними
компаніями, провідними банківськими та бізнесовими структу
рами.
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
науководослідницької роботи. Кращі наукові праці студентів друкують
ся в «Наукових записках НаУКМА» (серія «Економіка») та
альманасі «Маґістеріум».
Професійний підбір кадрів створює творчу атмосферу для
навчання, де викладач с не тільки джерелом знань, а й науковим
порадником,
який
може
поділитися
власним
практичним
досвідом, сприяє вмотивованості студентів та їхньому бажанню
навчатися. Більшість викладачів програми проходили навчання
та стажування у відомих світових науково-освітніх центрах:
Інституті економічного розвитку Світового байку, тренінгових
програмах
Міжнародного
валютного
фонду,
в
Економічному
інституті Болдера (США), Університеті Індіана (США), Стенфордському університеті (США), у Вищій центральній бізнесшколі
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 програми мають науковий ступінь доктора чи канди
дата наук.
Логічним продовженням навчання в маґістеріумі буде мож
ливість долучення до третього рівня освіти — РhD за спеціальністю
«фінанси», яку планується розпочати за європейськими стан
дартами у тісній співпраці з провідними західними універси
тетами.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Базілінська Олена
Яківна,
кандидат економічних наук,
доцент

Галицька Елеонора
Вікторівна,
кандидат економічних наук,
доцент

Глущенко Світлана
Василівна,
кандидат економічних наук,
доцент

Долинський Леонід
Борисович,
кандидат економічних наук,
доцент

Дяковський Дмитро
Анатолійович,
кандидат економічних наук,
доцент

Івахненков Сергій
Володимирович,
кандидат економічних наук,
доцент

Ільницький Олександр
Леонідович,
кандидат фізико-математичних
наук, старший науковий спів
робітник

Корчевна Ольга
Володимирівна,
кандидат психологічних наук,
доцент

Краснікова Лариса Іванівна,
кандидат економічних наук,
доцент

Лук'яненко Ірина
Григорівна,
доктор економічних наук,
професор

Михайличенко Сергій
Юрійович,
кандидат економічних наук,
доцент

Пан Лілія Володимирівна,
кандидат економічних наук,
доцент

Романченко Наталія
Володимирівна,
кандидат економічних наук,
доцент

Сопко Василь Васильович,
доктор економічних наук,
професор

Чугунов Ігор Якович,
доктор економічних наук,
професор

Шпортюк Володимир
Григорович,
кандидат
фізико-математичних
наук, доцент

Шумська Світлана Степанівна,
кандидат економічних наук,
доцент

ХІМІЯ (Мембранні та сорбційні процеси і технології)

Керівник —
ІСАЄВ Сергій Дмитрович,
доктор хімічних наук,
професор
тел. 425-60-57,
e-mail: isayev@ukina.kiev.ua

Магістерська програма з хімії за напрямом «Мембранні та
сорбційні процеси і технології» — перша в Україні програма
підготовки магістрів з урахуванням стану й перспектив розвитку
мембранних і сорбційних процесів та технологій — одна з новіт
ніх і перспективних галузей хімічної науки і технології в світі.
Навчальний план передбачає підготовку фахівців, які матимуть
глибокі теоретичні й практичні знання з формування мембран,
синтезу сорбентів, структурних і функціональних властивостей
пористих тіл і мембран, а також вмітимуть застосовувати знання
про мембранні та сорбційні процеси і технології як для фун
даментальних та прикладних наукових досліджень, так і прак
тично — в системах водоочищення, водопідготовки та обробки
рідких харчових продуктів і технологічних розчинів. Навчання
на магістерській програмі тісно пов'язане із виконанням між
народних і українських Грантів, науково-технічних проектів та
програм, а також інших науково-дослідних робіт кафедри хімії,
Центру мембранних досліджень та Лабораторії екотехнологій
НаУКМА.
Під час навчання та виконання магістерських і науководослідницьких робіт студенти користуються сучасними світо
вими
інформаційними
ресурсами
та
електронним
каталогом
публікацій із мембранної технології кафедри хімії НаУКМА.
Чимало магістерських робіт виконується на базі науково-дослідних
інститутів НАН України.
Партнерами програми є Інститут фізичної хімії НАН Укра
їни, Інститут сорбції НАН України, Інститут хімії високомолекулярних
сполук
НАН
України,
Мічиганський
університет
(США).
Основні курси на програмі читають відомі фахівці — про
фесори Сергій Ісаєв, Валерій Нижник та Анатолій Бурбан, до

центи Галина Жалніна, Луція Забава, Лідія Солодка, Ольга Вакалінська та Вікторія Коновалова.
Студенти магістерської програми з хімії виступають із на
уковими доповідями на українських та міжнародних наукових
конференціях, семінарах, є співавторами наукових публікацій
та патентів, беруть участь у республіканських і міжнародних
хімічних олімпіадах.
Наукова
та
практична
підготовка
маґістрів-хіміків
дасть
можливість ефективно реалізувати свої знання та навички в науко
во-дослідних інститутах Національної академії наук України,
галузевих науково-дослідних лабораторіях та інститутах, уста
новах системи Міністерства освіти і науки України, Міністерства
охорони
навколишнього
середовища
України,
Міністерства
охорони здоров'я України; на підприємствах харчової, лікерогорілчаної, пивоварної, безалкогольних напоїв, фармацевтичної,
медичної,
хімічної,
машинобудівної,
радіоелектронної
промис
ловості; в комунально-побутовій сфері (водопідготовка, високо
якісна питна вода) тощо.
Маґістри-хіміки — фахівці з мембранних та сорбційних
процесів і технологій — будуть підготовлені до праці в цій галу
зі й в інших країнах світового співтовариства, а також до по
дальшого навчання в аспірантурі за спеціальністю «Мембрани
та мембранна технологія».

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Антонюк Наталія
Григорівна,
кандидат хімічних наук,
доцент

Бакалінська Ольга
Миколаївна,
кандидат хімічних наук,
доцент

Бурбан Анатолій
Флавіанович,
кандидат хімічних наук,
професор

Горбачук Володимир

Мирославович,
кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Жалніна Галина Геннадіївна,
кандидат хімічних наук,
доцент

Забава Луція Казимирівна,
кандидат хімічних наук,
доцент

Коновалова Вікторія
Валеріївна,
кандидат хімічних наук,
доцент

Нижник Валерій Васильович,
доктор хімічних наук,
професор

Солодка Лідія Миколаївна,
кандидат хімічних наук,
доцент

(Департамент післядипломної освіти)

Керівник —
ШЕРЕМЕТА
Павло Михайлович,
ступінь МВА
(Університет Еморі,
США)
тел. 490-66-35,
e-mail: pavlo@kmbs.com.ua;
www.kmbs.com.ua

kmbs - інноваційна бізнес-школа в Україні.
Місія
Надихати лідерів через інноваційні та персоналізовані про
грами управлінського та організаційного розвитку.
Візія
Бути в сузір'ї кращих бізнес-шкіл Європи,

kmbs МАЄ 6 ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ РОБОТИ:
1. Президентська Програма MBA для власників бізнесу.
2. Програма Executive MBA для керівників компаній.
3. Програма Masters in Banking and Finance (MBF) для фі
нансистів
4. Програми управлінського розвитку:
• Інтенсивні короткострокові (3 — 7 днів).
• Інтегровані середньострокові (5—10 місяців).
5. Корпоративні програми (розробляються відповідно до
потреб окремої компанії).
6. kmbs-знання (розробка кейсів та проведення досліджень,
організація
міжнародних
конференцій,
управлінський
консалтинг, інноваційна платформа для розвитку управ
лінців — www.innovations.com.ua).

ПРОГРАМИ MBA
1. Президентська Програма MBA розроблена для власників
бізнесу. Для учасників Президентської MBA kmbs проводяться
візіонерські курси, присвячені лідерським та управлінським за
вданням саме власників. Частина курсів проводиться разом із
учасниками Executive MBA, що дає можливість власникам кра
ще зрозуміти погляд менеджерів на розвиток бізнесу та дізна
тися про нові інструменти в управлінні компанією.
Ключові відмінності:
• Сфокусована на потребах українських власників бізнесу,
звертає особливу увагу на особистість власника та розвиток
його світогляду.
• Місце для спілкування та розбудови мережі успішних людей.
• Проводиться у зручному модульному форматі.
• Усі викладачі — справжні фахівці-практики у своїй галузі.
• Охоплює закордонний навчальний тур до США та індиві
дуальні консультації з викладачами kmbs.
• Дає можливість поєднати навчання на Президентській MBA
kmbs та розвиток свого бізнесу.
2. Програма Executive MBA kmbs дає можливість досвідче
ним управлінцям отримати найновіші знання та інструменти,
дізнатися про досвід успішних українських та міжнародних
компаній, щоб досягти нових результатів, персональних та про
фесійних, завдяки поєднанню роботи з навчанням.
Ключові відмінності:
Практичність
• Міжнародна команда викладачів-практиків у різних галузях
менеджменту.
• Майстер-класи найкращих запрошених менеджерів.
• Генерація знань та рішень в аудиторії шляхом використан
ня методу ситуаційних вправ.
• Консультаційна підтримка з боку викладачів.
Інноваційність
• Інноваційна 5-блокова структура.
• Міжнародний навчальний тур в інноваційні компанії світу.
• Майстер-класи світових гуру.
•
Інноваційні
форми
навчання
(диригуваипя
симфонічним
оркестром, сходження на Говерлу, виїзні сесії).
Вимогливість
• Світові стандарти навчання.
• Відбір учасників на конкурсній основі.
• Складна навчальна програма.

Міжнародна команда викладачів-практиків kmbs:
• Усі викладачі (українські й іноземні) мають успішний прак
тичний досвід у галузях, в яких вони викладають.
• Серед іноземних викладачів — провідні спеціалісти універси
тетів: Келлозька школа менеджменту при Північно-Західному
університеті (Kellogg School of Management, Northwestern
University), INSEAD, бізнес-ижода при університеті Західного
Онтаріо (Western Ontario University Richard Ivey School of
Business), Варшавська школа економіки (Warsaw School of
Economics), Прінстонський університет (Prinston University),
Центральноєвропейський
університет
(Central
European
University).
• Серед українських викладачів — Михайло Винницький, Анна
Власова, Сергій Гвоздьов, Ярина Ключковська, Михайло Ко
лісник,
Олена
Мальцева,
Катерина
Максим,
Владислава
Рябота, Олександр Саврук, Андрій Федоров, Павло Шереме
та та багато інших. Усі вони — практики-консультанти про
відних українських та міжнародних компаній.
Інформацію про умови вступу на програми MBA та
документи можна отримати, завітавши на сайт www.kmhs.com.ua

потрібні

3.
Програма Master in Banking and Finance — найвищий про
фесійний ступінь для тих практикуючих фінансистів, котрі
прагнуть постійно розвиватися в галузі фінансів, досліджуючи
найновіші фінансові теорії, практики та застосовуючи повний
спектр сучасних фінансових технологій та інструментів.
Програма MBF це:

• сфокусованість на новітніх фінансових моделях та інструмен
тах, які використовують провідні аналітики світового рівня;
• занурення в глибини найсучасніших теорій і практик, спіл
кування з експертами світового рівня зі Швейцарії, Великої
Британії та США;

•

зіркова команда викладачів-практиків, як українських, так
і міжнародних (у співвідношенні 50:50);
• особлива манера та енергетика викладання;
• навчання базується па сучасних фінансово-математичних
моделях,
ситуаційних
вправах,
симулятивних
методиках,
науково-практичних дослідженнях;
• спілкування в середовищі колег-фінансистів, кожен з яких
є своєрідним «мозковим центром» компанії;
• дослідження та аналіз фінансових явищ на динамічних світо
вих ринках та практичне застосування водночас із навчанням
набутих знань та навичок;
• модульний формат, що дає змогу поєднувати роботу та на
вчання;
•
консультаційний
супровід
бізнес-досліджень
викладачами
програми та подвійне керівництво магістерським проектом.
Дізнатися більше про програму МИР можна па www.kmbs.com.ua;
координатор програми МН1; — Олена Мосієвич (e-mail: mosiyevych@
kmbs.com.ua).

4.
Програми управлінського розвитку kmbs — це інтенсив
ні
короткострокові
та
інтегровані
серсдньострокові
програми
для досвідчених спеціалістів різних функціональних напрямів
та управлінців.
Ключові відмінності:
Сучасні знання. Викладачі-практики kmbs та запрошені
гості — досвідчені менеджери провідних українських та між
народних компаній.
• Кращий досвід. Усі програми містять практичні приклади
від успішних компаній, надають можливість структуризувати власний досвід під час навчання, створюють платформу
для обміну досвідом із колегами та генерації ідей під час
практичних завдань та обговорень.
• Інноваційність. Програми пропонують найновіші знання,
погляди та тенденції в менеджменті; зміст програм оновлю
ється щорічно; викладачі kmbs та запрошені гості викори
стовують інноваційні методи викладання.

•

Інтенсивні короткострокові програми (3-7 днів)
Інтенсивні курси для спеціалістів, які хочуть отримати нові
ідеї, погляди, тенденції та натхнення для подальшої роботи. Роз
раховані на фахівців у різних функціональних напрямах.
Напрями:

• Стратегія бізнесу.
• Лідерство.
• Проектний менеджмент.
• Управління інноваціями.

• Маркетинг та брендінг.
• Загальний менеджмент.
• Операційний менеджмент.
• Управління бізнес-процесами.
• Фінанси та облік.
• Фінансовий менеджмент.
• Управління продажем.
• Бізнес-планування продажу.
• Регіональні аспекти продажу.
• Управління логістикою та дистрибуцісю.
• Робота з клієнтами.
• Навички спілкування та ведення переговорів.
• PR.
Інтегровані середньострокові програми (7-10 місяців)
Інтегровані модульні програми, які дають комплексний по
гляд па роботу в певному функціональному напрямі. Розрахо
вані на досвідчених менеджерів та керівників напрямів.
Напрями:
• Управління маркетингом.
• Управління продажем.
• Фінансовий менеджмент.
• Розвиток управлінського таланту.
• Теорія обмежень в управлінні бізнесом.
• Менеджмент: навички управління.
Розклад усіх відкритих програм можна дізнатись на www.kmbs.
com.ua/иа/open_programs (або e-mail: seminars@ kmbs.com.ua).
5.
Корпоративні програми kmbs спрямовані на реалізацію
стратегічної мети українських та міжнародних компаній, які
націлені на стрімке зростання, вихід на новий рівень в управ
лінні та становлення компанії.
Ключові переваги:
• Адаптація. Програми розробляються під потреби та очіку
вання бізнесу, узгоджуються зі стратегічними цілями та орієн
товані 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 опанування інструмента
ми управління, а також мистецтво стратегічного мислення.
У 2008 році були проведені корпоративні проекти для компа
ній у банківській сфері, галузях енергетики та газової промисло
вості, а також торговельних компаній у таких напрямах, як мене
джмент, лідерство, управління проектами, маркетинг та брендінг,
управління людськими ресурсами, продаж, зв'язки з громадськіс
тю, управління змінами, операційний менеджмент та фінанси.

Дізнатися про проведені корпоративні проекти kmbs можна
а www.kmbs.com.ua; лідер корпоративних програм — Юлія Моїсеєнко (e-mail: jm@ kmbs.com.ua).
6. kmbs-знання
Ситуаційні вправи kmbs. Значна частина навчання в kmbs
побудована на вивченні кейсів, розроблених «за мотивами» ді
яльності сучасних компаній, що працюють в Україні й на світо
вих ринках. Створення таких ситуаційних вправ — невід'смпа
складова генерації знань Школи, яка дає можливість максималь
но наближати навчання до реальних умов бізнесу. Крім того,
робота з кейсом дає можливість учасникам програм у прямому
сенсі «доторкнутися» до героїв кейсів під час відвідання цих
підприємств та спілкування з топ-менеджментом компаній.
Дослідження. Створення унікальних знань kmbs підтриму
ється дослідженнями, які висвітлюють актуальні питання роз
витку бізнесу в Україні. Одні з останніх таких досліджень сто
сувалися тем українського «Творчого суспільства» та вивчення
потенціалу найбільших українських міст у розвитку інноваційних
прогресивних галузей бізнесу.
Міжнародні конференції. Визнання kmbs на глобальному рів
ні як основної платформи в Україні для міжнародних освітніх по
дій у сфері менеджменту підтверджують такі заходи 2006 року:
• Стратегічна сесія автора «Стратегії блакитного океану» Чана
Кіма.
• Майстер-клас та відкрита лекція для кращих студентів укра
їнських ВНЗ Філіиа Котлера «Маркетинг у новій економіці».
• Управлінський практикум за участю Іцхака Адізеса «Трансфор
мація бізнесу від підприємництва до системного управління»,
• Другий семінар Консорціуму Гарнета з побудови організаційної
спроможності, проведений спільно з IMD та The Evian Group.
• Бізнєс-курс із принципово новим підходом до управління про
ектами від Елі Голдратта «Інновації в управлінні проектами».
• Міжнародна управлінська конференція за участю Іцхака
Адізеса «Організація на піку: як цього досягти та втримати».
Крім цього, викладачі kmbs постійно виступають на бізнесових
та наукових конференціях в Україні та за кордоном, збагачуючи
ці заходи результатами своїх досліджень та яскравими ідеями.
Управлінський
консалтинг.
Консалтингова
діяльність
ви
кладачів kmbs спрямована на організаційну підтримку компанії
в процесі розробки та впровадження її стратегії.
• Стратегічне управління.
• Організаційний розвиток.
• Маркетинг.
• Фінанси.
• Управління людськими ресурсами.
• Операційний менеджмент.
• Логістика.

Розсилка management e-update — цс щотижневий огляд статей
провідних бізнес-видань. Цей унікальний інструмент kmbs дає
можливість учасникам програм бути в курсі останніх подій у біз
несі та нових управлінських ідей навіть після закінчення навчання.
Архів розсилки та підписка відкриті на сайті www.kmbs.com.ua.

ІСТОРІЯ ТА ДОСЯГНЕННЯ kmbs
ВПРОДОВЖ 2007/08 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
Стратегічне партнерство з INSEAD (Франція) — реалізація
програми MYGLOBE (для менеджерів компаній, що працюють
або планують працювати на глобальних ринках).
Міжнародні навчальні тури (тур — частина навчання на
програмах MBA kmbs) — Програма Executive MBA — тури
для управлінців до Китаю (бізнес-школа CF.IBS - #11 в рей
тингу Financial Times) і Тайваню (2007 рік) та Індії й Китаю
(2008 рік); Президентська Програма MBA — тур для власників
у Kellogg School of Management (школа менеджменту # 1 за
рейтингом Business Week та The Economist, США) та Силіко
нову долину.
Управлінський
практикум
«Ефективна
трансформація
біз
несу: від підприємництва до системного управління» за участю
Іцхака Адізеса.
Запуск бізнес-курсу «Фарт тут ні до чого» спільно з консал
тинговою компанією Apple Consulting (на тему реалізації Теорії
обмежень (ТОС) Елі Голдратта).
Участь у заходах партнерських бізнес-шкіл — «Круглих сто
лах для практикуючих менеджерів» з Генрі Мінцбергом в IEDC
Вled (Словенія).

Реалізація комплексних корпоративних проектів для топменеджерів провідних українських компаній (Media Arts Group
Ukraine, Приватбанк, A.E.C. Україна, АВІТО Трейдінг Груп, Райф
файзен Банк АВАЛЬ, СК «Універсальна»).
Спільно з IMD та The Evian Group — семінар Консорціуму
Гарнета «Роль приватного сектору при переході до демократії
па основі діалоіу влади й суспільства».
Стратегічна співпраця kmbs з Goldratt School — бізнес-курс
з управління проектами від Елі Г'олдратта «Інновації в управлінні
проектами».
Міжнародна управлінська конференція за участю Іцхака
Адізеса «Організацій на піку: як цього досягти та втримати».

ПАРТНЕРИ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ БІЗНЕС-ШКОЛИ
BMDA
(Bailie
Management
Development
Association),
CEEMAN (Central and Oast European Management Development
Association),
EFMD
(European
Foundation
for
Management
Development),
ІNSEAD,
Northwestern
University
Center
for
Technology Innovation Management (CTIM).

СПОНСОРИ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ БІЗНЕС-ШКОЛИ
James Temerty (Northland Power), UMC, Енран, страхова ком
панія Універсальна, Tctra Рак Ukraine, SunTnBew Ukraine, Robert
Bosch Ltd., Kraft Foods Ukraine, McDonald's Ukraine, Golden
Telecom, Оксана Семенюк, Lenna Kozarny, Emergex Business
Solutions, Karl Zaininger, Сергій Лесняк, Syngenta, Фармак, BMS
Consulting, Nicolynn Lemley, Ігор та Валентина Курилів, Wayne
and Heather Goranson, SC Johnson, Xerox, George Ochrym, Волякабель, Камелія.

Керівник —
ВИННИЦЬКИЙ
Михайло Іванович,
PhD
8 корпус, кімн. З,
тел. 463-69-74,
e-mail: mychailo@ukma.kiev.ua

Згідно з потребами загальнонаціональної реформи вищої осві
ти в Україні та вимогами Болонського процесу в травні 2008 ро
ку рішенням Вченої ради НаУКМА створено Докторську школу
НаУКМА,
яка
покликана
забезпечувати
підготовку
науковопедагогічних кадрів вищої наукової кваліфікації за зразком
третього циклу вищої освіти Єдиного європейського освітнього
простору (ЕНЕА).
З вересня 2008 року Докторська школа НаУКМА розпочи
нає набір абітурієнтів па такі структуровані докторські програ
ми, що завершуватимуться здобуттям ступеня доктора філосо
фії у певній галузі (РhD) і відповідного диплома НаУКМА:
• Докторська програма «Масові комунікації» — керівник
Федченко Є. М.
• Докторська програма «Фінанси» — керівник Лук'яненко І. Г.
• Докторська програма «Управління в охороні здоров'я» — ке
рівник Грига І. М.
• Докторська програма «Докторантура з бізнес-адмініструван
ня» — керівник Пенцак Є. М.
Упродовж 4-річної підготовки докторант НаУКМА має не
тільки всебічно освоїти власний дослідницький предмет, а й
ґрунтовно вивчити наявну літературу з обраної ним галузі знань,
зрозуміти існуючі парадигми та епістемологічні підходи до на
укового аналізу, засвоїти відповідну методологію і методи до
сліджень, а також набути навички, необхідні для: а) самостійно
го здійснення у майбутньому оригінальних дослідницьких про
ектів; б) публічної презентації їх результатів на міжнародному
рівні; в) публікації результатів досліджень в авторитетних між
народних виданнях.

Зміст типової докторської програми НаУКМА складається
із
трьох
основних
компонентів:
індивідуальна
дослідницька
робота,
міждисциплінарні
курси,
організовані
Докторською
школою,
спеціалізовані
тематичні
курси,
запропоновані
кон
кретною
докторською
програмою.
Останні
можугь
включати
як наявні у магістерських та аспірантських планах НаУКМА
(чи університетів — партнерів Докторської школи) навчальні
предмети, так і цілком нові, спеціально розроблені для Доктор
ської школи.
Успішне завершення докторської програми НаУКМА перед
бачає виконання таких умов:
•
успішне
засвоєння
низки
міждисциплінарних
навчальних
курсів відповідно до навчального плану конкретної доктор
ської програми;
• проведення оригінального наукового дослідження під керів
ництвом кількох (мінімум двох) наукових керівників-консультантів, із яких один може бути з закордонного університету;
• подання для публікації у визнаний міжнародний фаховий
журнал (peer-reviewed journal) відповідної галузі знань міні
мум однієї (а бажано 2 — 3) статті;
• виступ як мінімум на одній (а бажано на 2 — 3) міжнародній
конференції;
• регулярні виступи із доповідями на докторантських семіна
рах, організованих Докторською школою НаУКМА.

Дні науки НаУКМА — 2008. Круглий стіл «Докторські (РhD))
програми в НаУКМА — якими їм бути?». 31 січня 2008 р.

Завідувач відділу —
ВИННИЦЬКИЙ
Михайло Іванович,
PhD
5 корпус, кімн. 309, тол: 463-69-74,
e-mail; rnychailo@ukma.kiev.ua

Провідний спеціаліст відділу —
ЗАБУЗОВА Оксана Володимирівна
5 корпус, кімн. 309, тел. 463-69-74,
e-mail: 7.ov@ukma.kiev.ua

НаУКМА провадить підготовку висококваліфікованих науко
вих та науково-педагогічних кадрів в аспірантурі й докторантурі.
Можлива 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.
НаУКМА - перший український університет, який приєд
нався до проекту реформування докторської освіти в Єдиному
європейському освітньому просторі, що створюється в межах
Болонського процесу.
Підготовка аспірантів НаУКМА може здійснюватися спільно
з зарубіжними університетами за структурованими докторськи
ми програмами, що відповідають науковим спеціальностям, від
критим в аспірантурі НаУКМА.
Згідно з комюніке, яке підписала Україна у травні 2005 року,
приєднавшись до Болонського процесу, пріоритетом для євро
пейської вищої освіти с перехід до структурованих докторських
програм із прозорою системою моніторингу та оцінювання на
вчально-дослідницького
процесу,
які
забезпечать
підготовку
дослідників найвищої кваліфікації для нових потреб ринку пра
ці. Крім виконання оригінального дослідження, структуровані
докторські програми передбачають глибоку фахову підготовку
дослідника у відповідній галузі. Перехід до нових принципів
організації докторської освіти лише почався у провідних євро
пейських університетах і, започаткувавши його, НаУКМА до
лучається до авангардних освітніх трансформацій європейської
спільноти.

аспірантура
У 2008 році оголошено набір до аспірантури з таких спе
ціальностей:
01.01.08 — математична логіка, теорія алгоритмів та дискретна
математика;
02.00.11 — колоїдна хімія;
03.00.04 — біохімія;
03.00.16 — екологія;
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
історичні 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;
10.01.08 — журналістика;
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 — стиополітологія та етнодержавозиавство;
26.00.01 — теорія та історія культури.

Документи приймаються з 9 червня по 11 липня за адресою:
5 корпус НаУКМА, кімн. 309, вул. Волоська, 8/5.
Паспорт та диплом про вищу освіту вступник подає особисто.
Іспити зі спеціальності, української та англійської мови вступники
складають з 15 по 25 вересня. Зарахування з 1 жовтня. Форма
навчання денна, термін — три роки.
Аспіранти отримують стипендію згідно з чинним законодав
ством України.

ДОКТОРАНТУРА
У 2008 році оголошено набір до докторантури з таких спе
ціальностей:
02.00.11 — колоїдна хімія;
05.13.06 — інформаційні технології;
05.17.18 — мембрани та мембранна технологія;
07.00.01 — історія України;
07.00.06 — історіографія, джерелознавство та спеціальні іс
торичні дисципліни;
09.00.05 — історія філософії;
10.01.01 — українська література;
10.01.04 — література зарубіжних країн;
10.01.06 — теорія літератури;
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;
26.00.01 — теорія та історія культури.
Документи приймаються з 9 червня по 22 вересня за адре
сою: 5 корпус НаУКМА, кімн. 309, вул. Волоська, 8/5.
Паспорт, диплом про вищу освіту та диплом про присуджен
ня наукового ступеня кандидата наук вступник подає особисто.
Зарахування з 1 листопада. Докторантура з відривом від вироб
ництва, термін навчання — три роки.
Докторанти отримують стипендію згідно з чинним законодав
ством України.

Конґреґаційна зала

Стародруки з архіву
Наукової бібліотеки

Віце-президепт
з інформаційного
забезпечення, директор
Наукової бібліотеки —
ЯРОШЕНКО
Тетяна Олександрівна
тел. 425-60-55, 425-60-35,
425-77-54, 417-31-13,
е-mail: yaroshenko@ukma.kiev.ua;
http://www.library.ukma.kiev.ua

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).
1 корпус - Філологічна бібліотека (читальні зали літерату
ри з мовознавства та літературознавства, відділ бібліографії,
книгосховище).
4 корпус - Американська бібліотека, Бібліотека-МузейАрхів О. Пріцака.
6 корпус - Бібліотека Школи охорони громадського здо
ров'я.
Бурса - Бібліотека Науково-педагогічного центру доуніверситетської підготовки (НПЦ ДП).

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 та наукової діяльності з усіх на
прямів фахового спрямування університету.
У процесі навчання та дослідницької діяльності студенти, ви
кладачі та співробітники НаУКМА мають змогу швидко й ефек
тивно отримувати інформацію, скориставшись фондами Науко
вої бібліотеки університету.
До ваших послуг 6 абонементів, 12 читальних зал (640 робочих
місць), 60 комп'ютерних робочих місць у шести підрозділах бібліо
теки: Бібліотека Тетяни та Омеляна Антоновичів (навчальна літе

ратура на абонементах та в читальних залах), Філологічна (на
вчальна і наукова література з мовознавства та літературознавст
ва, 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 гро
мадського здоров'я (література із соціальної роботи, психології,
медицини, охорони здоров'я тощо), а також Бібліотека Науковопедагогічного центру доуніверситетської підготовки (НПЦ ДП).
Сучасна Бібліотека НаУКМА — це понад півмільйонна ко
лекція друкованих видань, а електронна колекція нараховує понад
40 тис. назв електронних журналів, більше 2 тис. е-книг, 40 баз
даних. Вагома частина книжкового фонду — література інозем
ними мовами, переважно англійською. У фонді періодики понад
1000 назв друкованих видань вітчизняної і зарубіжної періодики.
Наукова бібліотека утримує 48 колекцій книжкових зібрані,
відомих учених, діячів науки і культури України та інших країн
світу; працює науковий архів.
До послуг користувачів електронний каталог, доступний через
Інтернет
(http://www.library.ukma.kicv.ua),
запроваджено
інтегро
вану автоматизовану бібліотечну систему ALEPH, що забезпечує
оперативний доступ до будь-якої інформації. Працює електронне
замовлення літератури, послуги електронної доставки докумен
тів, організації навчальних ресурсів «Матеріали до курсів».
Бібліотека під'єднана до мережі Інтернет, в т. ч. до бездрото
вого Інтернету в Бібліотеці Антоновичів. У кожному з приміщень
бібліотеки надаються послуги ксерокопіювання.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНИЙ ЦЕНТР
Керівник — КОСТЮК Олександр Олександрович
1 корпус, тел. 425-53-00, e-mail: dicc@ukma.kiev.ua

Мета діяльності Центру — підтримка комп'ютеризації всіх
напрямів діяльності університету та всіх його структурних підроз
ділів, формування інформаційної комп'ютерної структури, під
тримка
й
забезпечення
роботи
інформаційної
корпоративної
мережі НаУКМА.
Основні напрями діяльності Центру:

Керування ІТ-інфраструктурою:
• підтримка та розвиток локальної мережі;
• обслуговування серверів та робочих станцій (адміністративні
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.ukrna.kiev.ua,
victory.ukma.lan та інші).
Підтримка користувачів:
• надання структурним підрозділам НаУКМА технічної, програм
ної, консультаційної підтримки в межах своєї компетенції;
• керування використанням ІТ-сервісів;
• навчання співробітників НаУКМА;
• створення інструкцій та FAQ.
Внутрішній ІТ-консалтинг:
• визначення політики розвитку ІТ-інфраструктури, підтримки
користувачів, керування сервісами, вибору програмного забез
печення тощо;
• підбір рішень;
• аналіз бізнес-процесів.

ЦЕНТР «МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ЗВИТЯГИ»__________________
Керівник — ЛЮТА Тетяна Юріївна,
кандидат історичних наук
тел. 425-35-53

Центр «Музей української звитяги»
НаУКМА — науково-дослідний, інформаційний та культурно-освітній підрозділ НаУКМА,
заснований з мстою вивчення та збереження історико-культурної
спадщини українського народу, зокрема історії Київської академії
на всіх етапах її існування: від XVII до XIX ст., у приміщеннях відрсставрованих автентичних будівель Святодухівської церкви та
поварні Братського монастиря.
Місія музею - на основі відтворення історичного минулого
шляхом науково-пошукової роботи, виявлення та публікації джерел
з історії Київської академії в контексті історії України в цілому по
пуляризувати та поширювати знання про наше історичне минуле.
Основними завданнями Музею є:
— формування музейних фондів та експозицій на основі науководослідницької та пошукової роботи;
— здійснення науково-інформаційних та соціокультурних функ
цій із залучення молоді до науково-дослідницької, пошукової
та культурно-освітньої роботи;
— використання потенціалу Музею в науково-навчальному про
цесі університету, культурно-освітній діяльності;
— розширення й поглиблення загальноосвітньої та професійної
підготовки молоді засобами позауніверситетської роботи;
Крім експозиції у самому приміщенні музею, планується ство
рення засобами сучасних технологій відповідного порталу з інфор
мацією з історії України в широкому контексті європейської і сві
тової історії, яку зможе дістати через мережу Інтернет будь-яка
зацікавлена особа.

Віце-президент
з
науково-навчальних
студій
МОРЕНЕЦЬ
Володимир Пилипович,
доктор філологічних наук,
професор
8 корпус, кімн. 15, тел. 462-49-09,
e-mail: morc@ukma.kiov.ua

Начальник науково-дослідної частини —
КОСТРОВА Людмила Іванівна,
кандидат хімічних наук, доцент
5 корпус, кімн. 310, тел. 465-58-66, e-mail: lik@ukma.kiev.ua

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 сповідується університетом і полягає
в органічному поєднанні навчання з науковою роботою.
На сьогодні наукова робота в НаУКМА ведеться на 29 ка
федрах, 6 факультетах і у 30 науково-дослідних центрах та ла
бораторіях, кількість яких постійно зростає. У 2007 році було
створено такі центри: Центр міжкультурної комунікації НаУКМА
(керівник Т. А. Огаркова), Центр досліджень здоров'я та соці
альної політики (керівник — І. М. Грига), Лабораторію генетики
та клітинної біології (керівник — М. 3. Антонюк). А також ре
організовано
Українсько-польський
центр
науки
і
культури,
що відтепер має назву Центр польських і європейських студій
НаУКМА (керівник — О. В. Бетлій).
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, куль
турі, природі;

•

вивчення взаємозв'язків і взаємовпливу між культурними,
суспільними, екологічними та іншими процесами в Україні
та світовому співтоваристві;
• визнання факту, що найперспективніші напрями сучасної
науки — ті, що базуються на міждисциплінарних зв'язках.
В університеті формуються та успішно розвиваються науко
ві школи:
«Сучасні тестові технології» — доктора філологічних наук
В. С. Брюховецького;
«Історія
української
філософії»,
яку
заснував
професор,
доктор філософських наук [В. С. Горський]. Нині цей науковий
напрям розвиває завідувач кафедри філософії та релігієзнавства,
доктор філософських наук, професор М. А. Ткачук;
«Сучасні літературознавчі моделі в літературознавчих до
слідженнях» — члена-кореспондента ПАН України Д. С. Нали
вайка. Нині цей науковий напрям очолює РhD у галузі славіс
тики Р. М. Веретельник;
«Принцип верховенства права та проблеми його реаліза
ції» — професора, доктора юридичних наук, заслуженого юрис
та України М. І. Козюбри;
«Теорія методології і методів соціологічних досліджень» —
професора, доктора філософських наук В. І. Паніотто;
«Дослідження соціальних процесів у сучасному суспільстві,
соціальної структури та соціальних трансформацій» — професо
ра, доктора філософських наук В. Є. Хмелька;
«Економічний розвиток» — професора, доктора економічних
наук Ю. М. Бажала;
«Міжнародна економіка» — професора, доктора економічних
наук І. В. Бураковського;
«Моделювання
фінансових
процесів:
бюджетна
політика,
монетарна політика, фінансова аналітика» — професора, докто
ра економічних наук І. Г. Лук’яненко;
«Сучасні інформаційні технології» — професора, доктора
фізико-матсматичних наук М. М. Глибовця;
«Експериментальна гематологія» — професора, доктора біо
логічних наук Н. М. Білько;
«Охорона громадського здоров'я» — доцента, кандидата ме
дичних наук І. М. Григи;
«Мембранологія», яку створив професор, доктор хімічних
наук | М. Т. Брик]. Нині цей науковий напрям очолює завідувач
кафедри хімії, доцент, кандидат хімічних паук Л. Ф. Бурбан.
Загальна чисельність науково-педагогічних працівників, за
лучених до виконання наукових досліджень, становить 586 осіб,
з яких 106 професорів (20 %) і 245 кандидатів наук (тобто майже
половина).

Університет
здійснює
підготовку
висококваліфікованих
наукових та науково-педагогічних кадрів за 36 спеціальностя
ми в аспірантурі та 14 — в докторантурі. Можлива форма само
стійної роботи над дисертацією на здобуття наукового ступеня
кандидата наук поза аспірантурою у статусі здобувача. У НаУКМА
працює спеціалізована Вчена рада із захисту докторських та кан
дидатських дисертацій за спеціальностями:
07.00.01 — історія України;
07.00.02 — всесвітня історія.
Щороку в останній тиждень січня в університеті відбува
ються «Дні науки НаУКМА». Це форум, під час якого підбивають
підсумки наукових досліджень року, що минув, обговорюють
плани на майбутнє, відкривають нові імена молодих талановитих
дослідників, проводять міждисциплінарні дискусії з найгостріших
проблем сьогодення. «Дні науки НаУКМА» — це тиждень, на
сичений 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 спри
яють 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 ггаукових
праць. У 2008 році лауреатами Премії стали:
• у галузі гуманітарних наук — Віра Агеєва, доктор філоло
гічних наук, професор кафедри літератури та іноземних мов
за монографію «Інтелектуальна проза Віктора ПетроваДомонтовича»;
• у галузі суспільггих наук — Андрій Мелешевич, доктор фі
лософії в галузі політології (PhD, Syracuse University), декан
Факультету правничих наук за монографію «Party System
in Post-Soviet Countries: A Comparative Study of Political Insti
tutionalization in the Baltic States, Russia, and Ukraine».
3 1996 року університет розпочав видання збірки «Наукові
записки НаУКМА». Свій перший десятилітній ювілей видання
зустріло, маючи в доробку більш ггіж 80 тематичних випусків,
і майже всі вони включені ВАКом України до «Переліку науко
вих фахових видань України, в яких можуть публікуватися ре
зультати дисертаційних робіт на здобуття ггаукових ступенів
доктора і кандидата наук». Видання представлено в електрон
ному 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», випус
ки якого також включені до ВАКівського переліку. У 2004 році
вийшов перший номер «Київської Академії» — періодичного ви
дання, у якому висвітлюються здобутки дослідників, що вивчають

спадщину славетної Києво-Могилянської академії. НаУКМА є співзасновником наукових журналів «Мандрівець», «Вибори та де
мократія» та «Українське право».
У
2007/08
навчальному
році
професорсько-викладацьким
складом університету видано 68 монографій, 42 підручники/на
вчальні посібники та 25 методичних посібників до навчальних
курсів, що викладаються в НаУКМА. Вийшло друком 640 науко
вих статей, з яких 76 опубліковано в міжнародних виданнях.
Протягом 2007/08 навчального року викладачі брали участь
у 470 наукових форумах різного рівня, серед яких 261 (більше
половини) — цс міжнародні конференції, семінари, з'їзди тощо,
а
в
стінах
Національного
університету
«Києво-Могилянська
академія» за цей рік було проведено 54 наукові заходи, з яких —
21 міжнародного рівня.
Але всі ці здобутки — лише перші кроки на складному шля
ху перетворення вищого навчального закладу на потужний, зна
ний в усьому світі науковий центр, в якому відбуватиметься
неперервний процес наукового пошуку, наукових дискусій і пе
ремог, 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 україн
ської мови.
• Науково-методичні особливості комунікативно орієнтовано
го 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
організми та людину в природних екосистемах.

довкілля

на

живі

•

Дослідження
внутрішньоклітинних
сигналів
рослинних
та
тваринних систем.
• Радіоекологічні проблеми Чорнобильської катастрофи.
• Фізика біологічних систем.
• Формування, вивчення структури та властивостей синтетич
них мембран на основі функціональних полімерів.
• Вивчення процесів мембранного переносу та розділення
водних систем із використанням синтетичних мембран.
•
Розроблення інтегрованих мембранно-сорбційних технологій
розділення, очищення та концентрування складних водних
систем.
• Палеоекологічні аспекти реконструкції рослинного покриву
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 кон
тексті нового Цивільного кодексу України.
• Гармонізація права України і права держав Європейського
Союзу.
• Методологія правничої освіти і професійної відповідальнос
ті 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 на
сильства в сім'ї.
• Епідеміологія психічних захворювань в Україні.
• Динаміка висвітлення проблем людей із ВІЛ/СНІД-інфекцією
у друкованих засобах масової інформації.
• Теорія та історія соціології.
• Етнодємографічний потенціал України: сучасний стан і пер
спективи 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 щорічно оприлюднюються па тематичних конфе
ренціях,
проблемно-тематичних
симпозіумах,
круглих
столах,
одразу стають освітнім матеріалом і потрапляють до навчальної
аудиторії як у вигляді нових курсів і спецкурсів, так і наукових
публікацій (авторських і колективних монографій та збірників,
підручників, посібників і методичних рекомендацій, опубліко
ваних великими накладами).
Головне в такій організаційній формі те (і на цьому тепер
робиться основний акцепт), що фінансуються не інституції/
структурні підрозділи, а — наукові ідеї, проекти і розробки,
причому визнані актуальними не самим виконавцем-ВНЗ, а по
важною міжнародною спільнотою у процесі відкритих кон
курсів.
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 відповід
них галузях знань, предметно відгукуються на актуальні науко
ві запити сьогодення.

Науково-дослідний центр
«Спадщина Києво-Могилянської академії»
Керівник —
ЯРЕМЕНКО Максим Васильович,

кандидат історичних наук, доцент
5 корпус, кімн. 107, тел. 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 заснуван
ня і становлення, правовий статус, зовнішню та внутрішню істо
рію, міжнародні зв'язки, вплив на розвиток української та за
рубіжної культури й освіти.
НДЦС акцентує увагу на питаннях, які досі недостатньо до
сліджені, зокрема на вивченні повсякденного життя професорів
та студентів; укладає іменні переліки вихованців КМА та КДА,
проводить пошук і опрацювання матеріалів про житія й творчість
вихованців Академії.
НДЦС співпрацює з дослідниками, що вивчають спадщину
Київської Академії.

Лабораторія екотехнології
Керівник —
БУРБАН Анатолій Флавіанович,

кандидат хімічних наук, доцент
2 корпус, кімн. 206, тел. 425-33-93,
e-mail: afb@ukma.kiev.ua

Лабораторію засновано в 1995 році як структурну навчально-на
укову одиницю НаУКМА з мстою розроблення наукових основ тех
нологій комплексної переробки промислових відходів; очистки стічних
вод; технічного, інформаційного та методичного забезпечення на
вчальних курсів кафедри хімії НаУКМА та наукової роботи студен
тів Факультету природничих наук у галузі хімії та хімічної технології.
Основні завдання Лабораторії:

• розроблення наукових основ переробки промислових відходів
із метою знешкодження їх та використання в господарстві;
• розроблення наукових засад відновлення відпрацьованих цін
них речовин та матеріалів із метою повторного використання;
• 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 технологій
виробництв у хімічній, фармацевтичній промисловостях та
біотехнології;
розроблення
комплексних
технологій
переробки
відходів
виробництв і відновлення цінних речовин та матеріалів для
повторного використання у виробництві;
участь у навчальному процесі і НаУКМА (читання курсів лекцій,
залучення студентів до виконання наукових програм лабо
раторії тощо);
створення підручників, навчальних та методичних посібни
ків, курсів лекцій із тематики кафедри хімії;
розроблення баз даних екологічного профілю та поширення
акумульованої в них інформації.

Центр європейських гуманітарних досліджень
Керівник —
СІГОВ Костянтин Борисович,
кандидат філософських наук, доцент
5 корпус, кімн. 209 — 211, тол. 425-60-20,
e-mail: franc@roller.ukma.kiev.ua

Створений у 1996 році на базі франко-української лабора
торії гуманітарних студій (1992 р.) з метою поглиблення зв'язків
між навчально-науковими інституціями Західної Європи та І ІаУКМА,
поширення
західноєвропейської
гманітарної
думки
в
Україні
та української гуманітарної думки в Західній Європі. Центр за
ймається перекладом та публікацією статей, есе, досліджень та
наукових праць із питань, що хвилюють сучасний світ.
Центр контактує з рядом зарубіжних установ, зокрема Фран
цузьким культурним центром, Ґете-Інєтитутом, «PROOHELVETIA»
(Швейцарія), Вищою школою соціальних досліджень (Париж),
Женевським університетом, Лідським університетом, Французь
кою академією наук, Східним інститутом у Римі, Лондонським
університетом,
Центральноєвропейським
університетом
(Бу
дапешт), 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, регуляр
них наукових семінарів тощо;
• участь у навчальному процесі
НаУКМА (читання навчальних
курсів з гуманітарних дисциплін; залучення студентів НаУКМА
до перекладацького практикуму під керівництвом досвідче
них 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 — Хапни Арендт,
Поля Рікера, Чарльза Тейлора, Райнгарда Козеллека;
• 20 номерів часопису «Дух і літера».
Центр очолює український напрям міжнародного проекту
«Словник європейських філософій», в 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».

Центр сходознавства (ЦС)
Керівник —

РЕЗАНЕНКО Володимир Федорович,

доктор філологічних наук, професор
4 корпус, кімн. 208, тел. 425-02-64,
e-mail: dao@ukma.kiev.ua

Заснований 1996 року. Головна мета діяльності — організація
та координація міждисциплінарних сходознавчих досліджень у га
лузі гуманітарних, суспільних, точних та природничих наук, реа
лізація 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: до
слідження китайської та японської моделей організації суспіль
ного 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-фі
лософських вчень Далекого Сходу і, відповідно, їхніх основопо
ложних принципів як чинників формування суспільної свідо
мості 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.

Центр польських та європейських студій НаУКМА
Керівник —
БЕТЛІЙ Олена В'ячеславівна,
кандидат філологічних наук, старший викладач,
випускниця НаУКМА
6 корпус, підвальне приміщення, вул. Волоська, 10,
тел. 425-13-51, e-mail: cpeu.studies@gmail.com

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 та 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 до
слідницькою діяльністю па всіх етапах підготовки фахівців гу
манітарних і суспільних наук.

Школа політичної аналітики
Науковий директор —
ГАРАНЬ Олексій Васильович,
доктор історичних наук, професор каф. політології
4 корпус, кімн. 423 — 424, тел./факс 230-82-39,
e-mail: baran@ukma.kiev.ua

Створена 2002 року як спадкоємиця Центру досліджень на
ціональної безпеки (що діяв у НаУКМА з 1998 р.). 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 — «Моніторинг дій влади
в перехідний період» (2006) та «Коаліція НУО за ефективну
конституційну реформу» (2007). Має широкі міжнародні зв'язки,
коментарі співробітників з'являлися в багатьох ЗМІ, включаю
чи The Financial Tomes, The Economist, The international Herald
Tribune, Gazeta Wyborcza тощо. О. Гарань є членом Консульта
тивної ради неурядових організацій при Міністерстві закордон
них справ України та «Програми нових підходів до євразійської
безпеки» (PONARS-Eurasia).
Детальніша інформація на сайті www.spa.ukma.kiev.ua.

Центр мембранних досліджень
Керівник —
БУРБАН Анатолій Флавіанович,
кандидат хімічних наук, доцент
2 корпус, кімн. 205, тел. 425-33-93,
е-mail; afb@ukma.kiev.ua

Створений у 1998 році як Центр екологічних досліджень,
у 2004 році перейменований на Центр мембранних досліджень.
Засновником і незмінним керівником Центру (до березня 2006 року)
був доктор хімічних наук, професор [Михайло Теодорович Брик|.
Основна мета — обґрунтування й розроблення наукових
і науково-технологічних засад мембранології в Україні. Напря
ми діяльності Центру — створення комп'ютерного банку даних
у галузі мембран і мембранних технологій; аналіз наявних
науково-технічних
розробок
у
сфері
екологічних
мембранних
процесів для формування цільових програм впровадження най
ефективніших
і
природозберігаючих
технологій;
обґрунтуван
ня необхідності розвитку певних галузей господарства і ви
робництв
із
метою
впровадження
екологічних
мембранних
технологій; дослідження та надання рекомендацій із розв'язання
екологічних проблем, пов'язаних із проблемами очищення при
родних і технологічних вод мембранними методами; розроблен
ня та впровадження в практику освітніх екологічних програм
із метою підготовки фахівців у галузі екологічних 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,

Лабораторія голографії та фізики біологічних систем
Керівник —

ГОЛОД Петро Іванович,
кандидат фізико-математичних наук, професор
2 корпус, кімн. 312, тел. 425-60-68,
е-mail: holod@ukma.kicv.ua

Лабораторію створено в 1998 році. Мста діяльності — прове
дення науково-дослідницької та науково-освітньої роботи в галузі
голографічної інтерферометри та фізики біологічних систем; роз
роблення нових оптичних методів запису й відтворення інформації,
впровадження цих методів у навчальний процес, організація лабо
раторних практикумів для забезпечення навчального процесу на
освітньо-кваліфікаційних рівнях бакалавра та спеціаліста; дослі
дження властивостей і розроблення оптимального складу фототермопластичних реєструючих матеріалів на основі полімерних
напівпровідників із метою використання їх у швидкісній голо
графії.

Основні напрями роботи Лабораторії:
•

•
•
•
•

дослідження просторових структур та фазових перетворень
у біологічно активних розчинах голографічними методами
(спільно з відділом фізики біологічних систем Інституту фі
зики НАМ України згідно з угодою про співпрацю);
розроблення методик і постановка лабораторних робіт в оп
тичному практикумі;
дослідження структурних утворень у суспензіях наночастинок анізотропної форми (комп'ютерне моделювання);
математичне моделювання нелінійних явищ у біомолекулярних структурах та конденсованих середовищах;
дослідження йонного транспорту крізь збудливі мембрани
й зарядового транспорту крізь нори штучних мембран.

Інститут громадянської освіти
Керівник —
ДЕМ'ЯНЧУК Олександр Петрович,
кандидат фізико-математичних наук, доцент
4 корпус, кімн. 224, тсл. 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 мстою 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» та
електронний
список
розсилки
UkrCivNet.
Співробітники
Ін
ституту беруть участь у проектах з реформування середньої та
вищої освіти України.

Лабораторія екологічних проблем
Керівник —

ЗАМОСТЬЯН Віталій Павлович,
доктор медичних наук, професор
З корпус, кімн. 218, тол. 425-51-88,
е-mail: zamos@ukma.kiev.ua

Лабораторію створено в 1999 році. Наукові дослідження ЛЕП
плануються в напрямах:
• дослідження механізмів функціонування екосистем різного
масштабу і дії антропогенного навантаження;
• дослідження механізмів міграції по трофічних ланцюжках
шкідливих факторів довкілля й розроблення способів запо
бігання шкідливим впливам на органи та системи;
• дослідження механізмів мутагенного впливу па організм
радіаційних і ксенобіотичних факторів довкілля;
• дослідження взаємозв'язків між екологією та економікою
і подальша розробка концепцій сталого розвитку;
• дослідження проблем глобальної екологічної політики;
• дослідження екологічних технологій;
• дослідження шляхів і механізмів збереження та відтворення
природних екосистем та ландшафтів;
• дослідження біологічного різноманіття.

Центр досліджень Центрально-Східної Європи
Керівник —

ЯКОВЕНКО Наталія Миколаївна,
доктор історичних наук, професор
5 корпус,

кімн. 116, тел. 238-24-45, е-mail: uho@ukma.kiev.ua

Центр створено у 2001 році. Мета — ініціювання, здійснен
ня й підтримка наукових досліджень з історії, філософії та куль
тури України в контексті її належності до метакультурного

простору
Центрально-Східної
Європи;
налагоджування
контак
тів з освітніми та науковими інституціями країн ЦентральноСхідної Європи; переклад і підготовка до видання праць, які
репрезентують ідею культурної близькості народів ЦентральноСхідної Європи.
Основні напрями діяльності:

• організація та проведення наукових досліджень у галузі гума
нітарних наук;
• участь у навчальному процесі НаУКМА (читання навчальних
курсів з гуманітарних дисциплін; залучення студентів та ас
пірантів до виконання наукових програм Центру);
• проведення наукових семінарів, круглих столів, конференцій,
літніх шкіл тощо;
• підготовка та видання літератури в галузі гуманітарних наук;
• сприяння розширенню контактів та обмінів між науковцями,
професорами і студентами НаУКМА й відповідними інститу
ціями країн Центрально-Східної Європи.
Центр
виступає
організатором
щотижневого
Міждисцип
лінарного семінару молодих учених при Товаристві дослідників
Центрально-Східної Європи («Семіиари-по-вівторках»).

Центр інноваційних методик правничої освіти (ЦІМПО)
Керівник —

АРТИКУЦА Наталія Володимирівна,
кандидат філологічних наук, доцент
А корпус, кімн. 322, с-шаіі: cimlc@ukma.kiev.ua

Створений 2002 року на базі Центру систем правової інформа
ції (1998 р.) з метою організації та координації досліджень у сфері
методології правничої освіти, розроблення і впровадження інно
ваційних методик викладання юридичних наук, створення прин
ципово нових підходів до сучасної підготовки правників у систе
мі правничої освіти України.
Основні напрями діяльності:

•

дослідження й узагальнення науково-методичних рекоменда
цій щодо викладання правничих дисциплін у вищих юридич
них закладах України та провідних країн світу;
•
організація
ітауково-дослідницьких
і
навчально-методичних
робіт із проблем правничої освіти;
• розроблення та апробація оригінальних авторських методик,
нових програм із правничих навчальних дисциплін;
• розвиток юридичної клінічної освіти в Україні;
• організація конференцій, нарад, семінарів із проблем сучас
ної правової освіти;
• переклад науково-методичних, навчальних, нормативних мате
ріалів зарубіжних авторів;

•

видання науково-методичної і навчальної літератури, мате
ріалів конференцій, семінарів, тренінгів;
• налагодження контактів із міжнародними й зарубіжними
організаціями, навчальними закладами і науковими устано
вами з метою вивчення і поширення найціннішого світового
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. Арти
кула), метою якого є комплексне вивчення правничої мови і тер
мінології в історичному і синхронічному контекстах.

Центр «Археологічна експедиція НаУКМА»
Керівник —
ЗАЛІЗНЯК Леонід Львович,
доктор історичних наук, професор
З корпус, кімн. 210, тол. 463-59-27, е-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 та 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 та науко
вою роботою на всіх етапах підготовки фахівців. Вона тісно
співпрацює з Інститутом археології НАН України, Інститутом
класичної археології Техаського університету (США) та іншими
державними, громадськими установами та організаціями в Укра
їні та за її межами в питаннях, що належать до сфери її науковоосвітньої діяльності.
Основні напрями діяльності:

• організація та проведення археологічних досліджень;
• розроблення навчальних та науково-дослідних робіт у галузі
археології;
• реалізація конкретних науково-дослідних проектів;
• співпраця з українськими та зарубіжними археологічними
установами;
•
організація
та
проведення
на
належному
навчальнопедагогічному рівні щорічної нормативної практики студентівархеологів та істориків НаУКМА.
Експедиція організовує та бере участь у наукових конферен
ціях, семінарах, нарадах з археологічної тематики, здійснює
підготовку та редагування археологічних видань, створює дже
рельну базу для дисертацій.

Лабораторія геоботанічних, палеоботанічних
і природоохоронних досліджень
Керівник —

БЕЗУСЬКО Алла Герасимівна,
кандидат біологічних наук, доцент
2 корпус, кімн. 409, тел. 463-59-27,
e-mail: bezusko@ukma.kiev.ua

Лабораторію засновано у 2002 році. Мста діяльності — поста
новка та розв'язання актуальних наукових проблем палеобота
ніки та палеоекології, пов’язаних із реконструкцією картини
змін рослинного покриву і клімату України в голоцені. В основу
ідеї створення Лабораторії покладено принцип органічного по
єднання науково-дослідницької та навчальної діяльності.
Основні напрями діяльності:

•

палінологічні дослідження з удосконалення методичної осно
ви спорово-пилкового аналізу (на рівнях первинного оброб
лення зразків та інтерпретації отриманих даних);
• палінологічні дослідження для цілей палеоботанічних та палсокліматичпих реконструкцій голоцену України;
• археолого-палінологічні дослідження для реконструкції палеоекологічних умов існування людини в минулому та ви
рішення питань історії формування культурної і бур'янової
рослинності на території України в голоцені;
• розроблення палеоботанічної складової обгрунтування при
родоохоронних заходів, що сприяють збереженню фітобіорізноманіття України;
• історія науки;
• участь у навчальному процесі НаУКМА (читання курсів лекцій,
залучення студентів до виконання наукових досліджень тощо);
• створення підручників, методичних посібників для забез
печення навчального процесу.
Лабораторія співпрацює з Університетом ім. Марії КюріСклодовської (Люблін).

Лабораторія фінансово-економічних досліджень
Керівник —

ЛУК'ЯНЕНКО Ірина Григорівна,
доктор економічних наук, професор
6 корпус, кімн. 410, тел. 239-24-94, 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 кредитно-

грошової політики, фінансового менеджменту, міжнародних фінансів;
розроблення
нових
сучасних
економіко-математичних
методів
аналізу фінансово-економічних проблем, технічного, інформацій
ного та методичного забезпечення навчальних курсів кафедри
фінансів НаУКМА та наукової роботи викладачів та студентів
Факультету економічних наук у галузі теоретичних та приклад
них фінансово-економічних досліджень.
Основні напрями діяльності:

•

•
•

•

•
•

•

розроблення сучасного інструментарію аналізу макрофінансової програми України та моделювання наслідків прийнят
тя окремих тактичних та стратегічних рішень;
аналіз ефективності місцевого самоврядування та складання
бюджетів місцевих органів влади;
розроблення макроеконометричних моделей України різно
го рівня агрегації на основі нових підходів та 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 фінансової
та економічної політики України й аналіз їх впливу на роз
виток регіонів;
застосування результатів наукових досліджень у навчальному
процесі НаУКМА (читання курсів лекцій, залучення аспірантів
до виконання наукових програм лабораторії тощо).

Центр молекулярних і клітинних досліджень
Керівник —
БІЛЬКО Надія Михайлівна,
доктор медичних наук, професор
2 корпус, тсл. 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. Напрями діяльності Центру — вивчення механізмів
порушення й відновлення системи гемопоезу на молекуляр
ному і клітинному рівні у ссавців в умовах дії радіаційного
фактора, стресу, ксенобіотиків і цитокінів у культурі тканин
in vitro та in vivo; вивчення особливостей функціонування кро
вотворної системи в ембріонів ссавців у різні строки гестації
та шляхів їх диференціювання; оцінка і впровадження сучасних
методів кріоконсервування стовбурових клітин із різних дже-

рел для трансплантації; вивчення особливостей функціонуван
ня кровотворної системи в осіб, опромінених внаслідок аварії
на
Чорнобильській
атомній
станції;
розроблення
навчальних
програм та організація практикумів для забезпечення навчаль
ного процесу.
Центр соціальної психології та управління конфліктами
Керівник —

ГІРНИК Андрій Миколайович,
кандидат філософських наук, професор
4 корпус, кімн. 247, тел. 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-дослідних робіт з актуальних
проблем соціальної психології та управління конфліктами, роз
роблення та впровадження програмного забезпечення у сфері
комп'ютерної
психодіагностики,
проведення
психодіагностичних
досліджень,
профорієнтаційного
консультування
тощо.
Центр
підготував та видав три випуски збірника «Конфліктологічна екс
пертиза: теорія і методика» (вип. 4, 2005 р., вип. 5, 2006 р., вин. 6,
2008 р.).

Центр тестових технологій Національного університету
«Києво-Могилянська академія» (ЦТТ НаУКМА)
Керівник —
БРЮХОВЕЦЬКИЙ В'ячеслав Степанович,
доктор філологічних наук
4 корпус, кімн. 244, тел. 417-84-61,
e-mail: brioukh@ukma.kiev.ua

______

Створений у 2004 році, Мета діяльності — постановка та роз
в'язання актуальних теоретичних та прикладних проблем з тех
нологій 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 — впровадженню анонімного
вступного тестування по всій 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.

Основними напрямами діяльності Центру є:

•

організація науково-дослідницьких (фундаментальних і при
кладних) та навчально-методичних робіт із метою вдоскона
лення технології тестових випробувань;
• дослідження існуючих науково-методичних та практичних
рекомендацій
щодо
розробки,
організації
та
проведення
тестових випробувань у навчальних закладах України і про
відних країн світу, узагальнення та поширення кращого
європейського та світового досвіду у цій сфері;
• розробка та проведення тренінгових курсів з методики
організації тестувань для працівників навчальних закладів
України;
• підтримка та проведення семінарів та конференцій з інно
ваційних методик тестових випробувань для професійного
кола;
• видання методичних друкованих матеріалів та посібників
з інновацій тестових технологій;
• створення та підтримка веб-сторінки Центру тестових техно
логій для проведення інтернет-конференцій з даної тематики;
• створення та виготовлення випускних та 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 різ
них сфер діяльності);
• переклад українською мовою навчальних, методичних, нор
мативних і практичних матеріалів зарубіжного походження.

Центр міждисциплінарних досліджень
світової політики
Керівник —

КУШНІРЕНКО Володимир Олександрович,
кандидат політичних наук, доцент,
випускник НаУКМА
4 корпус, кімн. 219, тел. 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, освітнього
й духовного розвитку студентів, аспірантів та співробітників
НаУКМА;

• підтримка й підготовка фахівців у царині міждисциплінарних
досліджені, політичної сфери та залучення їх до роботи в
Центрі;
• створення системи обміну досвідом між фахівцями з питань
дослідження сфери політики;
• здійснення досліджень у галузі фундаментальної політології,
практичної політології та суміжних галузях;
• сприяння розробленню ефективних політичних, економічних
та
правових
механізмів
проведення
реформ,
поліпшення
соціально-економічного становища в Україні;
• вивчення й узагальнення передового досвіду в сфері полі
тичної науки та сприяння впровадженню його в практику,
зокрема шляхом внесення пропозицій до органів державної
влади і місцевого самоврядування;
• сприяння розвитку видавничої справи, допомога й співпра
ця із засобами масової інформації, виданнями, інформаційними агентствами та аналітичними центрами.

Науково-дослідний центр кінематографічних студій
Керівник —

БРЮХОВЕЦЬКА Лариса Іванівна
1 корпус, кімн. 216, тел. 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 та розвитку кіно
мистецтва та культурологічної освіти;
• пошук і поширення нових форм пропаганди розвитку кіно
мистецтва в Україні;
•
координування
науково-дослідних,
видавничих,
культур
но-громадських та інших заходів, спрямованих на форму
вання
культури
сприйняття
екранних
мистецтв,
концеп
туальне й методологічне забезпечення їх просування до гля
дача;
• вивчення й поширення досвіду, сучасних методів і техноло
гій кіноклубної діяльності.
Впродовж 2008 року Центр реалізує
«Україна XX століття в документальному кіно».

довготривалий

проект

Лабораторія сучасних інформаційних технологій
Керівник —
ГЛИБОВЕЦЬ Микола Миколайович,
доктор фізико-математичних наук, професор
1 корпус, кімн. 331, тел. 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 управління
ІГ-інфраструктурою, адміністрування й безпеки в масштабних
комп'ютерних мережах, реінженерії бізнес-процесів, аналізу
моделювання бізнес-процесів, захисту інформації, збережен
ня 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
технологіч
ного середовища для виконання студентами НаУКМА на
вчальних проектів, курсових і магістерських робіт;
• координація підготовки фахівців із числа студентів НаУКМА
для роботи у БМС Консалтингу та на ринку праці України у сфе
рі розв'язання комплексних комп'ютерних і мережних завдань,
що втілюються на підприємствах та в організаціях України,
підбору кадрів для цих підприємств та організацій тощо.

Науково-навчальний центр збереження біорізноманіття
Керівник —

БЕЗУСЬКО Алла Герасимівна,
кандидат біологічних наук, доцент
5 корпус, кімн. 318, тол. 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 біорізноманіт
тя в Україні;
• розроблення методичних рекомендацій щодо оцінки біо
різноманіття та стану його збереження;
• обмін інформацією та досвідом у сфері збереження біоріз
номаніття;
• створення навчальних програм та курсів у галузі збережен
ня біорізноманіття

Центр дослідження історії та культури
східноєвропейського єврейства
Керівник —

ФІНБЕРГ Леонід Кушелевич,
5 корпус, тол. 463-57-89,

е-mail: judaicacenter@ukma.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 та вивчення історії, тра
дицій освіти та культури східноєвропейських євреїв;
• організація наукових конференцій, семінарів та читань з
юдаїки;
• публікація результатів досліджень, матеріалів семінарів та
конференцій у збірках праць та на веб-сайті Центру;
• використання результатів наукових досліджень у навчаль
ному процесі НаУКМА;
• створення інформаційно-освітньої бази даних;
• заохочення вивчення юдаїки студентами, аспірантами та
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 та видання книг з юдаїки: збирання архівів єврей
ської історії та культури в Україні;
• організація наукових та художніх виставок.

Центр комунікативних трансформацій
Керівник —

ЗЕРНЕЦЬКИЙ Павло Васильович,
кандидат філологічних наук, професор
З корпус, тел. 463-69-30,
e-mail: pzernet@voliacable.coxn

Центр засновано у 2006 році з метою поширення результа
тів досліджень у царині глобалізаційних впливів на комунікацію
в Україні, поширення суттєвих визначальних особливостей со
ціальної, політичної та інших видів комунікації, що розвинулися
у країнах із давніми традиціями демократії.
Основні напрями діяльності Центру:

•

здійснення аналітичних досліджень у сфері теорії комуні
кації та в її спеціальних аспектах, зокрема в суспільній (масмедійній, груповій, міжособистісній), політичній, релігійній,
міжнародній,
міжнаціональній,
міжкультурній
комунікаціях
із
застосуванням
лінгвістичних,
антропологічних,
когнітивних, соціально-психологічних та інших методик відповідних
галузей наук, що вивчають у той чи інший спосіб мовлен
нєву діяльність у суспільстві;
• організація та проведення семінарів, круглих столів, конфе
ренцій, наукових шкіл;
• публікація результатів досліджень, оглядів і матеріалів семі
нарів, конференцій у щоквартальному журналі «Теорія та
практика комунікації»;
• використання результатів наукових досліджень у науковометодичній роботі, зокрема у проведенні конференцій, семі
нарів, круглих столів, у теоретичних та практичних заняттях
із представниками різних соціальних та фахових груп (пра
цівниками мас-медіа, політиками, менеджерами різних рів
нів тощо).

Центр досліджень здоров'я та соціальної політики
Керівник —

ГРИГА Ірена Максимівна,
кандидат медичних наук, доцент
6 корпус, тел. 425-77-69,
e-mail: griga@ukma.kiev.ua

Центр створено у січні 2007 року з метою сприяння роз
ширенню досліджень проблем охорони здоров'я та соціальної
сфери, а також розвиткові потенціалу та експертної діяльнос
ті в галузі охорони здоров'я, соціальної роботи та соціальної
політики.

Основні напрями діяльності Центру:

•

здійснення наукових та прикладних досліджень із широко
го спектра соціальних проблем, а також проблем, що стосу
ються здоров'я населення та функціонування системи охо
рони здоров'я;
• організація та проведення семінарів, круглих столів, конфе
ренцій, наукових шкіл;
• поширення результатів діяльності Центру, зокрема резуль
татів досліджень, матеріалів семінарів, конференцій;
• застосування результатів наукових досліджень у навчально
му процесі НаУКМА (підготовка навчальних програм і лек
ційних курсів, залучення студентів до виконання наукових
програм Центру тощо).
Головні завдання Центру:

•
•
•

•
•
•
•

сприяння реформуванню соціальної сфери та системи охо
рони здоров'я України;
моніторинг та фахова експертиза законодавчих та організа
ційних перетворень;
стимулювання суспільної дискусії щодо важливих подій та
тенденцій у соціальній сфері та системі охорони здоров'я
України;
сприяння формуванню нового покоління українських лідерів
у системі охорони здоров'я та соціальній політиці;
розвиток наукового потенціалу НаУКМА шляхом формуван
ня українських аналітиків і експертів;
сприяння розвиткові міжнародних зв'язків НаУКМА з ана
логічними центрами США, ЄС, країн СНД та ін.;
доведення розробок, прогнозів та пропозицій Центру до
відома державних органів (РНБО, МОЗ та ін.), неурядових
організацій та громадськості.

Впродовж 2006 — 2008 років Центром реалізовується між
народний
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 (ОSІ).
Партнери проекту — Лондонська школа гігієни та тропічної ме
дицини, Ірландський королівський коледж хірургів.
У 2008 — 2013 роках Центр здійснюватиме проект «Оціню
вання політики (методів) оплати за медичні послуги та її впливу
па економічну ефективність, справедливість та якість у країнах
Центральної та Східної Європи (на прикладі України, Польщі,
Угорщини, Румунії, Болгарії, Литви)». Проект фінансується Євро
пейською комісією в межах 7-ї рамкової програми.

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. 425-60-57, дод. 283,
е-mail: 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 Лабораторії:

•

створення матеріально-технічної бази для наукової роботи
викладачів, аспірантів та студентів НаУКМА: для дослі
джень у галузі генетики, молекулярної генетики, клітинної
біології рослин і тварин;
• проведення на її базі Міжнародної школи з клітинної біо
логії для молодих спеціалістів, аспірантів та студентів з євро
пейських країн у співдружності з Королівським коледжем
(університет Лондона) та Інститутом молекулярної біології
та генетики НАН України на кошти грантів Європейського
біохімічного товариства (FEBS);
• лабораторія має стати Науково-методичним центром з вико
нання бакалаврських та магістерських кваліфікаційних ро
біт 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 перебуватиме у рамках науководослідницької тематики лабораторії.

Науково-дослідний центр
міжкультурної комунікації НаУКМА
Керівник —

ОГАРКОВА Тетяна Анатоліївна,
старший викладач, РhD)

6 корпус, кімн. 205, тел. 417-35-20,
е-mail: ogartet@gmail.com

Створений у 2007 році з метою дослідження й наукової
розробки проблем, пов’язаних зі сприянням і розвитком між
культурної комунікації НаУКМА на трьох рівнях: міжмовному,
міждисциплінарному, а також на рівні освітніх систем.

Основні напрями наукових досліджень:
розвиток напряму міжмовної комунікації через реалізацію
перекладацької складової діяльності Центру, зокрема че
рез продовження проекту «Лабораторія наукового пере
кладу», який діє з 2002 року;
•
розвиток
напряму
міждисциплінарної
комунікації
через
реалізацію міждисциплінарних проектів, зокрема у сфері
термінологічної діяльності;
•
видання
друком
чотиримовного
«Словника
термінології
Європейського
Союзу»,
створення
аналітично-повинного
веб-ресурсу, присвяченого останнім тенденціям в європей
ській освіті й можливостям України взяти участь у них.
Див. www.eu-edu.org;
• надання інформаційних і тренінгових послуг студентам та
аспірантам НаУКМА з метою посилення міжкультурних та
міжосвітніх обмінів, участь у безпосередньому й конкрет
ному розвитку міжнародних програм НаУКМА.
•

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 філософії
та релігієзнавства НаУКМА, член Національної
комісії України у справах ЮНЕСКО
1 корпус, кімн. 327, тел. 425-60-11,
е-mail: unsvat@Lcom.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 НаУКМЛ (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;
• трснінги/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, толе
рантності, прав людини і взаєморозуміння між народами в ре
зультаті реального діалогу і взаємозбагачення культур попри
будь-які національні, мовні, релігійні, політичні чи статеві від
мінності.
13 межах прийнятої 1998 року Комплексної програми роз
витку
МКЮ
розробляється
сертифіката
програма
магістер
ського рівня підготовки «Культура миру і толерантності», реа
лізуються освітні проекти «Новій Україні — нових вчителів» та
«Ефективна комунікація і посередництво в мирному розв'язанні
конфліктів»; здійснюються науковий проект «Створення моде
лі аналізу національної політики в галузі реалізації права на ос
віту» та інформаційний проект «Створення віртуального "Субрегіонального центру ЮНЕСКО з питань інформації, документа
ції і експертизи" в Україні»; розвивається програма мобільності
викладачів і студентів; організуються міжнародні школи-ательє
«Культура миру для молодих лідерів XXI століття», міжнародні
конференції
і
семінари
«Європейські
моделі
толерантності»;
координується діяльність кафедр ЮНЕСКО з прав людини, то
лерантності й культури миру в Центральній і Східній Європі;
забезпечується
функціонування
міжуніверситетської
мережі
кафедр ІОНЕСКО в Україні «Культура миру через комуніка
цію»,
видається
«Бібліотека
Міжнародної
кафедри
ІОНЕСКО
в НаУКМА» тощо. МКЮ є також науковим консультантом Мі
ністерства освіти і науки України стосовно проекту «Асоційова
ні школи ЮНЕСКО в Україні».
Серед партнерів Кафедри ЮНЕСКО — Національна комі
сія України у справах ІОНЕСКО, а також комісії у справах
ЮНЕСКО
в
субрегіоні;
структурні
підрозділи
Секретаріату
ЮНЕСКО;
Міністерство
закордонних
справ
України;
Міні
стерство освіти і науки України, а також міністерства освіти
в субрегіоні; Міністерство юстиції України; Офіс Уповноваже
ного у справах дотримання Конвенції про захист прав і ос
новних свобод людини (Україна); міжрегіональна мережа кафедр
ЮНЕСКО; субрегіональна мережа кафедр ЮНЕСКО з Азер

байджану, 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, деканат з роботи зі студентами в
НаУКМА; Товариство конфліктологів України; журнал «Прак
тика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі»;
European University Centre for Peace Studies (Штадтшляйніпг,
Австрія); кафедра ЮНЕСКО з освіти в галузі прав людини, де
мократії і миру в Арістогелівському університеті (Салоніки,
Греція); World Peace Centre (Пун, Індія); мережа з 39 європей
ських університетів — кураторів міждисциплінарної освітньої
програми Еитореап Master's Degree in Нигпап Rights and Démo
cratisation
(під
патронатом
ЮНЕСКО,
Верховного
Комісара
ООН з прав людини, Ради Європи, ОБСЄ), Uniwersytet Marii
Curie-Sklodowskiej (Люблін, Польща) тощо-

Центром польських
стипендіатів ім. Лейна
Кіркланда за сприяння
Посольства Республіки
Польща в Україні Науковій
бібліотеці НаУКМА по
даровано підбірку книжок,
присвячених досвіду
Польщі у вступі до СС
та євроінтеграційний
проблематиці взагалі.
1 лютого 2008 р.

Віце-президент з
співробітництва —

міжнародного

ЧОВНЮК Лариса Юріївна,
маґістр МА (Центральноєвро пейський університет, Угорщина),
випускниця
НаУКМА
5 корпус, кімн. 306,
тел. 425-77-70, 425-50-16
е-mail:
larch@ukma.kiev.ua,
www.dfc.ukma.kiev.ua

Керівник відділу міжнародного співробітництва —
Любов ЩІТКА, випускниця НаУКМА
5 корпус, кімн. 314 — 315, тел. 425-50-16, 425-60-33,
e-mail: mt_educ@ukma.kiev.ua

Візи, реєстрації, дозволи па працевлаштування —
Юрій ГЛИГАЛО, випускник НаУКМА
тел. 425-50-16, e-mail: register@ukma.kiev.ua

Координатор роботи з іноземними студентами —
Ольга ФЕДОТКІНА, випускниця НаУКМА
тел. 425-50-16, e-mail: int_stud@ukma.kiev.ua

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

Консультант із навчання та стажування
за кордоном для студентів —
Тетяна НАРЧИНСЬКА, випускниця НаУКМА
тел. 425-60-33, e-mail: demy@ukma.kiev.ua

Транскрипти, переклади офіційних документів НаУКМА тел. 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
інституцій Європи за якістю освіти й наукової діяльності, а також

як потужного центру українознавства. На сьогодні стратегічним
завданням НаУКМА є розширення міжнародного співробітни
цтва, збільшення його напрямів, а також забезпечення високої
якості такого співробітництва.
У вересні 2005 року НаУКМА підписав Велику Хартію уні
верситетів на визнання і 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 с 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 70 загальноуніверситетських угод —
і цс не включаючи угод на рівні факультетів та кафедр — із зару
біжними університетами та інституціями.
На початок 2008 року в НаУКМА діяла 31 угода із міжна
родного співробітництва. Серед них 6 підписано 2007 року, за
якими партнерами Академії стали:
• Національна асоціація інженерів Індії — співпраця кафедри
управління і підприємництва НаУКМА;
• Університет Болонья, Науково-дидактична філія Форлі (Іта
лія) — угода передбачає можливість обміну студентами;
• Університет Вітовта Великого (Литва);
• Університет ім. Фрідріха Шиллера (Німеччина) — угода перед
бачає спільне впровадження в НаУКМА магістерської про
грами «Європейські та німецькі студії»;
• Посольство республіки Польща в Києві — співпраця в облаш
туванні Центру польських та європейських студій НаУКМА;
• Університет Париж Х-Нантер (Франція) — спільне керування
науковим дослідженням в галузі політології.
Участь у міжнародних асоціаціях - не менш важлива скла
дова міжнародного співробітництва університету, адже участь
У світових освітніх мережах сприяє, зокрема, пошукові ефективних
партнерів для певних конкретних проектів. НаУКМА є членом
таких асоціацій і мереж університетів, як:
• Асоціація Європейських Університетів;
• СІVITAS International;

• Artes Liberalis;
• Black Sea Universities Network;
• Central and East European Universities Network;
• Eurasian Political Studies Network — кафедра політології;
• Асоціація університетів післядипломної освіти.

МІЖНАРОДНІ ПОДІЇ ТА ЗАХОДИ НаУКМА
ВПРОДОВЖ 2007/08 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
Наукова конференція: «Україна: вибори і виборці» (в ме
жах проекту співпраці НаУКМА і Норвезького інституту міжна
родних досліджень; повну інформацію про проект, а також елек
тронні версії видань, здійснених у рамках проекту з 2005 року,
можна знайти на веб-сторінці www.dfc.ukrna.kiev.ua); презента
ція книги «Листи з Харкова» (упорядник проф. А. Граціозі) (спільно
з посольством Італії в Україні); шведсько-український семінар
«Свідоме батьківство: нові виклики і рішення» (спільно з по
сольством Швеції в Україні) тощо.
У 2007 — 2008 рр. НаУКМА відвідали: віце-президент Парла
ментської Асамблеї Ради Європи, доповідач ПАРЄ по Україні
пані Ганна Северинсен, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск,
Генеральний секретар НЛТО Яап де Хооп Схеффер.

МІЖНАРОДНІ СТУДЕНТСЬКІ
ПРОГРАМИ ОБМІНУ НаУКМА
Відділ традиційно адмініструє студентські програми обміну.
Так, у 2007/08 навчальному році найпопулярнішими були про
грами:
• НаУКМА і Центр європейських, російських і євразійських
студій (CERES) при Центрі міжнародних студій Мунка
Університету Торонто: програма орієнтована па аспірантів і,
меншою мірою, студентів магістерських програм, передбачає
щорічне стажування в партнерській інституції одного сту
дента або аспіранта;
• НаУКМА і Університету Макваїєрі (Австралія): 2007/08 н. р.
НаУКМА приймав одного студента, студенти НаУКМА не
відвідували програму;
• НаУКМА і Центр міжнародних обмінів (СІМО) при міні
стерстві освіти Фінляндії: ця програма орієнтована на обмін
стажерами, діє з 2002 року. Традиційно НаУКМА більше при
ймає фінських стажерів, аніж надсилає своїх студентів;
• НаУКМА і Варшавський університет (Польща): у 2007/08 п. рНаУКМА прийняв трьох польських студентів;

•

НаУКМА і Ягеллонський університет (Польща): найактивні
ша програма обміну, відкрита для студентів правничого фа
культету;
• НаУКМА і Болонський університет (Італія): 2007/08 н. р.
НаУКМА прийняв одну студентку;
• НаУКМА і Тартуський університет (Естонія): в рамках про
екту долученння України, Грузії і Молдови до Transitional
Studies Network у Тарту навчалося п'ять студентів НаУКМА,
проект триватиме до 2009/10 навчального року включно.

ІНОЗЕМНІ ВИКЛАДАЧІ В НаУКМА
У 2007/08 н. р. в НаУКМА викладали 36 іноземних виклада
чів — громадяни США, Німеччини, Канади, Великої Британії,
Польщі, Угорщини, Данії, Ізраїлю, Італії, Литви, Норвегії, Росії,
Франції.

ІНОЗЕМНІ СТУДЕНТИ В НаУКМА
У НаУКМА впродовж 2007/08 н. р. навчалося 56 іноземних
студентів, із них 11 студентів повної форми навчання. У 2007/08
навчальному році збільшилася кількість іноземних вільних слу
хачів, а також кількість курсів, які вони обирають, — замість
1—2 на триместр цього року було переважно 3 — 4. Також за
цей період зросла кількість іноземних вільних слухачів, які ви
вчали курс «Українська мова як іноземна», та тих студентів, що
навчалися за програмами обміну.
У січні 2008 року було проведено зимовий ознайомчий курс
«After Empire: The collapse of the Soviet Union and Beyond» для
вісімнадцяти студенів коледжу Остін (США). Програму прове
дено спільно із Тартуським університетом (Естонія), студенти
побували в рамках програми в Естонії, Росії та Україні. Як про
довження першого досвіду співпраці з Тартуським університе
том у цій галузі, у липні 2008 року НаУКМА відвідала наступна
група американських студентів.
У травні — червні 2008 року було проведено вже п'яту літню
ознайомчу програму для студентів Коледжу Аллеґені (США).
Особлива ж увага впродовж першої половини 2008 року приді
лялася підготовці й проведенню нової ініціативи — програми
«Building a New Reality in Poland and Ukraine: Challenges, Suc
cesses, and Failures». Важливо, що на відміну від інших ця про
грама орієнтована на викладачів зі США й організовується не
окремим університетом, а знаною й досвідченою щодо міжна
родних обмінів організацією СІЕЕ (Council on International Edu
cational Exchanges, USA).

ІНФОРМУВАННЯ ЩОДО МОЖЛИВОСТЕЙ НАВЧАННЯ
ТА СТАЖУВАННЯ СТУДЕНТІВ НаУКМА ЗА КОРДОНОМ
Цей напрям вважається одним із пріоритетних і потуж
них у діяльності відділу міжнародного співробітництва, а його
обсяг і ефективність є унікальними для вузів України. Адже
насамперед
завдяки
цій
діяльності
студенти
(аспіранти/ви
кладачі) НаУКМА беруть участь у багатьох навчальних про
грамах за кордоном. У 2007/08 навчальному році продовжив
роботу
проект
консультаційного
центру
«Міжнародна
осві
та — Академія», започаткований у 2005 році спільно з громад
ською організацією ІКЦ «Міжнародна освіта». Мета центру —
надання консультаційних послуг зі стипендійних програм на
вчання і стажування за кордоном, а також загальноукраїнське
адміністрування відбору на програми стипендій, підтримуваних
Фондом «Відродження» в Україні. Саме за такими двома напря
мами (інформування про програми адміністрування відбору на
певні з них) і подається інформація на веб-сторінці BMC (www.
dfc.ukma.kiev.ua)
під
банером
«Інформаційно-консультативний
центр "Міжнародна освіта'». Більш ніж 800 студентів і викла
дачів НаУКМА, зареєстрованих на сайті, отримують щотижне
ву
електронну
інформаційну
розсилку-дайджест
про
стипендійні програми. Впродовж 2007/08 н. р. було надіслано 42 по
дібні дайджести та надано інформацію про більш ніж двісті
різного плану стипендійних програм навчання/стажування тощо.
Найбільшим попитом користувалися такі програми:
• THE VISBY PROGRAMME SUMMER UNIVERSITY 2007 is se
ven different intensive two-week summer courses in the social
sciences for students from northwest Russia, Belarus and
Ukraine (June, July and August, 2007; Sweden);
• СТИПЕІІДІЙНА ПРОГРАМА ГОСТИННОСТІ ОКСФОРД
СЬКИХ КОЛЕДЖІВ — для викладачів на одномісячний ві
зит до одного з коледжів Оксфордського університету для
роботи в бібліотеках та консультацій із фахівцями (квітень
2008 р. — березень 2009 p.);
• THE INTERNATIONAL OSLO SUMMER SCHOOL (ISS) is an
academic center for learning in an international context, and
a forum for fostering intercultural understanding (June —
August, 2007; Oslo, Norway);
• 2007 HARVARD UKRAINIAN SUMMER INSTITUTE - offers
eight weeks of intensive accredited university instruction in
Ukrainian studies for undergraduates, graduate students, and
professionals (August 2007; USA);

• FULBRIGHT GRADUATE STUDENT PROGRAM - provides an
opportunity for graduate students to combine study and inde
pendent research in a variety of ways: research outside a degree
program allows a student to specialize in a particular area;
to re-qualify in a different area or to broaden an academic per
spective; to earn a Master degree; to take advanced courses; to
practice teaching through an assistantship in a university
(2008/09 academic year; USA).
• THE SAUVE SCHOLARS PROGRAM - стипендії програми
молодих лідерів в університеті МакГіл (2008/09 навчальний
рік; Монреаль, Канада);
• СТИПЕНДІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ РЕСПУБЛІКИ СЛО
ВАЧЧИНА — для студентів, аспірантів, викладачів гума
нітарних та суспільних спеціальностей терміном від 5 до
10 місяців впродовж 2008/09 навчального року на навчання
та проведення досліджень в університетах Братислави.
• СТИПЕНДІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВІАДРІНА для здобуття ступеня магістра з різних спеціальностей в уні
верситетах Німеччини (2007/08 навчальний рік; ФРН);
• ФІНСЬКА ЛІТНЯ ШКОЛА/Jyvaskyla Summer School - для
студентів природничих та технічних спеціальностей (2007;
Фінляндія);
• СТИПЕНДІЇ ІТАЛІЙСЬКОГО МІНІСТЕРСТВА ЗАКОРДОН
НИХ СПРАВ - на здобуття ступеня магістра у галузі євро
пейських студій для студентів із дипломом бакалавра зі спе
ціальності політологія, правознавство та економіка (2007/08
навчальний рік; Італія);
• СТИПЕНДІЇ ФОНДУ КОНРАДА АДЕНАУЕРА на навчання
у вузах Німеччини для молодих українських науковців та
студентів, які закінчили курс бакалаврату й хотіли б продо
вжити навчання в Німеччині, насамперед у галузі політоло
гії, економіки, права, журналістики та європейських студій
(2006/07 навчальний рік; ФРН);
• СТИПЕНДІЇ УРЯДУ ШВЕЙЦАРІЇ — для студентів та аспі
рантів гуманітарних, суспільних і технічних спеціальностей
на навчання й проведення досліджень в університетах Швей
царії протягом 2008/09 навчального року;
• СТИПЕНДІЇ НАВЧАЛЬНОГО ФОНДУ ПАЛАТИ ДЕПУТАТІВ
БЕРЛІНА - для випускників та молодих спеціалістів усіх
спеціальностей на проведення досліджень в університетах
Берліна (Німеччина) протягом 2008/09 навчального року.
Протягом 2007 року BMC було проведено 23 презентації
міжнародних
програм
зі
стипендійними
можливостями
здо
буття освіти за кордоном для студентів, аспірантів та викла
дачів.

ІНФОРМУВАННЯ ЩОДО МОЖЛИВОСТЕЙ СТАЖУВАННЯ
АСПІРАНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ НаУКМА ЗА КОРДОНОМ
Консультування викладачів і аспірантів НаУКМА прово
дить окремий спеціаліст, котрий протягом 2007 року надіслав
більш ніж 35 листів-дайджестів з інформацією про програми
стажування/проведення досліджень для викладачів. Частину
цих листів надсилали групам за спеціалізаціями (наприклад,
екологія, соціологія тощо). Окрім того, розіслано 125 повідо
млень про гранти індивідуально, згідно із напрямами дослі
джень зареєстрованих користувачів.
Навесні 2007 року було вперте оголошено короткотермі
нову програму стажування, орієнтовану виключно на дослідни
ків і викладачів з НаУКМА. Так, Фонд родини Чопівських ого
лосив конкурс на здобуття дослідницької стипендії з україн
ських студій, що передбачала перебування протягом будь-яких
трьох місяців з 15 вересня по 15 червня у Стенфордському
університеті (США). 2007 року було подано 9 заявок на участь
у конкурсі. Переможцем у другому конкурсі на стажування
2008/09 н. р. стала, серед чотирьох претендентів, старший ви
кладач кафедри історії Катерина Диса.
Восени 2007 року добру традицію щодо стипендій на стажу
вання у закордонному виші для викладачів/дослідників НаУКМА
підтримав Тартуський університет у рамках згадуваного про
екту, фінансованого Міністерством закордонних справ Естонії.
Одним із етапів проекту було надання 3 стипендій для прове
дення тижневого дослідницького візиту дослідникам виклада
чам НаУКМА (Бажал Ю., кафедра економічної теорії; Марценюк Т., Максименко К. — кафедра соціології). Від НаУКМА було
подано 4 заявки, 3 з яких, таким чином, задоволено. Адміністру
вання
подання
документів,
оголошення
конкурсу
проводив
ВМС. Відбір здійснювався, згідно з умовами Гранту, Тартуським
університетом.

АДМІНІСТРУВАННЯ ВІДБОРУ
НА ПРОГРАМИ НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ
Другою
складовою
діяльності
Інформаційно-консультатив
ного центру «Міжнародна освіта — Академія», яка юридично
й фінансово здійснювалася через юридичну особу ГО ІКЦ «Між
народна освіта», є повне всеукраїнське адміністрування від
бору для участі у восьми програмах, які фінансово підтримує
Фонд «Відродження», а саме:
1) OSI Chevening Oxford Scholarship - стипендії на здобут
тя ступеня магістра та дев'ятимісячне стажування для
магістрів, аспірантів, викладачів;

2) Oxford Hospitality Scheme — стипендії для викладачів на
проведення дослідження впродовж 1 місяця;
3) Cambridge Hospitality Scheme - стипендії для викладачів
на проведення дослідження впродовж 1 місяця;
4) CEU - стипендії на здобуття ступеня магістра або докто
ра
в
Центральноєвропейському
університеті
(Будапешт,
Угорщина);
5) CRC, CEU - семінари в Центральноєвропейському уні
верситеті (Будапешт, Угорщина) для викладачів низки
галузей, які розробляють/вдосконалюють курси;
6) OSI/Maastricht University Scholarship for Master's Prog
ram in European Studies - стипендії на навчання на 3 ма
гістерських програмах з європейських студій у Мааст
рихтському університеті (Нідерланди).

ПЕРЕКЛАД НА АНГЛІЙСЬКУ МОВУ ДОКУМЕНТІВ
ПРО НАВЧАННЯ У НаУКМА
Як підтримка і частина згаданої вище діяльності (підготовка
ефективного і якісного пакету документів) студентам і випуск
никам НаУКМА постійно надаються такі послуги:
• переклад на англійську мову і завірення транскриптів
(академічних довідок) — ВМС готує зразки-шаблони для
перекладу документів, розробив і щорічно поновлює пе
реклад дисциплін НаУКМА англійською мовою — інфор
мацію розміщено на веб-сторінці www.dfc.ukma.kiev.ua;
• переклад на англійську мову і завірення дипломів;
• видача довідок про статус у НаУКМА англійською мовою;
• видача довідок про рівень англійської.

Презентація українського видання киит Лпдреа Граціозі «Листи з Хар
кова. Голод в Україні та на Північному Кавказі в повідомленнях італій
ських дипломатів, 1932—1933 роки», підготовленого Італійським інсти
тутом культури в Україні до /5-х роковин Голодомору 1932—1933 років.
25 лютого 2008 р.

У НаУКМА існують різні форми підтримки та заохочення
студентів, викладачів за успішну наукову й дослідницьку діяль
ність, високі показники в навчанні, активну участь у громад
ському житті.

І. ІМЕННІ СТИПЕНДІЙНІ ФОНДИ В НаУКМА
Іменні стипендійні фонди — впроваджені від імені фундато
рів постійні фонди для надання щорічних стипендій професорськовикладацькому складу та студентам НаУКМА з метою відзначення,
підтримки та заохочення їхньої наукової діяльності, професійної
та суспільної активності.
• Фонд Івана, Іроїди та Михайла Винницьких, Канада.
Стипендія ім. Юліана Винницького для викладацького скла
ду ФПрН.
Стипендіат 2008/09 и. р. — Юлія Бернацька, доцент кафедри

фізико-математичних наук НаУКМА, випускниця НаУКМА.
• Фонд інвестиційної компанії «Dragon Capital», Україна.
Стипендії для викладацького складу Факультету економічних
наук та менеджера по роботі з випускниками НаУКМА.
Стипендіати 2007/08 и. р. — Євгеній Бридун, доцент кафедри
фінансів; Марія Партишева, провідний
із громадськістю, випускниця НаУКМА.

спеціаліст

відділу

зв'яків

Стипендіати 2008/09 н. р. визначатимуться у вересні 2008 року.
• Фонд професури Клубу Козбілд, Канада.
Стипендія для викладацького складу ФПвН.
Стипендіат 2008/09 н. р. — Вікторія Ватаманюк, старший
викладач кафедри державно-правових наук, випускниця НаУКМА.

• Фонд компанії «Тетра Пак Україна».
Стипендії для викладацького складу кафедри філософії та ре
лігієзнавства та кафедри літератури та іноземних мов ФГН.
Стипендіати 2008 року — Тетяна Дзядевич, старший викладач
кафедри літератури та іноземних мов, випускниця НаУКМА; Вік
тор Козловський, доцент кафедри філософії та релігієзнавства.

Стипендіати 2009 року визначатимуться у грудні 2008 року
• Фонд Марії та Романа Винницьких, Канада.
Стипендія Марії та Романа Винницьких для викладацького
складу кафедри політології ФСНСТ.

Стипендіат 2008/09 н. р. — Олексій Гарань, професор, завіду
вач кафедри політології, директор Школи політичної аналітики
при НаУКМА.
• Фонд Марти Турчин, США.
Стипендія ім. Ореста Турчина для викладацького складу
кафедри соціології та Школи соціальної роботи ФСНСТ.
Стипендіати 2008/09 н. р. — Світлана Хутка, старший ви
кладач кафедри соціології, випускниця НаУКМА; Тамара Марценюк,
старший викладач кафедри соціології, випускниця НаУКМА.
• Фонд Райффайзен БАНК АВАЛЬ, Україна.
Стипендії ім. В. Гетьмана для викладацького складу та сту
дентів ФЕН.
Стипендіати 2007/08 н. р. — Юрій Бажал, професор, завідувач
кафедри економічної теорії; Лариса Краснікова, доцент кафедри
фінансів, заступник завідувача кафедри фінансів; Лілія Пан, до
цент кафедри управління та підприсмництла, завідувач кафедри
управління та підприємництва; Ольга Мелих, студентка / р. н.
МП «Фінанси».
Стипендіати 2008/09 н. р. — Юрій Бажал, професор, завідувач
кафедри економічної теорії; Ірина Лук'яненко, професор, заві
дувач кафедри фінансів; Лариса Лазоренко, доцент кафедри
управління та підприємництва; Анна Рожнятовська, студентка
3-го року навчання, БП «Економічна теорія».
• Фонд Романа Винницького, Канада.
Стипендія ім. Михайла Лебідя для викладацького складу
кафедри історії ФГН.
Стипендіат 2008/09 н. р. — Олена Бетлій, старший викладач
кафедри історії.
• Фонд САНІнбев Україна та Фонду братів Кличків, Україна.
Стипендія для викладацького складу ФПрН.
Стипендіат 2008/09 н. р. — Вікторія Коновалова, доцент ка
федри хінії.
• Фонд Фундації імені о. Маріяна та д-ра Романа Цюрковських, Канада.
Стипендія для викладацького складу ФПвН.
Стипендіат 2008/09 н. р. визначатиметься у вересні 2008 р.
• Фонд ім. Ігоря Ткаченка (група фундаторів), Україна.
Дві студентські стипендії для студентів — слухачів дисциплін
сертифікатної програми «Теорія та методика зв'язків із громад
ськістю (PR)» та слухачів програм кафедри соціології.
Стипендіати 2007/08 н. р. — Анна Балацька, студентка 3-го року на
вчання ФПвН; Юлія Бабенко, студентка 4-го року навчання ФСНСТ.
Стипендіати 2008/09 н. р. визначатимуться у вересні 2008 року.
• Фонд АКБ «АгроКомБанк», Україна.
Дві стипендії: для викладацького складу Факультету правни
чих наук та студентів ФПвН.

Стипендіати 2008/09 н. р. — Ірина Мокрицька, старший ви
кладач кафедри галузевих правових паук; Євген Звєрєв, студент
5-го року навчання, ФПвН.
• Фонд компанії Ернст енд Янг, Україна.
Дві стипендії: для викладацького складу ФЕН та студентська
стипендія для ФПвН.
Стипендіати 2008/09 н, р. — Наталя Іванова, професор, декан фа
культету економічних наук; Олег Андрейків, студент 3-го р. її. ФПвН.

II. ЩОРІЧНІ СТИПЕНДІЇ
(за підсумками 2007/08 навчального року)
• Стипендія Президента України
Богдан Мальнєв (ФПпН-3)
Роман Москаленко (ФГН-4)
• Стипендія Президента України (за роботи по МАН)
Тарас Дороток (ФСНСТ-1)
Павло Марчук (ФЕН-1)
Віра Нагорна (ФСІІСТ-1)
Андрій Осаволюк (ФСНСТ-1)
• Стипендія Верховної Ради України
Іванна Геник (ФСНСТ-3)
• Стипендія Кабінету Міністрів України
Світлана Малишева (МП-1 «Біологія»)
Юрій Шейко (ФСНСТ-4)
Віктор Гречин (ФЕН-4)
• Стипендія Кабінету Міністрів України ім. М. Грушевського
Роман Івасишин (ФЕН-2)
Ольга Максимчук (ФГН-3)
• Стипендія Кабінету Міністрів України ім. В. Чорновола
Ірина Примачик (МП-1 «Журналістика»)
Олександр Войток (МП-1 «Журналістика»)
• Стипендія ім. Т. Шевченка
Назарій Назаров (ФГН-1)
Тарас Жеребецький (ФГН-1)
• Премія голови Київської державної адміністрації
Аліса Андрссва (ФГН-4)
Михайло Дonipa (ФСНСТ-4)
Світлана Татура (ФЕН-4)
• Стипендія голови Київської державної адміністрації
Олександра Бондарчук (ФПвН-4)
Дмитро Кривошей (ФІн-4)
Юлія Огаренко (МП-2 «Екологія»)
• Стипендія голови Подільської державної адміністрації
Євгенів Рєчкіна (ФІн-3)
Інна Бажура (ФПрН-4)

• Премія ім. Миколи Кравця, засновник ВАТ «Київгума»
Премія за практичний внесок у справу розбудови України
(наукова, громадська діяльність і підприємництво) кращому ви
пускникові маґістерської програми/спеціалісту — Ольга Купріна
(МП «Хімія») за наукову роботу «Ідентифікація вмісту чужорід
них жирів у молочному жирі методом капілярної газової хро
матографії».
• Премія Міжнародного благодійного фонду відродження КМА
Премія випускникам НаУКМА за командну роботу, що має
практичний внесок у культуру, науку, підприємництво чи гро
мадське життя НаУКМА та України — Студентська організація
МГО «Асоціація "Іст Вест Бізнес”» за внесок у розвиток спів
праці між країнами Східної та Центральної Європи у сфері еко
номічної науки.

III. ЩОРІЧНІ ІМЕННІ СТИПЕНДІЇ НаУКМА
(на 2007/08 навчальний рік)
БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ
Факультет гуманітарних наук
• Стипендія ім. Петра Могили
Марія Зеленчук (3 р. н.)
Юлія Кононенко (3 р. тт.)
• Стипендія ім. Григорія Сковороди
Василь Дзесь (2 р. н.)
Іларій Лозовий (2 р. н.)
Факультет економічних наук
• Стипендія ім. Євгена Слуцького
Світлана Татура (4 р, н.)
Олена Лепіхіна (3 р. н.)
Факультет інформатики
• Стипендія ім. Сергія Лебедева
Анна Орєхова (3 р. н.)
Оксана Підперигора (4 р. н.)
Факультет правничих наук
• Стипендія ім. Пилипа Орлика
Світлана Бережна (2 р. н.)
Галина Мельник (5 р. н.)
Факультет природничих наук
• Стипендія ім. Володимира Вернадського
Омелян Тромнак (3 р. н.)
Марина Комісарова (МП «Екологія» 2 р. н.)
Факультет соціальних наук і соціальних технологій
• Стипендія ім. Микити Шаповала
Ольга Кулєбякіна (4 р. н.)
Марина Шпікєр (3 р. н.)

• Стипендія ім. Івана Мазепи
Олександра Зоріна (3 р. н.)
Юлія Дмитришин (3 р. н.)
МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ
• Стипендія ім. Михайла Брайчевського
Наталія Мостова (МП-2 «Філософія»)
Тетяна Магдич (МП-1 «Філософія»)

IV. ЩОРІЧНІ ҐРАНТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НаУКМА
(на 2008/09 навчальний рік)
Грант Фонду Діонізи та Миколи Ненадкевичів (США) — для
студента, який написав найкращу тезу з історії України.
Лауреат — Акаш Крішан (ФГН-2)
Грант Володимира Безсоніва (США) — за найкраще воло
діння другою іноземною мовою.
Лауреат — Олексій Голінастий (ФГН-3)
Грант Дарії Кузик, Ольги Дубик та Віри Сендзік у світлу
пам'ять Марії та Теодозія Кассіян (США) — студенту ФПвН,
який показав найкращі знання з української мови.
Лауреат — Вадим Медведев (ФПвН-1)
Грант Стипендійної фундації Богдана і Наталії Ковалів (США) —
двом студентам, які показали найкращі знання з української мови.
Лауреати — Назарій Назаров (ФГН-1), Павло Бахмут (ФГН-2)
Грант Богдана і Глорії Чемеринських (Канада) — студенто
ві ФЕН, який показав найкращі знання з української мови.
Лауреат — Катерина Кошлата (ФЕН-1)
Пропам'ятний ґрант ім. Євгенії та Тимоша Таборовських
(Канада) — студентові, який показав найкращі результати у ви
вченні релігієзнавства.
Лауреат — Дарія Вискребенцева (ФПІ-2)
Пропам’ятний ґрант ім. Петра Сабари (Канада) — двом
студентам, визначеним кафедрою культурології.
Лауреати — Маргарита Оганесян (ФГН-3), Євгенія Сарапіна
(ФГН-3)
Ґрант Фонду Степана і Люсі Дудяків (США) — двом с туден
там, визначеним кафедрою культурології.
Лауреати — Надія Павліченко (ФГН-2), Анастасія Пащенко
(ФГН-2)
Ґрант доктора Мирослави Іванців (США) — студентові, ви
значеному кафедрою екології.
Лауреат — Анастасія Барановська (ФПрН-2)
Ґрант Стипендійного фонду імені Івана і Анастазії з Юркевичів Коцур (США) — для студента, який показав найкращі
результати у вивченні екології.
Лауреат — Юлія Гуменюк (ФПрН-4)

Ґрант Григорія Малиновського (США) — студентові ФЕН,
який походить із села і показав найкращі результати у навчанні.
Лауреат — Марина Блага (ФЕН-1)
Пропам'ятний ґрант ім. Степана Бицька (Велика Британія) —
студентові ФПвН, який походить із села і показав найкращі
результати у навчанні.
Лауреат — Каріпа Лютенко (ФПвН-2)
Пропам'ятний ґрант ім. Юрія Паславського (США) — двом
студентам (бакалаврат і Маґістеріум) — найкращим читачам
бібліотеки НаУКМЛ.
Лауреати — Назарій Назаров (ФГН-1), Олександр Топчій
(МП-1 «Історія»)
Пропам'ятний ґрант ім. Юрія Кузіва (США) — двом студен
там, визначеним кафедрою англійської мови.
Лауреати — Вікторія Бойко (МП-1 «Культурологія»), Олеся
Калашнік (ФГН-3)
Пропам'ятний ґрант ім. Андрія Господина (Канада) — най
кращому спортсменові, який представляє НаУКМА.
Лауреат — Олександр Гедзь (ФПвН-4)
Ґрант пані Ірени Гриневич (США) — для студента Школи со
ціальної роботи, який показав найкращі результати у навчанні.
Лауреат — Олександра Сергеева (ФСНСТ-3)
Пропам'ятний ґрант ім. Ярослава Зеленського (Канада) — сту
дентові, який не менше п'яти разів виступав у ЗМ1 про НаУКМА.
Лауреат — Юлія Морозюк (ФГН-3)
Пропам'ятний ґранг ім. Богдана Головіда (США) - студен
тові, який активно працював у залученні коштів або Грантів для
НаУКМА.
Лауреата буде визначено пізніше.
Ґрант пані Ярослави Барусевич (США) — для студента, який
протягом академічного року виявив найбільшу активність у бо
ротьбі за вживання української мови (визначає Вчена рада за
поданням декана студентів).
Лауреат — Інна Сластьон (ФПвН-3)
Пропам'ятний ґрант ім. Андрія Винничука (Україна) — за ак
тивність в організації студентського самоврядування (визначає
Вчена рада за поданням Студентської колегії).
Лауреат — Олег Ярмак (ФПрН-4)
Ґрант Стипендійного фонду Богдана та Лідії Сосницьких
(США) — для студента з Тернопільщини, який показав найкра
щі успіхи у навчанні.
Лауреат — Максим Дідович (ФІн-1)
Ґрант в пам'ять Івана Даниленка (США) — гарячі обіди
протягом 2008/09 н. р. для 30 малозабезпечених студентів.

«Мій низький уклін усім — тим, хто створював і розбудову
вав Києво-Могилянєьку академію майже чотириста років тому,
і тим, хто робить це сьогодні. Є чотири причини, чому я особис
то вдячна цьому Університету.
По-перше, як роботодавець. ІЦе відтоді, коли я працювала
у фірмі, а тепер у Фонді «Україна 3000», я завжди знала, що с одна
установа, куди можна звернутися, щоб знайти найкращих пра
цівників — молодих людей, енергійних, розумних, талановитих.
Я часто це робила і ніколи не була розчарована.
По-друге, як громадянка я вдячна Києво-Могилянській акаде
мії за те, що ви відкриваєте нові спеціальності у своєму Універ
ситеті, звертаєте увагу на європейські галузі науки. Ви першими
почали навчати студентів за фахом «Охорона здоров'я», почали
навчати соціальних працівників, запровадили спеціальності з ви
вчення економіки і бізнесу.
По-третє, я вдячна як мати за установу, куди студенти по
трапляють на навчання не за «блатом», а тому, що вони най
розумніші, найінтеліґентніші й віддані науці.
І, по-четверте, моя подяка як патріотки своєї землі за те, що
ви всі — викладачі та студенти — зробили 22 листопада 2004 ро
ку. У той день ніхто не знав, що відбудеться, а ви перші встали
і мужньо пішли відстоювати демократію, справедливість і сво
боду. Я дуже вдячна, що ви дали надію нашій родині, а головне,
що ви дали надію всій Україні».
Катерина Ющенко,
голова Наглядової ради
Благодійного фонду «Україна 3000».
Із виступу на урочистому зібранні могилинців,
присвяченому 390-річчю КМА.

«Сердечно вітаю викладачів і студентів Києво-Могиляпської
академії. Ви маєте право пишатися своїм вищим навчальним за
кладом, традиції якого сягають початку XVII століття, в якому
навчалося багато видатних людей, не лише українців. Відновлена
Академія є сьогодні одним із найпрестижніших вищих навчальних
закладів України».
Алєксандр Кваснєвський,
Почесний доктор НаУКМА.
З інавгураційної лекції в НаУКМА:
«Польща — Україна:
шанси та виклики в XXI столітті».

«Понад 3000 випускників-могилянців успішно працюють у різ
них сферах освіти й бізнесу. Не без гордості зазначу, що десять
найкращих працівників нашої компанії навчалися саме в КиєвоМогилянській академії».
Людмила Наконечна,
генеральний директор компанії «САН Інтербрю Україна».
Костянтин Ковалі. «Серцем обирай», «Вечірній Київ»,
вересень 2005 р.

«Зацікавленість
Кисво-Могиляпською
академією
бізнесових
сфер — свідчення того, що справа підготовки й виховання нового
покоління професіоналів має бути спільною і пріоритетною для
суспільства».
Віталій Кличко,
засновник Фонду братів Кличків,
чемпіон світу з боксу.
Валентина Олійник. «Віталій Кличко:
сьогодні час професіоналів...»,
газета «Освіта України»,
вересень 2005 р.

Студентське життя очима студентів НаУКМА — це:
«...навчання, навчання, навчання... і не тільки...
...свідомість!..
...найкращі друзі, інтелектуальна тусовка, плац, Брюховецький...
...вир заходів і подій, де постійно треба обирати...
...АКАДЕМІЯ (усі літери — великі)...
...щасливий квиток у майбутнє...
...щеплення від лінощів...»
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 та 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 життя, 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 емальєрного мистецтва.
За участю та з ініціативи студентів університету видаються жур
нали «Кіно-Театр», «Соціальна політика і соціальна робота», «По
літична думка», газети «Академічна панорама», «Могилянський
вісник» тощо. Щодня на великих перервах можна почути
інформаційно-музичні 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 пошуках покликаний Центр кар'єри та працевлаштування студен
тів НаУКМА (4 корпус, кімн. 105).
Якщо ви свого не цураєтесь і чужому научаєтесь, до ваших
послуг відділ міжнародного співробітництва (5 корпус, кімн. 314), що
надає консультації та детальну інформацію про поточні програ
ми 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 любите яскраві видовища, дискотеки, вистави, то
не пропустіть Бал знайомств, День Академії, День студентів,
День св. Валентина, Студентський карнавал, Дні факультетів,
вертеп 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.
НаУКМА має три гуртожитки:
• на 558 місць — Київ, вул. М. Цветаєвої, 14-6;
• на 180 місць — Київська обл., смт Ворзель, вул. Великого
Жовтня, 54.
• на 200 місць — Київ, Харківське шосе, 17.
В НаУКМА є Деканат з роботи зі студентами (4 корпус, кімн. 102),
де можна отримати потрібну інформацію, поспілкуватися, по

ділитися ідеями, думками, проблемами, зголоситись на участь
у різноманітних конкурсах тощо.
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».

ДОВІДКА ДЛЯ ПЕРШОКУРСНИКА
Ось ви вже й Першокурсник! Позаду складне тестування,
хвилювання, радість і смак важкої перемоги. Відтепер ви — Могилянець!
Однак просимо зважити: перемога у вступному тестуванні —
це лише перший крок у студентське життя, де багато залежить
від вашого бажання і вибору. Але й відповідальність за цей ви
бір та його втілення так само покладена на вас.
Як зорієнтуватись у всіх тонкощах студентського життя і на
вчання в НаУКМА?
31 серпня — ваше перше студентське свято — урочиста
Посвята в спудеї НаУКМА (це відбувається ввечері, і можна
запросити батьків, родичів, друзів).
1 вересня - навчальний рік у НаУКМА традиційно розпо
чинається
загальноуніверситетською
лекцією.
Її
читають
для
всіх студентів видатні вчені, політичні чи громадські діячі.
На презентації НаУКМА для першокурсників ви познайо
митеся з президентом університету, віце-президентами, декана
ми факультетів, керівниками підрозділів та служб.
Для швидшої адаптації першокурсників запроваджено курс
«Застосування
принципів
Болонського
процесу
в
НаУКМА»,
який читається з початку вересня. В ході курсу ви ознайомите
ся з особливостями навчання у НаУКМА в цілому і на вашому
факультеті зокрема, дізнаєтеся про викладачів і співробітників
вашого факультету, структуру навчального року і графік на
вчального процесу, права й обов'язки студента, формування
навчального плану, правила користування науковою бібліотекою
НаУКМА тощо.
На початку вересня ви отримаєте студентські квитки та за
лікові книжки — документи суворої звітності, які треба берегти.
Студентам, які вступили до університету з інших вищих за
кладів освіти, надається право отримати на відповідних кафед
рах перезарахувашія раніше вивчених навчальних дисциплін,
якщо їх зміст і обсяг відповідають програмам НаУКМА. Заяви
па перезарахування приймають деканати й кафедри в перший
тиждень вересня, сам перезалік відбувається другого — третьо
го тижня навчання.

Радимо уважно вивчити розклад занять, особливо групових,
адже пропуск хоча б одного з них за умовами рейтингової сис
теми оцінювання знань і самостійної роботи, яка діє в універси
теті, веде до втрати балів, зниження підсумкової оцінки. Річ утім,
що кожна навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною сис
темою. Більшу частину балів студент може набрати не на заліку
чи іспиті, а протягом триместру, під час групових занять і само
стійної роботи. Саме ці бали — його здобуток, з яким він спо
кійно може йти на підсумкову атестацію — залік чи іспит. Звер
ніть увагу на графік видачі підручників та посібників і вчасно
отримайте їх у бібліотеці.
ЯК СКЛАСТИ ОСОБИСТИЙ ПЛАН НАВЧАННЯ?
Студент має право значною мірою самостійно формувати
план опанування дисциплін на кожний навчальний рік — ви
значати перелік вибіркових курсів, обсяг і термін їх вивчення.
У разі потреби він може (за згодою декана факультету) також
переносити в часі вивчення окремих обов'язкових дисциплін,
якщо при цьому не порушується логіка їх вивчення, змінити
в бакалавраті напрям своєї підготовки, опановувати додаткову
спеціальність або сертифікатну програму.
ЯК КРАЩЕ СКОРИСТАТИСЯ ЦИМ ПРАВОМ?
Передусім уважно ознайомтеся з навчальним планом обраної
вами спеціальності, позначте для себе обов'язкові для вивчення
й ті з вибіркових дисциплін, які ви хотіли б опанувати.
Майте на увазі, що обсяг і вага кожної дисципліни в на
вчальному плані вимірюється умовною позначкою — заліковим
балом (кредитом), який дорівнює 54 годинам затрат часу на її
вивчення. За 4 роки навчання студент має набрати як мінімум
120 залікових балів, з них не менше 30 — за вибором із реко
мендованого випусковою кафедрою списку і 14 — за своїми
уподобаннями як з обраної, так і з інших спеціальностей свого
або інших факультетів. Ще 5 залікових балів (а в цілому це
складатиме 125) студентові надаються безкоштовно. Все, що по
над це, вважається платною послугою; оплата здійснюється за
встановленими тарифами.
Виходячи з цього, багато студентів використовують 14 осо
бистих і 5 додаткових балів для безкоштовного опанування до
даткової спеціальності, обсяг навчального плану якої не переви
щує 19 залікових балів. Хочете — приєднуйтесь до них!
Складаючи план навчання, зважте свої сили. В середньому
варто
планувати
опанування
навчальних
дисциплін
протягом
року на 30 залікових балів, щоб потім не порушувати питання про
відмову від обраних курсів. Після виходу наказу про склад груп

вона неможлива. При цьому не забувайте й про те, що обсяг аудиторних годин на тиждень не має перевищувати 30 — ще треба
залишити час на самостійну роботу. Лише тим, хто добре встигає,
декан може дозволити збільшити тижневе академічне навантажен
ня для прискореного проходження програми.
Вперше студент стикається з потребою вибору дисциплін
уже на першому році. У визначений термін треба звернутися
до методиста факультету й заповнити спеціальний бланк плану
опанування навчальних дисциплін у двох примірниках, один з
яких передається методисту, а другий залишається у студента.
Надалі всі студенти, зокрема й першого року, оформляють свій
план на наступний навчальний рік. Відбувається це у другій по
ловині березня.
Цьому заходу передують збори студентів, проводяться кон
сультації, де можна отримати поради щодо змісту свого плану.
Л у визначені графіком день і годину студент знову ж таки за
повнює план опанування навчальних дисциплін у двох примір
никах, один з яких залишає в методиста.
Якщо студент обирає вибіркову дисципліну, він має попе
редньо записатись у методиста відповідної кафедри й отримати
його підпис у своєму плані.
Трапляється, що запис на дисципліну не відбувається через
малу кількість охочих її вивчати. Про це студент може дізнатись
уже в понеділок наступного тижня, який називається тижнем
корекції. Щоб не втратити час і потенційні залікові бали, він
має у визначений графіком день підійти до методистів кафедри
й факультету і записатись на іншу дисципліну, запис на яку
відбувся або з великою ймовірністю відбудеться.
Варто мати на увазі, що па деякі дисципліни встановлено
чіткі ліміти запису. Тому треба заздалегідь подбати про своєчас
ну заяву.
Багатьом другокурсникам, які до цього мають остаточно ви
значитися з майбутньою спеціальністю, доведеться пройти кон
курсні випробування, щоб підтвердити право опановувати об
рану спеціальність. Найвагоміші аргументи для перемоги — ви
сока успішність, зокрема з фундаментальних та професійно
орієнтованих дисциплін, а також захист на «відмінно» курсової
роботи в кінці лютого — на початку березня.
ПАМ'ЯТАЙТЕ!
Вступаючи
до
Національного
університету
«Києво-Могилянська академія», ви всі покладаєте на себе високий обов'язок
берегти й примножувати честь і славу цього українського дже
рела духовності, науки і культури. Відтак наріжним каменем
вашого людського і професійного становлення в НаУКМА має
бути дотримання визнаних світом академічних чеснот. До них

передовсім належить пошанування свого й чужого авторського
права, чесність і самостійність у виконанні всіх завдань, абсо
лютна неприпустимість привласнення чужих здобутків духовноінтелектуальної праці, себто — плагіату.
Авторське право належить в Україні до конституційних прав,
тому його порушення автоматично тягне за собою порушення
Конституції України (ст. 54). У низці вітчизняних і міжнародних
правових
документів
однозначно
зафіксована
неприпустимість
порушення авторського права, це, зокрема, — «Всесвітня кон
венція про авторське право 1952 року», «Договір Всесвітньої
організації інтелектуальної власності про авторське право», при
йнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року, та
положення Бернської конвенції (1971 р.), на які містяться по
силання у Договорі, Закон України «Про ратифікацію Угоди про
співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних
прав» (№ 34/95-ВР від 27.01.1995 року); Закон України «Про
авторське право і суміжні права» (в редакції Закону України
«Про внесення змін до Закону України "Про авторське право
і суміжні права"» № 2627-ІІІ від 11.07.2001 року).
Юридичне визначення цього, на жаль, поширеного нині
явища, таке: «Плагіат - оприлюднення (опублікування), по
вністю 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 явищам — не місце в могилянському житті.
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 порушен
ня Статуту НаУКМА, «Положення про навчання в НаУКМА»
(де поняття самостійності виконання всіх навчальних завдань
є одним із наскрізних), а також Корпоративної угоди, що ними
визначається коло прав та обов'язків спудея нашої Академії.
Тому таке порушення тягтиме за собою не просто незадовільну
оцінку даної роботи, а й позбавлення спудея можливості здо
бути диплом НаУКМА так само, як і скористатися з усіх інших
пільг і додаткових послуг, які Академія надає своїм спудеям
згідно з Корпоративною угодою.

ДЕКАНАТ З РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ

Декан з роботи зі студентами —
ТРЕТЯКОВА
Олена Василівна
4 корпус, кімн. 102,
тел. 463-71-13, факс 462-51-95,
e-mail: oltr@ukma.kiev.ua
Методист деканату —
РЕШЕТОВА Ірина Миколаївна
4 корпус, кімн. 102, тел. 463-71-13, факс 462-51-95,
e-mail: bonnat@ukma.kiev.ua
Організований у 1996 році, Деканат з роботи зі студентами
сприяє створенню умов для зростання та розвитку молодої
особистості, здатної творчо мислити й активно діяти. Вихован
ня майбутніх лідерів держави неможливе без гармонійного
поєднання навчання і життя. Саме у студентських акціях, вмінні
не тільки самоорганізовуватися, а й будувати свої стосунки
з усіма академічними структурами та навколишнім світом мають
реалізовуватися ті теоретичні знання й навички, що їх набувають
студенти впродовж навчання в Академії.
Мета діяльності Деканату — сприяння гармонійному розвитку
студентів, допомога в інтеграції їх до академічної спільноти, поши
рення в студентському середовищі університетських традицій.
Повсякденна робота Деканату з роботи зі студентами ске
рована на:
• сприяння дотриманню студентами Статуту НаУКМА;
• залучення студентів до творення єдиної корпоративної куль
тури університету;
• контроль за виконанням Положення про участь студентів
у розбудові НаУКМА;
• підтримку та сприяння розвитку студентського самоврядування;
• координування зусиль щодо соціального захисту студентів;
• поширення інформації про конкурси, гранти, стипендії, сту
дентські наукові конференції;
• організаційну підтримку студентських акцій;
• дорадництво у створенні та діяльності студентських організацій;
• допомогу в проведенні загальпоунівсрситетських заходів;
• збір, аналіз та поширення інформації про студентські акції
та ініціативи.

До складу Деканату входить Центр кар'єри та. працевлашту
вання студентів. Його завдання — залучення студентів до трудової
діяльності як у самому університеті, так і поза його межами, фор
мування у студентів навичок щодо побудови власної кар'єри.
При Деканаті з роботи зі студентами працює психологомедико-педагогічний консультант.

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА
БОНДАРЕНКО Наталія Борисівна
4 корпус, кімн. 103, тел. 463-71-13,
e-mail: bonnat@ukma.kiev.ua
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 та 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 допомогти у вирі
шенні соціально-психологічних проблем студента, який звернувся із запитом. У складних випадках, коли необхідна допомога
вузьких спеціалістів, запити задовольняються шляхом надання
інформації про наявність необхідних фахівців, їх графік роботи
та місцезнаходження, а також шляхом зв'язування клієнта з цими
ресурсами або в разі необхідності — супроводу до спеціаліста.
Групова робота здійснюється у вигляді групових сесій або
тренінгів для групи студентів, які орієнтовані на особисті сне зрос
тання або набуття навичок спілкування та побудови гармонійних
стосунків з іншими, з запрошенням сторонніх спеціалістів.

СТУДЕНТСЬКИЙ ВІДДІЛ КАДРІВ

Начальник —
ГРИБЧУК Наталія
Валентинівна
1 корпус, кімн. 110, тел.. 425-22-47,
e-mail: nvg@ukma.kicv.ua
Відділ створено в 1998 році задля тіснішої співпраці адміні
страції зі спудеями. Студентський відділ кадрів є структурним
підрозділом Навчально-методичного центру, головне завдання

якого — задоволення потреб студентів в оперативному оформ
ленні документації.
Основні завдання відділу:
• ведення особових справ студентів;
• опрацювання наказів про персональний складі рух студентів
(прийом, відрахування, поновлення, академічні відпустки та
відрядження), призначення стипендій;
• оформлення та видача свідоцтв про загальнообов'язкове дер
жавне соціальне страхування;
• видача довідок, студентських квитків, дипломів і сертифіка
тів, заповнення трудових книжок;
• надання консультацій щодо навчання;
• підготовка зведених показників прийому та випуску студентів.

МЕДИЧНА ЧАСТИНА
Лікар —
КАЛІНІЧЕВ Олександр Вадимович
1 корпус, тел. 425-12-46

У складі медичної частини працюють лікар-терапевт і лікар-стоматолог. Діє маніпуляційний кабінет. Медичну діяльність координує
студентська поліклініка (м. Київ, вул. Політехнічна, 25/29, ст. метро
«Політехнічний інститут», тел. рєгістратури 274-32-04).
З 2002 року терапевтом-невдонатологом медичної частини
НаУКМА запроваджено нову методику лікування хронічних та
гострих вестсброгенних радикулітів методом традиційної терапії,
а також впроваджено елементи мануальної терапії.

СТУДЕНТСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ НаУКМА
СТУДЕНТСЬКА КОЛЕГІЯ
Колегіальний виборний орган студентського самоврядуван
ня, що представляє інтереси всіх студентів НаУКМА. Діяльність
Студентської колегії спрямована на допомогу у вирішенні сту
дентських
проблем
на
студентському
рівні,
акумулювання
проблем і пропозицій студентства та висвітлення їх на рівні
адміністрації, координацію діяльності рад гуртожитків, старост,
студентських організацій, активну участь у проведенні загальноуніверситетських студентських акцій, підтримку зв'язків з ор
ганами
студентського
самоврядування
інших
навчальних
за
кладів (4 корпус, кімн. 106, тел. 425-65-49, collegia@ukma.kiev.ua,
sk.ukma.kiev.ua).

СПУДЕЙСЬКЕ БРАТСТВО
Добровільна громадська організація студентів НаУКМА, ді
яльність якої спрямована на відновлення, збереження та поши
рення кращих національних традицій та традицій Києво-Могилянської академії (4 корпус, кімн. 107, тел. 425-65-49, sb__naukma@
yahoo.com).
СТУДЕНТСЬКА ОХОРОНА
Громадське об'єднання студентів, які забезпечують порядок
в бібліотеках, гуртожитках та під час проведення культурномистецьких заходів (тел. 425-45-49, stud_sec@yahoo.com).
РАДІО «КВІТ»
Студентське радіо, що займається організацією інформаційно
го і музичного мовлення на території університету, проведенням
масових розважальних заходів, підтримкою інших культурномистецьких подій. Метою діяльності є пожвавлення студент
ського життя НаУКМА і надання унікального досвіду роботи на
радіо: ведучим може стати кожен спудей, що пройде відбір у ве
ресні. Координатор — Віталій Прудиус, ФСНСТ-4, e-mail: info@
radiokvit.com.ua. Радіовузли: 1-217а (І студмістечко), 4-104 (II студ
містечко). Деталі на сайті: www.radiokvit.com.ua.
КЛУБ ЮНЕСКО
Студентська організація, діяльність якої спрямована на поши
рення програм ЮНЕСКО, скерованих на підвищення соціальної
активності молоді та розвиток їхніх особистісних якостей через
суспільні проекти й обговорення актуальних проблем життя. Клуб
активно співпрацює з кафедрою ЮНЕСКО в НаУКМА, іншими клу
бами ЮНЕСКО. Контактна особа — Ганна Луцик, yvs@irff.org.ua.
КЛУБ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІГОР («Що? Де? Коли?», «Брейн»)
Громадське
об'єднання
студентів,
випускників,
викладачів,
що залучає молодь до україномовних інтелектуальних ігор,
www.mic.org.ua.
СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ БІОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО
Організація, діяльність якої спрямована на навчання та профе
сійну підготовку біологів та всіх, хто цікавиться біологією, зустрі
чі з науковцями з України та з-за кордону, проведення презентацій,
семінарів, дискусій. Голова — Ігор Міпя, Igor_rninya@yahoo.com.
ГУРТОК СХОДОЗНАВСТВА
Об'єднання студентів, які під керівництвом викладачів
федри філософії та релігієзнавства поглиблено вивчають куль-

ка

турні та релігійні традиції країн
Надія Шестопалова, ori_en_t@ua.fm.

Сходу.

Контактна

особа

—

АРИСТОТЕЛІВСЬКЕ ФІЛОСОФСЬКЕ ТОВАРИСТВО
Об'єднує
студентів,
яких
цікавить
поглиблене
вивчення
логіки та аналітичної філософії, а також наукова робота в галу
зі філософських досліджень. Контактна особа — аспірант Ганна
Біловол.
КЛУБ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ
Об'єднує студентів, яких цікавить наукове осмислення питань
віри, релігії, міжконфесійного діалогу. Контактна особа — Євген
Коген, МП-2 «Філософія», www.teoIogy.kiev.ua.
ЕКОКЛУБ «ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ»
Це екологічна організація студентів та випускників НаУКМА,
робота якої націлена на сприяння збереженню навколишнього
природного середовища шляхом освітньої діяльності та прак
тичних заходів. Контактна особа — Юлія Огаренко, МГІ-1 «Екологія»,
http://ecoclub.kiev.ua/
EAST-WEST BUSINESS (EWB)
Це міжнародна студентська організація, котра мас на меті
розвиток взаємин між країнами Східної та Центральної Свропи
(Україна, Польща, у перспективі — Білорусь, Молдова) у науко
вих дослідженнях сфери бізнесу та співробітництво у розробках
і впровадженні студентських бізнесових і наукових проектів. Кон
тактна особа — Віктор Гречин, МП-1 «Економічна теорія», http://
ewb.org.ua.
СТУДЕНТСЬКИЙ ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТР (USIC)
Створений у 1996 році, у 2005 р. оновлений та переоблад
наний за підтримки генерального спонсора Samsung Electronics
Ukraine Co. Ltd та спонсорів СП «Інфоком», ДП «Тетра Пак
Україна», ЗАГ «Квазар-Мікро», Philips Electronics Representative
Offices В. V., компанії «СанІнБев Україна». Призначений для
самостійної роботи студентів. Науковий керівник Студентського
інтернет-центру — доктор технічних наук О. А Синявський. Центр
розташовано у підвалі 4-го корпусу НаУКМА, usic@ukma.kiev.ua.
КЛУБ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ «СТРІМ»
Студентська організація, основним напрямом діяльності якої
є розвиток спортивного туризму в академії (пішого, водного, гір
ського), організація походів та змагань з техніки пішого туризму.

Керівник — Назар Новосельський,
gmail.com, www.sport.ukma.kiev.ua.

МП-1

«Економіка»,

rmnovo.i@

СТУДЕНТСЬКА СПОРТИВНА СПІЛКА
Об'єднує: студентів, які пропагують здоровий спосіб життя.
Опікується покращенням умов для активного відпочинку на
території ПаУКМА та у гуртожитках. Керівник — Володимир
У дотов, ФСНСТ-4, v_udotov@ya.hoo.com.
«МОГИЛЯНСЬКИЙ ВІСНИК»
Студентська газета, що регулярно ознайомлює з новинами,
досягненнями,
проблемами,
радощами
та
турботами
студент
ського життя.
Координатор проекту — Юлія Морозюк, ФГН-3, visnyk@grnail.com.
МОГИЛЯНСЬКИЙ ПОРТАЛ «БОНЕТ»
Сайт створено для могилянців самими могилянцями. Завдання
порталу — сприяти згуртуванню, самоусвідомленню й само
вдосконаленню могилянської спільноти, особистісному розвитко
ві кожного могилянця шляхом обміну інформацією, взаємодії та
взаємодопомоги. Координатор — Володимир Жила, ФГН-3, http://
www.bo.net.ua.
СТУДІЯ БАЛЬНОГО ТАНЦЮ «DANCE»
Студентська організація, яка об'єднує студентів
ників цього мистецтва. Керівник — Г. О. Бондаренко.

—

прихиль

СТУДЕНТСЬКИЙ КІНОКЛУБ
Організовує перегляд найкращих вітчизняних та зарубіж
них фільмів, зустрічі з кінорежисерами, акторами. Керівник —
О. В. Брюховецька.
НАРОДНА ХОРОВА КАПЕЛА «ПОЧАЙНА»
Складається зі студентів та співробітників НаУКМА, має
у репертуарі твори українських та зарубіжних композиторів,
обробки українських народних пісень. Художній керівник —
заслужений артист України О. І. Жигун.
Детальніше про студентські організації НаУКМА — на вебсайті НаУКМА: http://www.ukma.kiev.иа/иа/students/stud.org/

ПЕРЕМОГИ СТУДЕНТІВ НаУКМА
• Конкурс Факультету правничих наук на здобуття студент
ської стипендії імені Костянтина Ємельяиова.
Лауреат — Надія Добрянська (ФПвН-3).
• Подяка від Інституту археології НАН України за визнач
ний внесок у справу збереження та вивчення національного
культурного надбання.
Лауреати —
Мар'яна Марченко (ФГН-2)
Олена Андросенко (ФГН-3)
Юлія Кошик (ФГІІ-3)
Леся Прокопенко (ФГН-3)
Олена Січова (ФГН-3)
Оксана Щерба (ФГН-3)
Ольга Куровець (ФГН-4)
Вікторія Сабадаш (ФГН-4)
Ярослав Володарець-Урбанович (МП-1 «Археологія»)
Ірина Гегельська (МП-1 «Археологія»)
Ганна Заворотна (МП-1 «Археологія»)
Кирило Капустін (МП-1 «Археологія»)
Анатолій Кияшко (МП-1 «Археологія»)
Наталія Легейда (МП-1 «Археологія»)
Світлана Лисенко-Шайтанова (МП-1 «Археологія»)
Анастасія Мельниченко (МП-1 «Археологія»)
Олександр Самойлюк (МП-1 «Археологія»)
Максим Строцень (МП-1 «Археологія»)
Артем Борисов (МГ1-2 «Археологія»)
Олександр Федорець (МП-2 «Археологія»)
Олена Мельник (МП-2 «Археологія»)
Роман Павлов (ФГН-3)
Тетяна Сай (МП-1 «Археологія»).
• Конкурс читців Всеукраїнського фестивалю
в моєму серці».
Лауреат — Наталія Бендель (ФГН-4).

«Шевченко

• Міжнародний конкурс рецитації польської поезії
лосток, Польща).
Лауреат (гран-прі) — Вікторія Мирошок (МП-1
« Культурологія»).

(м.

Бі-

• Конкурс у рамках Стипендійного фонду ім. Ігоря Ткаченка - одного із засновників сучасної рекламної та РR-галузей
в Україні, який створено в НаУКМА для надання двох щорічних

стипендій для студентів, слухачів сертифікатної програми «Теорія
та методика зв'язків із громадськістю (РІЗ.)», які роблять свої пер
ші професійні кроки в галузі РR, реклами тощо.
Лауреати — Юлія Бабенко (ФСНСТ-3), Анна Полоцька (ФПвН-3).
• Конкурс імені Єжи Ґедройця за 2006/07 н. р. — з нагоди
Року Сжи Ґєдройця Посольство Республіки Польща проголоси
ло торік конкурс на. найкращі дипломні, магістерські та канди
датські роботи, присвячені історії та сучасності Польщі, а та
кож польсько-українським взаєминам.
Диплом третього ступеня у категорії дипломних та магіс
терських робіт.
Лауреат — Оксана Винник (МП-2 «Історія»).
• Команда Могилянського інтелектуального клубу «НаУКМАІнфоком» посіла два перші місця у змаганнях з «Брейн-рингу»
та «Ерудит-квартету» й третє місце у «ІЦо? Де? Коли?».
Команда «НаУКМА-Тнфоком» є чемпіоном та дворазовим
віце-чемпіоном
України,
триразовим
чемпіоном
Києва
серед
студентських команд. Окрім того, команда «НаУКМА-Інфоком»
с переможцем міжнародного синхронного турніру серед на
вчальних закладів «ТУЗ» серії турнірів «Всесвітній День Інте
лекту» 2006.
• Всеукраїнський конкурс журналістів «Європейська Укра
їна».
Лауреат 2-ї премії — Дмитро Дроздовський (ФГН-4)
за статпо «Україна-Єврогіа: географія спільних координат»,
надруковану в тижневику «Дзеркало тижня» № 25 (654), 30 черв
ня — 6 липня 2007 р.
• Всеукраїнський літературний фестиваль «Просто так»
(м. Коростень, травень 2008 р.).
Всеукраїнський
фестиваль
сучасної
української
літератури,
який щороку традиційно проводиться у Коростені під патрона
том інформагенції «УНІАН», тижневика «Дзеркало тижня», коростенського міського голови та Національної спілки письмен
ників України.
Лауреати —
в номінації «Поезія» — Юлія Стахівська (ФГН-4);
в номінації «Літературна критика» — Дмитро Дроздовський
(ФГН-4).
• Конкурс Фонду Михайла та Дарії Ковальських (Канада)
для студентів Факультету економічних наук на здобуття щоріч
ного студентського гранту «Зірка факультету» у 2007/08 на
вчальному році за високі досягнення в навчанні, науковій і су
спільно-громадській діяльності,

Лауреати —
Олександр Бондаренко (ФЕН-4)
Катерина Теплінська (ФЕН-3).
• II Всеукраїнський молодіжний конкурс «Новітній інте
лект України»
Лауреат — Євген Зверев (ФПвН-5).
• Всеукраїнський конкурс стипендіальної програми «За
втра.UA» Благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука».
Лауреати —
Тетяна Адамус (МП-2 «Менеджмент в охороні здоров'я»)
Володимир Артюх (МП-2 «Культурологія»)
Вікторія Бойко (МП-1 «Культурологія»)
Галина Будинкевич (МП-1 «Екологія»)
Олександр Булаєнко (ФПвН-3)
Людмила Григорьєва (МП-1 «Історія»)
Дмитро Дроздовський (ФГН-4)
Ярослав Затилюк (МП-2 «Історія»)
Євген Зверев (ФПвН-5)
Ірина Ігнатенко (МП-2 «Філософія»)
Марія Король (МП-2 «Біологія»)
Олексій Курінний (ФПвН-5)
Станіслав Мензелевський (МП-2 «Культурологія»)
Тетяна Мигун (ФГН-4)
Наталя Мостова (МП-2 «Філософія»)
Людмила Наконечна (МП-2 «Філологія»)
Ольга ГІапаш (МП-2 «Культурологія»)
Ганна Плотникова (МГ1-1 «Екологія»)
Олексій Сидорчук (ФСНСТ-3)
Оксана Товарянська (МП-2 «Історія»)
Анна Токар (ФПрН-4)
Ірина Трофимчук (МП-2 «Хімія»)
Олена Угрин (МП-2 «Журналістика»)
Олена Усатюк (МП-2 «Філологія»)
Анна Хвиль (МП-1 «Культурологія»)
Максим Хлапук (МП-1 «Політологія»)
Ірина ІІІейко (ФЕП-3).
• Всеукраїнська студентська олімпіада з правознавства,
другий етап.
Лауреати (2-ге місце) —
Марина Белешко (ФПвН-4)
Володимир Венгер (ФПвН-4)
Вікторія Ковальчук (ФПвН-4).
• І Всеукраїнська наукова конференція «Багатовекторність
розвитку економіки України».
Лауреат 2-ї премії — Я на Кочума (ФЕН-1).

ЦЕНТР КАР'ЄРИ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ СТУДЕНТІВ

Керівник —
КАРТАВЦЕВА Ірина Юзефівна
Методист —
КОЗЕЛЕЦЬКА Ірина Олександрівна
4 корпус, кімн. 105, тел./факс (044) 462-51-95,
e-mail: jcc@ukma.kiev.ua
Центр засновано в 1994 році з метою допомоги студентам
НаУКМА в пошуках роботи, адаптації до сучасних вимог на
ринку праці, підготовки студентів до контактів із майбутніми
роботодавцями.
Основні напрями діяльності:
• Координація стажування студентів у підрозділах НаУКМА:
акумулювання інформації щодо тимчасових вакансій для
стажування,
інформування
та
консультування
студентів,
оформлення документації;
• Допомога студентам та випускникам у працевлаштуванні:
інформування про наявні вакансії, допомога у складанні
резюме, організація інтерв'ю з роботодавцями, консультації
щодо напрямів діяльності та вимог компанії-роботодавця;
• Організація загальноуніверситетських інформаційних заходів:
презентацій компаній-роботодавців та Ярмарку кар'єри;
• І Іавчально-методична робота: організація та проведення тренінгових семінарів «Перші кроки на ринку праці», «Написання ре
зюме», «Підготовка до проходження вдалого інтерв'ю. Інтерв'ю»,
психологічне тестування; надання методичної літератури.
Протягом 2005 — 2008 років успішно реалізовано напрям
«Твори Себе Сам» спільного проекту «Обирай серцем» ТМ «Чер
нігівське», Фонду братів Кличків та НаУКМА і спільний проект
«Твій професійний старт» компанії «Бізнес Майстер» та НаУКМА.
В рамках цих проектів було організовано та проведено 20 тренінгових семінарів, мета яких — сприяння становленню та самореалізації сьогоднішніх студентів і випускників як майбутніх фахівців.
Випускники НаУКМА мають високий рейтинг на ринку праці
й можливість для самореалізації та кар'єрного зростання як за на
прямами фахової освіти, так і в інших галузях економіки й суспіль
ного життя. Вони працюють у багатьох національних та. мульти
національних компаніях різних сфер діяльності.

ВІДДІЛ ЗВ'ЯЗКІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ
Керівник —
РОТОВСЬКА Тетяна Станіславівна
5 корпус, кімн. 201 — 202, тел. 417-82-15,
e-mail: pr@ukma.kiev.ua, rotovska@ukma.kiev.ua

Основні напрями діяльності відділу:
. збір і поширення оперативної та достовірної інформації про
діяльність НаУКМА;
. моніторинг громадської думки про НаУКМА, розробка та впрова
дження стратегії підтримки позитивного іміджу університету;
. виготовлення інформаційної та рекламно-сувенірної продукції;
. налагодження та підтримка зв'язків із засобами масової ін
формації, ведення прес- та фото-архівів;
. налагодження та розвиток зв'язків із випускниками НаУКМА;
. розробка і втілення концепції веб-сайту НаУКМА як найпов
нішого джерела інформації про діяльність університету;
. планування й організація спеціальних загальноуніверситетських подій та заходів, спрямованих на розвиток корпоративної
культури НаУКМА: посвята у студенти, День Академії, День
відкритих дверей, Конвокація (церемонія вручення дипломів),
зустрічі із видатними політичними, культурними, науковими та
бізнесовими діячами світу й України тощо.

ВІДДІЛ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ (перспективного розвитку)
Керівник —
БАЛАЦЬКА Віра Миколаївна
5 корпус, кімп. 214 — 215, тел. 425-15-43,
e-mail: fr@ukma.kiev.ua

Діяльність відділу спрямована на залучення благодійних кош
тів для реалізації проектів НаУКМА. Пріоритетними проектами
2008 року є:
. формування недоторканного фонду-ендавменту НаУКМА, тер
мін дії — 2006 — 215 рр.;
. заснування іменних стипендійних фондів для професорських
та студентських стипендій (Грантів), термін дії — 2006 — 2015 рр.;
. створення експозиції «Музею української звитяги», термін
дії — 2008 — 2009 рр.
Кожен підрозділ університету та кожен могилянець особисто
можуть бути успішними учасниками цього процесу, що на прак
тиці підтверджують ті, хто активно здобувають Гранти, залуча
ють партнерів і завдяки цьому розвивають свої підрозділи, про
грами, реалізовують наукові, освітні й мистецькі проекти.
Шановні друзі, ми завжди готові до Ваших ініціатив
та активної співпраці!

У 2008 році дипломи отримали 418 бакалаврів, 58 спеціаліс
тів, 312 магістрів та 33 випускники Києво-Могилянської БізнесШколи.
Студенти й випускники НаУКМА — цс творчі, цілеспрямо
вані та самодостатні особистості, які реалізовують себе під час
навчання чи відпочинку, роботи чи наукової діяльності. Випуск
ники Академії працюють в установах і компаніях різних напря
мів:
престижних
державних
установах,
провідних
бізнесових
компаніях, науково-дослідних установах, у громадському секто
рі та ЗМІ.
Зокрема, в НаУКМА 111 випускників обіймають посади ви
кладачів, асистентів, адміністраторів та керівників підрозділів:
• Лариса Човнюк (випускниця НаУКМА 1996 р.) віце-президент
з міжнародного співробітництва;
• Євген Федченко (випускник НаУКМА 1998 р.) керівник Могилянської школи журналістики.
Після закінчення університету випускники й надалі підтри
мують зв'язки з Alma Mater. Виступають з різноманітними іні
ціативами, спрямованими на розвиток університету.
Чотири роки поспіль проводиться благодійна кампанія по
повнення Фонду випускників НаУКМА на грант «За найкращий
англомовний курс». Станом па травень 2008 року загальний не
доторканний капітал фонду становив 32 818 гривень, що від
нині забезпечить щорічний ґрант викладачеві НаУКМА за най
кращий професійний англомовний курс, який визначається на
конкурсній основі.
Цього року зібралося близько
80 випускників-могилянців різних
років випуску, проте найбільше
«корпоративне коло» утворили
випускники 1996 року

22 березня 2008 р. відбувся
IV Благодійний вечір випускників

Випускники-могилянці у проектах НаУКМА:
1. Фонд інвестиційної компанії «Dragon Capital» спрямова
ний на підтримку таких напрямів:
•
Стипендія-відзнака
найкраіцому
викладачеві
Факультету
економічних наук (визначеному анонімним опитуванням
студентів).
• Адміністративна стипендія для менеджера по роботі з ви
пускниками та забезпечення технічних умов для розвитку
напряму «Робота та зв'язки з випускниками».
• Спільний проект компанії та університету — видання на
вчального посібника з фондового ринку.
Директор компанії «Dragon Capital» — Дмитро Тарабакін, ви
пускник НаУКМА 1996 р.
2. Ґрант Андрія Сивоконя (випускник НаУКМА 1996 р.) «За
найкращий проект у НаУКМА із залучення коштів на розвиток
Університету».
3. Фонд ім. Дмитра Малюченка, студента НаУКМА, який
трагічно загинув. Фонд створено за фінансової підтримки інвес
тиційної групи ITT, яку очолює Оксана Маркарова, випускниця
НаУКМА 1999 p., та за ініціативи групи студентів НаУКМА.
4. У 2004 році зареєстровано громадську організацію «Асо
ціація випускників НаУКМА» (Президент — Ігор Когут випуск
ник 1996 року).
Вже два роки поспіль влітку проводяться зустрічі випускни
ків НаУКМА з нагоди 10-ї річниці випуску зі стін університету.
Підтримку зв'язків із випускниками, проведення спеціальних
заходів та випуск інформаційних електронних видань супрово
джує та координує відділ зв'язків із громадськістю НаУКМА:
5 корпус, кімн. 201 — 202, пул. Волоська, 8/5,
тел./факс: 417-82-15, 463-71-10,
електронні адреси: alumni@ukma.kiev.ua; pr@ukma.kiev.ua
Почесний промовець
церемонії вручення
дипломів випускникам
НаУКМА — Міністр
обороті України
Ю. Єхануров.
28 червня 2008 р.

Директор —
ВЕРЖБИЦЬКИЙ
Микола Миколайович
пул. Іллінська, 9, тсл. 425-21-54,
e-mail: kmc@ukma.kiev.ua

Діяльність Культурно-мистецького центру спрямована па збе
реження
найкращих
мистецьких
традицій
Києво-Могилянської
академії, на розвиток усіх напрямів сучасного українського і пре
зентацію зарубіжного мистецтва, створення духовного середо
вища для гармонійного розвитку особистості, опанування здо
бутків класичного та сучасного мистецтва, залучення до участі
в культурно-мистецькому житті знаних українських та зарубіж
них митців тощо.
Крім того, залучення професійних творчих колективів до
співпраці створює умови для підвищення мистецької кваліфіка
ції студентів, котрі прагнуть розвинути свої творчі здібності.
У структурі КМЦ функціонують:
• Галерея мистецтв ім. Олени Замостян, де постійно про
водяться виставки найкращих майстрів українського та зару
біжного малярства, скульптури, графіки, декоративно-ужиткового
мистецтва, художньої фотографії, а також презентації молодого
сучасного мистецтва.
• 3 2002 року при Галереї мистецтв відкрито меморіальнохудожній
музей
видатного
українського
художника-монумен
таліста Івана-Валентина Задорожного.
• Народна хорова капела «Почайна» (художній керівник —
заслужений артист України Олександр Жигун) із репертуаром
української та зарубіжної духовної музики, класичних творів,
українських народних пісень. У 2006 році капела відзначила своє
двадцятиріччя. Хор плідно співпрацює з провідними українсь
кими композиторами В. Степурком, О. Яківчуком, В. Кирейком
та ін. Високий рівень виконавчої майстерності забезпечує ко
лективу участь у фестивалях хорової музики як в Україні, так
і за кордоном. Хорова капела «Почайна» має щорічні концерти

в Національному будинку органної та камерної музики, в На
ціональній філармонії, виступала «Почайна» і в Національній
опері. У 2007 — 2008 роках колектив проводить всеукраїнську
культурологічну акцію «Правда жива» на вшанування пам'яті
жертв Голодомору в Україні. За час існування колективу було
випущено тринадцять компакт-дисків із циклу «Духовна музика
Європи XVIII-XXI ст.».
• Ансамбль старовинної музики (художній керівник — Тетя
на Трегуб) працює над відновленням кращих здобутків музич
ного мистецтва XV—XVIII століть. У репертуарі ансамблю — твори
європейського
середньовіччя,
Ренесансу
та
раннього
бароко,
музика міського побуту України XVI — XVIII ст.
• Театральний центр (художній керівник — Андрій Приходько) працює над відродженням традицій барокової драми
в сучасній Академії та перетворенням Театрального центру на
майданчик, де могли б зустрітися традиція та експеримент, зо
крема театральна традиція, що постала в тих самих могилянських
стінах, в яких живе сьогодні відроджена Кисво-Могилянська

Виставка
фотоколекції
Ігоря Сіда
«Мадагаскар:
геопоетика
утопії»
академія. Сучасний Театральний центр прагне стати відкритою
територією для діячів театрального та інших мистецтв. Тому
сьогодні його діяльність розвивається в кількох напрямах:
• постановка вистав із професійними акторами: трагіфарс
«Механічний апельсин» за романом Е. Берджеса, (режисер
Максим Голенко), вистава «Коло життя» фольклорного гурту
«Божичі», вистава «Персона» за однойменним сценарієм
І. Бергмана (режисер Андрій Приходько) та ін.;
• постановка вистав зі студентами-аматорами: «Аз» — виста
ва за києво-могилянською драмою XVII ст. (режисер Андрій
Приходько), «Венера та інші» (режисер Сергій Архипчук) —
у постановці Київського театру поезії «Мушля», «EGO
ЕІМІ» — вистава за п'єсою А. Чупіс (режисер Тетяна Шуран),
вистава-казка «Подорож в країтгу Навпаки» за творами В. Симоненка (режисер Тетяна Шуран), експериментальний про
ект групи студентів НаУКМА — вистава «Одержима» за
А. Українкою (режисер Анатолій Черков) та ін.;
• постановка вуличних театралізованих дійств, зокрема з ак
торами Студентського театру НаУКМА: вистава «Світ за
бутих богів» (режисер Марія Волкова), театралізовані акції
на ходулях під час святкових заходів (Свято Меланки в Ук
раїнському домі у Києві, фестиваль вертепів «Карпатія»
в Івано-Франківську, святкування Дня міста Остріг), як часВиставка театрального
костюма «Скроєний образ».
26 червня 2008 р.

Художня виставка
«Спроба олюднення»
мистецького проекту
Художньої студії
НаУКМА

типа мистецьких акцій інших творчих проектів, зокрема
Міжнародного благодійного фонду «Ейдос», Центру сучас
ного мистецтва «Дах», національного конкурсу «Коронація
слова», міжнародного фестивалю ГОГОЛЬFEST та ін.;
• організація майстер-класів із різних жанрів сценічного мис
тецтва, зокрема з вокалу, з ходульної техніки, з пластичної
хореографії, У 2007 р. група акторів Студентського театру
НаУКМА виборола право участі у міжнародній навчальній
програмі «Пересувна академія сценічних мистецтв»;
• поєднання театру та інших видів мистецтва. Театральний
центр є ініціатором проекту «Підсумки сезону» — щорічної

Виставка
«Сценографія.
Сезон 2007» творчий доробок
майже 30 художників-сценографів
оперних, драма
тичних, лялькових
театрів Києва

традиційної виставки творів провідних театральних худож
ників Києва. Вже два роки поспіль відбулися виставки «Сце
нографія» театральних сезонів 2006 та 2007 років. Театраль
ний центр також ініціює проведення в НаУКМА концертів
різних жанрів, презентацій нових альбомів, майстер-класів
з традиційного українського народного танцю «Танці в Могилянці» та старовинного європейського танцю.
• Студентський кіноклуб (керівник — Ольга Брюховецька),
в якому проводяться перегляди найкращих творів світової та
вітчизняної кінокласики, а також творчі зустрічі з відомими
кінорежисерами, акторами, майстер-класи тощо. З 2004 року
кіноклуб НаУКМА став постійним учасником традиційних між
народних фестивалів «Молодість», «Відкрита ніч», «Контакт».
У листопаді 2007 року Кіноклуб розпочав втілення проекту «ПРОПАГАНДАФЕСТ», метою якого є освоєння і дослідження потуж
ного кіноархіву НаУКМА (англомовні стрічки виробництва США
та навчальні фільми радянських кіностудій).
• Художня студія «Антресоля» (керівник — Ігор Цикура), де
студенти опановують основи графічних технік та живопису. Навесні
2007 року учасники художньої студії на чолі з І. Цикурою стали фі
налістами Всеукраїнського конкурсу на кращий проект музею сучас
ного мистецтва. У 2008 р. «Ангресоля» представила два нові творчі
проекти: «Спроба олюднення» і «Еклезіас інша абетка».
• Ансамбль бального танцю (керівник — Ганна Бондарен
ко), де студенти навчаються класичних європейських та латино
американських танців. У березні 2007 р. було організовано
перший у НаУКМА студентський конкурс бального танцю. Де
які учасники ансамблю вже досягли певних результатів у націо
нальних і навіть міжнародних конкурсах.
• Музична студія (куратор — Назар Поливка). Студентські
гурти долучаються до різних форм і напрямів у сучасній музиці.
• Артклуб «Полілог» (художній керівник — народна артист
ка України Лариса Кадирова), діяльність якого охоплює всі види
і напрями мистецтва, культури та гуманітарної науки.
КМЦ регулярно проводить концерти, студентські вечірки,
зокрема присвячені Дням факультетів, де пропагується та пре
зентується найкраща українська та зарубіжна сучасна музика.
Центр активно працює в напрямі залучення коштів для ор
ганізації мистецьких проектів.
У планах КМЦ — створення сучасного молодіжного центру
для відпочинку, розваг, спілкування, клубної та студійної роботи,
розроблення культурно-мистецьких проектів із синтетичним по
єднанням усіх видів мистецтва.
В НаУКМА діє Художня рада (голова — Лариса Кадирова,
народна артистка України, заступник — Лариса Брюховецька,
головний редактор журналу «Кіно-Театр»).

МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
ВІДРОДЖЕННЯ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
(The International Charitable Foundation
for the Renaissance of the Kyiv-Mohyla Academy)
Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 6, офіс 45,
тел./факс (044) 238-27-63, тел. 238-27-62;
e-mail: fond@ukma.kiev.ua
В'ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ,
президент Фонду
Володимир КОБЗАР,
виконавчий директор
Вікторія КОХНО,
головний бухі'алтер
Фонд засновано 1995 року як громадську організацію з мс
тою
сприяння
створенню
науково-освітньої
та
матеріальнотехнічної бази НаУКМА, проведення благодійної та культурнопросвітницької діяльності в Україні.
Одним із головних завдань Фонду є залучення благодійних
пожертві і добровільних внесків фізичних та юридичних осіб
України для фінансування проектів та програм із проблем осві
ти, культури й науки, передусім у НаУКМА.
Повсякденна
діяльність
Фонду
спрямована
на
вивчення
основних потреб НаУКМА, надання благодійної допомоги на
здійснення проектів у разі їх схвалення правлінням Фонду, кон
сультування з питань підготовки грантів та здійснення фандрейзингу.
Детальну інформацію про надходження та видатки Фонду
розміщено на веб-сторінці: http://www.fund.ukma.kiev.ua/
Реквізити Фонду: р/р 26001032 у ВАТ «Міжнародний комер
ційний банк» 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, 2, 4-й корпус НаУКМА,
2-й поверх, кімн. 240, тел./факс 428-86-55, e-mail: pomich@ukma.
kiev.ua, веб-сторінка: http://www.spilka.ukma.kiev.ua/
В'ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ,
голова спостережної ради
Володимир КОБЗАР,
голова правління,
Вікторія КОХНО,
головний бухгалтер
Віра ОВСЯНИЦЬКА,
голова кредитного комітету
Кредитна
спілка
«Поміч»
Національного
університету
«Кисво-Могилянська
академія»
—
неприбуткова
організація,
заснована фізичними особами на кооперативних засадах із ме
тою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та
наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових
внесків членів кредитної спілки.
Кредитна спілка зареєстрована 17 жовтня 1995 року і діє па
підставі Законів України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні спілки»,
інших законів України та виданих відповідно до них нормативноправових актів. У квітні 2004 року кредитну спілку перереєстро
вано як фінансову установу.
Членами кредитної спілки можуть бути особи, які прожи
вають у Києві та об'єднані хоча б за однією з таких ознак:
співробітники, студенти, слухачі, магістри, аспіранти, докторан
ти, пошукувачі, випускники, пенсіонери, благодійники НаУКМА
та члени їхніх сімей; співробітники Міжнародного благодійно
го фонду відродження Києво-Могиляиської академії та учасни
ки Фонду, члени їхніх сімей; співробітники благодійного фонду
«Києво-Могилянський Ендавмент» та учасники Фонду, члени
їхніх сімей; співробітники, учні, батьки учнів та випускників,
випускники
Києво-Могилянського
колегіуму,
благодійники
ко
легіуму; співробітники кредитної спілки НаУКМА «Поміч» та
члени їхніх сімей.
Вступний одноразовий внесок до кредитної спілки — 20 грн,
членський щомісячний внесок — 5 грн.
Студентам
НаУКМА,
які
підписали
корпоративну
угоду
і не мають академічної заборгованості, а також працівникам

НаУКМА, які пропрацювали в НаУКМА не менше одного міся
ця і позитивно зарекомендували себе па. роботі, у разі вступу
до спілки надається пільга: вступний внесок у розмірі 20 грн
сплачується за рахунок спонсорів.
Статут, звіти органів управління та інша детальніша інформа
ція розміщені на веб-сторінці: http://www.spilka.ukma.kiev.ua/

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: 425-60-92; 425-35-66, e-mail:
phouse@ukma.kiev.ua, http://km-akademia.ukma.kiev.ua
Віра СОЛОВЙОВА,
директор
Видавничий
дім
«Києво-Могилянська
академія»
створено
1996 року для задоволення потреб НаУКМА та широкого загалу
в україномовних підручниках, навчальних посібниках, словниках
та іншій видавничій продукції.
Спеціалізація — видання наукової, науково-популярної та
навчальної літератури.
Мета видавництва — популяризація здобутків вітчизняних
науковців,
забезпечення
методичною
літературою
навчального
процесу в НаУКМА та інших вищих закладах освіти, донесення
Видавничий дім «Києво-Могилянська
академія» передав Міністерству закор
донних справ України 200 примірників
книги «Голодомор 1932—1933 років
в Україні: документи і матеріали»
для подальшого розповсюдження серед
закордонних дипломатичних
установ України. 4 жовтня 2007 р.

до українського читача найактуальніших досягнень зарубіжної
науки та суспільної думки.
Видавничий
дім
«Кисво-Могилянська
академія»
випустив
у світ близько 400 назв книжок різної тематики, зокрема ви
дання з історії, філософії, економіки, культурології, права, со
ціології, природничих, комп'ютерних наук та інших галузей знань.
Є в нашому доробку і 8 словників.
Видавництво веде велику перекладацьку роботу (переклади
з англійської, французької, польської, німецької, італійської мов).
Щороку виходить близько 15 перекладних творів. Серед них
праці Збіґнєва Бжезінського, Джозефа Стігліца, Лєшека Колаковського та ііі. Добрий розголос дістав український переклад
книжки Енн Епнлбом «Історія ГУЛАГу».
Увагою у читачів незмінно користується перекладна серія
«Актуальні світові дискусії» (вже вийшло 10 томів), мста якої —
сприяти ознайомленню вітчизняного інтелектикуму зі світови
ми пошуками актуальних шляхів соціально-економічного роз
витку.
Започатковано
серію
розсекречених
архівних
документів
«Більше не таємно». Вже вийшли 2 томи: «Архіви окупації.
1941 — 1944 рр.» і «Голодомор в Україні 1932— 1933 рр.: матері
али і документи». Готується до друку і 3-й том — «Радянські
органи державної безпеки в 1939— 1941 рр.: документи ГДА СБ
України».
До 75-річчя Голодомору 1932—1933 років в Україні видав
ництво готує унікальний проект — чотиритомник документів
і
матеріалів
Конгресово-президентської
Комісії
США
(Вико
навчий директор Комісії Джеймс Мейс) «Великий голод 1932 —
1933 років в Україні».
Багато новинок видавництво подарувало, філологам — це
і переклад з польської видань Дануги Уліцької «Теорія. Літера
тура.
Методологія»,
Богуслава
Бакули
«Теорія
літератури
в Польщі»; і «Теорія літератури й компаративістика» Дмитра
Наливайка, тритомники «З криниці літ» Івана Дзюби, «На пе
рехрестях віку» Миколи Ільницького, нові праці Ігоря Качуровського, Дмитра Павличка, Юрія Барабаша і багатьох інших
авторів.
У 2007 році Видавничий дім за свої видання здобув 7 відзнак
і дипломів, а книга «Доба гетьмана Івана Мазепи в документах»
стала переможцем у номінації «Краща книга року».
Книжки Видавничого дому передаються до призових фондів
різноманітних конкурсів з української мови та читання, ними
поповнюються фонди національних бібліотек України.
Запрошуємо до співпраці авторів та чекаємо на ваші нові
проекти.

ЖУРНАЛ «КІНО-ТЕАТР»
1 -й корпус, кімн. 216, тел. 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 По
дільської
держадміністрації
Києва,
що
має
загальнодержавну
і міжнародну сферу розповсюдження, а також інтернет-версію.
Журнал є лауреатом конкурсу «Художник та друкарство Украї
ни» (1999). На сьогодні вийшло у світ 77 номерів.
Редакція журналу є органічною частиною університету й вод
ночас тим місцем, де акумулюється професійна мистецько-кри
тична думка і де студенти набувають професійних знань журна
ліста, театрального критика, кінокритика, виходячи за межі вну
трішнього життя ВНЗ і осягаючи мистецьке життя країни, а та
кож зарубіжних країн у галузі театру й кіно. Автори «Кіно-Театру»
спільно з митцями, мистецтвознавцями та культурологами орга
нізовують і проводять круглі столи, наукові конференції з найширших проблем театру, кіно, драматургії, беруть участь у таких
престижних акціях, як міжнародні конгреси, конференції, кіно
фестивалі. Все це висвітлюється на сторінках журналу. Крім того,
редакція випустила книжки: «Леонід Осика», «Невідомий маестро.
Сергій Параджанов», «Приховані фільми. Українське кіно 90-х»,
«Іван Миколайчук», «Кіносвіт Юрія Іллєнка», збірники: «Поетич
не кіно: заборонена школа», «Світова кінокласика» (випуск пер
ший, випуск другий, випуск третій), «Довженко і кіно XX століт
тя», а також 2 випуски дайджєста «Молоде кіно України».
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. 496-20-76, 451-85-53, 463-58-40,
http:// www.english.com.ua
Володимир КОЛИВАЙ,
директор
Засновано в жовтні 1991 року.
Це відома в ділових колах тренінгова компанія високої якості.
СП «Імідж Освіта» є автором методики мовного тренінгу в Украї
ні (ліцензія ГУОН № 783964-АА терміном дії до 2010 року).

СП «Імідж Освіта» пропонує різноманітні програми з ан
глійської 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 та максимально короткий термін
вивчення мови.
Компанія входить до таких об'єднань, як Українська асоці
ація
якості,
Європейська
бізнес-асоціація,
Британо-Українська
торгова палата, Британо-Українська професійна мережа, Торговопромислова палата України, Міжнародний Айстедфод та є пред
ставником 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. 537-33-76, 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 із 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 в усіх
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 — особис
те (face-to-face) інтерв'ю, поштове, телефонне опитування, САТІ

(телефонні опитування з використанням комп'ютерів), САРІ
(персональні опитування з використанням комп'ютерів), фокус-групи (КМІС має студію з напівпрозорим дзеркалом) тощо.
Інфраструктура КМІС використовується для проведення за
нять студентів кафедри соціології. КМІС спільно з НаУКМА
підтримує також Відкритий банк соціологічних даних, до ньо
го щорічно додаються дані десятків досліджень, що викорис
товуються студентами для підготовки курсових, кваліфікацій
них робіт і кандидатських дисертацій. КМІС також запровадив
щомісячну стипендію ім. Майкла Сваффорда (американсько
го вченого, який був співзасновником КМІС), яка виплачуєть
ся найкращому студентові кожного курсу магістерської про
грами «Соціологія» НаУКМА.

ЦЕНТР СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
ПРИ НаУКМА (ЦСМ)
Україна, 04655, Київ, вул. Сковороди, 2,
Староакадемічний корпус НаУКМА, тел. 425-77-78, факс 425-77-75,
e-mail: art@cca.kiev.ua, http://www.cca.kiev.ua
Юлія ВАГАНОВА,
директор
Центр сучасного мистецтва у 1993 році заснував Джордж
Сорос як ділянку міжнародної мережі ЦСМ із метою стиму
лювання художнього середовища, надаючи можливість худож
никам, мистецьким організаціям та професіоналам у сфері
мистецтва створювати проекти, брати участь у виставках,
отримувати інформацію та налагоджувати локальні та між
народні контакти. З лютого 1999 року Центр працює вже як
незалежний Міжнародний благодійний фонд «Центр сучас
ного мистецтва», що с співзасновником асоціації ICAN (Між
народна мережа сучасного мистецтва).
Освітня та дослідницька діяльність ЦСМ спрямована на
створення гнучких паралельних освітніх моделей, розбудову
аудиторії сучасного мистецтва.
Виставкова діяльність ЦСМ концентрується на авторських
проектах професійних кураторів та художників.
Інформаційно-медіальний напрям ЦСМ сфокусовано на пи
таннях застосування сучасних технологій у творчому процесі.
Будучи єдиною професійною програмою в Україні, що
працює із сучасним візуальним мистецтвом, ЦСМ функціонує
як міжнародний пункт обміну й співпраці українських худож
ників, як навчальний та інформаційний центр.

КОЛЕГІУМИ НаУКМА
Продовжуючи
традицію
давньої
Києво-Могилянської
ака
демії і втілюючи в життя концепцію безперервної освіти, уні
верситет
«Кисво-Могилянська
академія»
опікується
закладами
середньої освіти. Під патронатом НаУКМА працює мережа ко
легіумів, що розташовані по всій Україні.
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 по
глиблене
вивчення
іноземної
мови,
предметів
суспільногуманітарного та економічного профілів. Пріоритетними прин
ципами навчання та виховання учнів є: індивідуалізація, дифе
ренціація, інтеграція, науковість. Передбачається широке залу
чення колеґіантів до науково-дослідницької роботи.
Олександр КОВАЛЬЧУК, директор
Адреса: 02217, м. Київ, вул. Драйзсра, 9-а,
тел. (044) 547-12-20,
со1сдіит@со1едшт. cdu.ukrsat.com

Майже одночасно з ним розпочав роботу Запорізький «Сі
човий колегіум» (1992) — заклад інтернатного типу. Його ме
та — відтворення та оновлення через систему навчальновиховних
студій
соціально-педагогічних
традицій
козацтва,
національно-патріотичне виховання обдарованих дітей з усього
регіону. Діяльність навчального закладу будується на принципах
доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від полі
тичних,
громадських
та
релігійних
об’єднань,
взаємозв'язку
інтелектуального, морального, фізичного та естетичного вихо
вання; органічного зв'язку з національною історією, культу
рою, 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 та су
спільним
напрямами.
Навчально-виховний
процес
орієнтований
па 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
комплекс дошкільних закладів та школи І — ІІІ ступенів. Колегіум
забезпечує здобуття середньої освіти понад державний освітній
мінімум, а також гуманітарну, суспільно-гуманітарну та гума
нітарно-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 дис
циплін велика увага приділяється вивченню традиційних на
родних промислів: різьблення, ткацтва, писанкарства. Головною
метою
навчального
закладу
є
формування
високоінтелектуальної
інтелігентної
особистості
—
громадянина
Української
держави. Пріоритетами в навчальному процесі є пошук та роз
виток обдарованої, творчої особистості, наступність у сімей
ному й дошкільному вихованні, збереження морального, пси
хологічного та фізичного здоров'я учнів, створення умов для со
ціалізації 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, rozhnklg@ivf.ukrpack.net
Тернопільський «Галицький інститут» ім. В. Чорновола
(1997) — цей заклад проліцензовано як інститут III рівня акре
дитації. Він надас фахову освіту на рівні молодшого спеціаліста
за багатьма напрямами. Серед них — юридичний, філологічний,
економічний та комп'ютерних технологій. Це перший заклад
такого типу в західному регіоні України.
Марія БАБ҆ 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 вивчен
ня
гуманітарних,
економічних
та
фізико-хімічних
дисциплін.
Класи поділяються за трьома ступенями навчання: І ступінь —
початковий (1—4 класи) — здійснюється поглиблене вивчен
ня англійської мови, основ логіки та інформатики, проходять
уроки тенісу; II ступінь — підготовчий (5 — 9 класи), здобуваєть
ся обов'язковий рівень знань, умінь та навичок, проводяться
спецкурси,
факультативи,
працюють
гуртки,
що
спрямовують
вибір профільного напряму; III ступінь — власне колегіум
(10—12 класи), завершується загальноосвітня підготовка молоді,
здійснюється довузівська підготовка.
Ліна МІХНО, директор
Адреса: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк,
вул. Гоголя, 37, тел. (064-52) 4-04-75, college@sed.lcj.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-колеґіантів скла
дається з 3 компонентів: навчального, творчого, морального.
Активно співпрацює із закордонними навчальними закла
дами та 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. Мас статус навчальновиховного комплексу. В основі концепції — педагогіка особистісно орієнтованого навчання й виховання. Працює за дво
ма 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 СНД,
створений для дітей 40-тисячної української діаспори Грузії у
1999 році. Його концепція передбачає поряд 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 із 1880

по 1886 рік навчався у Тбіліській класичній гімназії. Угоди про
співпрацю з НаУКМА підписано 21 травня 2002 року.
Ганна МАТВЄЄВА, директор
Адреса: 380002, Грузія, м. Тбілісі, вул. Дгебуадзе, 8,
тол. (995-32) 94-36-88
Алуштинська школа-колеґіум (2002) — навчальний заклад гу
манітарного спрямування з поглибленим вивченням англійської
та німецької мов, додатково викладаються риторика, історія та
звичаї народів, ділове українське мовлення, народознавство та
основи етики, економічна теорія. Навчання проводиться укра
їнською мовою. Статус колегіуму НаУКМА присвоєно 24 жовт
ня 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). Створе
ний на базі старших класів відродженої у 1991 році гімназії —
правонаступник гімназії, відкритої 6 липня 1880 року. За тради
цією це навчально-виховний заклад гуманітарного та природни
чого напрямів. Має класи лінгвістичного, фізико-математичного й економіко-иравничого профілів. Особлива увага приділяється
вивченню англійської мови та інформатики. Ініціатор створен
ня й лідер Асоціації директорів гімназій і ліцеїв України.
Ярослав ТУРЯНСЬКИЙ, директор
Адреса: 82400, Львівська обл., м. Сірий, вул. Гайдамацька, 11,
тел. (03245) 5-82-50
У квітні 1998 року засновано Асоціацію колегіумів при
НаУКМА Це іромадєька організація, що ставить на меті об'єд
нати 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
й інші навчальні заклади, які нині перейшли в самостійне життя.
Серед них: Національний університет «Острозька академія», Ми
колаївський іуманітарний інститут ім. Петра Могили, Кременець
кий гуманітарно-педагогічний інститут ім. Т. Шевченка. Статус
коледжу — вищого навчального закладу ІІІ рівня акредитації
отримав «Галицький колегіум» ім. В. Чорновола (м. Тернопіль).
В'ячеслав НЕВІНЧАНИЙ,
секретар Приймальної комісії НаУКМА

9 корпус, кімн. 2, тел. 425-60-22,
е-mail: neven@ukma.kiev.ua

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЦЕНТР
ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ (НПЦ ДП)___________
Україна, 04655, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 27, Бурса,
2-й поверх, кімн. 19-21, тел. (044) 425-42-61, 425-10-47,
e-mail: ddp@ukma.kiev.ua, http://www.ukma.kiev.ua

Керівник Центру —
КАДУРІНА
Лариса Борисівна
Керівник підготовчих курсів —
ДИННІКОВА Ірина Олегівна
Методисти Центру —
БОРКОВСЬКА Наталія Миколаївна,
МОТУЗКА Олена Петрівна,
СМІЯН Віра Захарівна
Науково-педагогічний
центр
доуніверситетської
підготов
ки (до 2003 р. — Департамент доуніверситетської підготовки)
створений у 1998 році як самоокупний структурний підрозділ
НаУКМА з метою підготовки абітурієнтів для вступу на 1-й рік
навчання в бакалавраті на всі факультети НаУКМА.
Навчання базується на шкільних програмах з урахуванням
особливостей освітньої діяльності та вимог до вступних ви
пробувань у НаУКМА. Навчальний план охоплює дисциплі
ни, що входять до конкурсних завдань НаУКМА, а саме: укра
їнська мова, українська та світова література, англійська мова,
історія України та всесвітня історія, математика, біологія,
фізика, хімія, основи правознавства, історія Києво-Могилянської
академії.
ФОРМИ НАВЧАННЯ
• денна (платна) на контрактній основі — 8 місяців (2 семе
стри: листопад — червень) за п'ятиденним тижнем, у кінці
навчання — випускний тест;
• вечірня та школа вихідного дня (платні підготовчі курси з ок
ремих дисциплін) — 10 місяців (вересень — червень);

• заочна (платна) на контрактній основі — 8 місяців (листо
пад — червень); навчальні сесії — 4 рази протягом навчаль
ного року, тривалість кожної сесії — 1 тиждень, у кінці
навчання — випускний тест;
• інтенсив (платні підготовчі курси з окремих дисциплін) — 2 ТИЖні, перед вступними випробуваннями.
УМОВИ ВСТУПУ
До НПЦ ДП приймаються громадяни України, які мають
повну середню освіту (денна форма), і учні 11-х класів середніх
загальноосвітніх шкіл (ліцеїв, гімназій, коледжів) та інші особи
з відповідним рівнем підготовки.
Зарахування до складу слухачів НПЦ ДП (денна форма)
проводиться за результатами вступних випробувань і після
оплати за повний курс навчання (стосується й інших форм на
вчання).
Заяви приймаються: з 12 липня до 10 жовтня — на денну та
заочну форми, з 15 серпня — на вечірні курси та курси вихідно
го дня, з 15 травня — па інтенсив. Зарахування — до 25 жовтня,
початок навчання — 1 листопада.
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
Усі навчальні дисципліни і види занять, з яких у семестрі
передбачено підсумкову форму контролю, оцінюються за при
йнятою 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».
УМОВИ ЗАРАХУВАННЯ ДО СКЛАДУ СТУДЕНТІВ НаУКМА
На всі факультети НаУКМА студентами основного складу
можуть бути зараховані до 25 % випускників НПЦ ДП денної
і 2 випускники заочної форм навчання, які показали найвищі
результати за рейтинговими списками за два семестри та ви
пускним рейтингом тестування на обрану спеціальність.
КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ
Для найкращих слухачів денної та заочної форм навчання
НПЦ ДП передбачені пільги щодо умов їх зарахування до складу
студентів НаУКМА. Протягом 1998 — 2008 років в НПЦ ДП на
вчалося 2083 слухачі (895 — на денній формі, 1188 — на заочній).
За результатами навчання в Центрі до НаУКМА за цей час за
раховано 730 випускників НПЦ ДП (168 — на пільгових засадах
і 562 — за результатами конкурсних випробувань).

З метою надання допомоги слухачам НПЦ ДП у підготовці
до вступних випробувань НаУКМА Центр видав посібники з біо
логії («Ботаніка» і «Зоологія»), англійської мови («Exercises in
English grammar»), математики («Вступне тестування з математи
ки», «Математика: тренувальні задачі»), української мови («Укра
їнська мова: підготовка до вступного тестування. У двох части
нах») та історії України. Готуються також до друку посібники
з української літератури, фізики, анатомії людини.
Центр мас Гранти для оплати навчання здібних, але неплато
спроможних слухачів НПЦ ДП із сільської місцевості, що нада
ються на конкурсних засадах Міжнародним благодійним фон
дом відродження Києво-Могиляпської академії. Протягом бага
тьох років основним ґрантодавцем для таких слухачів є пані
Наталя Коваль (США). У 1998 — 2008 роках ними скористалися
123 слухачі.
Слухачі Центру навчаються у просторих, світлих, обладна
них аудиторіях Бурси, спеціальних класах англійської мови, го
туються до занять у бібліотеці НПЦ ДП, користуються послуга
ми Тіттернету тощо. Слухачі НПЦ ДП не забезпечуються гурто
житком.

ОСВІТНІ СТУДІЇ
КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
Україна, 04655, м. Київ, НаУКМА, вул. Наборежно-Хрещатицька,
27, Бурса, кімн. 19, тел. (044) 425-10-47,
e-mail: lari@ukma.kiev.ua
Директор —
КАДУРІНА Лариса Борисівна
Надають освітні послуги за напрямами:
• підготовка до конкурсних випробувань у НаУКМА;
• курси іноземних мов (англійська — на базі Україноканадської інколи англійської мови, німецька, чеська, поль
ська, італійська, арабська, фінська та ін.).
Впродовж навчального року кожного місяця відбувається
акція для майбутніх абітурієнтів «Перевір себе» - тренінги за
оригінальними конкурсними завданнями НаУКМА. Мета акції
(тренінгу)— отримати об'єктивну оцінку власних знань; відкоригувати процес підготовки до конкурсних випробувань до
ВНЗ; випробувати па собі унікальну систему відбору студентів
до НаУКМА; уникнути психологічного дискомфорту під час
складання конкурсних завдань.

УКРАЇНО-КАНАДСЬКА ШКОЛА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
(UKRAINIAN-CANADIAN ENGLISH LANGUAGE SCHOOL)
Україна, 04655, м. Київ, НаУКМА, вул. Сковороди, 2, 3-й корпус,
кімн. 408, тел. 463-69-30, 425-10-47
Керівник —
ОМЕЛЯНЕНКО Людмила Олександрівна
Менеджер —
ГРУШЕЦЬКА Наталія Олександрівна
Створена в 1996 році силами кафедри англійської мови
НаУКМА за фінансової підтримки та методичної допомоги фа
культету Arts and Science Division коледжу Ґранта МакІОена
(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 6 етапів тривалістю 2 місяці кожний із гнучкою
системою переходу на наступний рівень;
• ділової англійської мови (Business English);
• підготовчий для вступників до НаУКМА (па бакалаврські та
маґістерські програми);
• поглиблений курс англійської мови для старшокласників.
Слухачам
пропонуються
створені
викладачами
кафедри
програми нових курсів: корективний граматичний та коректив
ний фонетичний; англійська мова для журналістів та для науков
ців; Academic Skills.
У кожній групі навчається 10—12 осіб. Розклад занять вра
ховує потреби слухачів у навчанні як у робочі, так і у вихідні
дні. Школа має можливість забезпечити навчання також на те
риторії 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 До
мі в Україні, проходять стажування за кордоном. До роботи у Шко
лі залучаються також іноземні викладачі.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ НаУКМА

Секретар
Приймальної комісії
НаУКМА НЕВІНЧАНИЙ
В'ячеслав Сергійович
Адреса Приймальної комісії бакалаврських програм:
Україна, 04655, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 27,
кімн. 2, тел.: (044) 425-60-22, 425-54-17,
е-таіі: undergraduate@ukma.kiev.ua, neven@ukma.kiev.ua

Заступник
секретаря
Приймальної
комісії
(маґістерські
програми)
ШОШИНА
Ольга Петрівна
Адреса Приймальної комісії маґістерських програм:
Україна, 04655, м. Київ, вул. Сковороди, 14, кімн. 14,
тел. (044)417-51-55,
e-mail: postgraduate@ukma.kiev.ua, iremi@ukma.kiev.ua

Головне завдання Приймальної комісії НаУКМА — органі
зація та проведення прийому спудеїв до Академії з числа най
більш підготовленої та здібної молоді.
Приймальні комісії бакалаврських та магістерських про
грам працюють протягом року і надають консультації щодо
умов вступу та навчання на факультетах і маґістерських про
грамах університету. Двічі на рік проводиться День відкритих
дверей для старшокласників та їхніх батьків, для представників
ЗМІ.

http://www.ukma.kiev.ua/ua/projects/index.php

• ФОРМУВАННЯ ЕНДАВМЕНТУ (ЕNNDAWMENT) НаУКМА
Забезпечення
фінансової
стабільності
університету,
неза
лежності від економічних та суспільних змін, реалізація статут
них цілей, можливості самоврядування.
Пріоритетний напрям у формуванні ендавменту НаУКМА —
заснування
Іменних
стипендійних
фондів,
впроваджених
від
імені Фундаторів для залучення та відзнаки кращих викладачівнауковців, заохочення професорів та студентів до наукової ді
яльності.
Перелік діючих стипендійних фондів, впроваджених у НаУКМА,
в розділі — «Іменні стипендіні фонди».
• СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО НАУКОВОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА КУЛЬ
ТУРНО-ОСВІТНЬОГО КОМПЛЕКСУ «БІБЛІОТЕКА-МУЗЕЙ-АРХІВ».
Збереження, ремонт і реставрація історичних та архітектур
них пам'яток КМА XVII —XIX ст.
І етап. Реставрація будівлі (XIX ст.) під Бакалаврську
бібліотеку Тетяни та Омеляна Антоновичів. Про
ект 2004—2007 років.

Бакалаврська
бібліотека
Тетяни та Омеляна
Антоновичів

12 червня 2008 р. — освячення престолу хрому, приміщення церкви
Святого Духа та «Музею української звитяги» Патріархом Київським
та всісї України-Русі Філаретом
II

етап.

Реставрація церкви Святого Духа (XVIII ст.) та
Поварні (XVIII ст.) Братського монастиря з роз
ташуванням експозиції Музею «Шлях української
звитяги»
* ремонтно-реставраційні роботи — 2006 — 2008 роки.
. стпорення експозиції Музею, його оснащення — 200 / —
2009 роки.
ІІІ етап. Ремонт і реставрація Староакадемічного (Мазепиного, XVIII ст.) корпусу.
Дослідницька бібліотека та Архів. Проект 2007—
2009 роки.
Дослідницька бібліотека НаУКМЛ
(Конґреґаційпа зала)

Староакадемічний
корпус НаУКМА

(Мазепин)

• ҐРАНТ «ЗА НАЙКРАЩИЙ ПРОЕКТ У НаУКМА ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ
КОШТІВ НА РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТУ».
Щорічний конкурс на ґрант Андрія Сивоконя, випускника
НаУКМА 1996 р., спрямований на активізацію та заохочен
ня ґрантової діяльності підрозділів університету та окремих
проектних груп. У конкурсі 2007 року Грант виборювали 8 про
ектів від б підрозділів НаУКМА.
Лауреат конкурсу 2007 року — проект «Оцінювання полі
тики (методів) оплати за медичні послуги та їх впливу на їхню
економічну ефективність, справедливість та якість у країнах
Центральної та Східної Європи (на прикладі України, Польщі,
Угорщини, Румунії, Болгарії, Литви)». Керівник проекту — Ірепа Грига, керівник Школи охорони здоров'я НаУКМА.
Заохочувальна премія від Міжнародного благодійного фон
ду відродження КМА — «Сприяння реформі вищої юридичної
освіти». Керівник проекту — Андрій. Мелешевич, декан Факуль
тету правничих наук.
Лауреат конкурсу визначається щорічно до 15 жовтня, до
Дня Академії.

запрошуємо вас долучитися до підтримки
проектів НаУКМА!
Реквізити для перерахування коштів:
Міжнародний благодійний фонд
відродження Києво-Могилянської академії,
ВАТ «ПІРЕУС Міжнародний комерційний банк»
р/р 26001032 МФО 300658 ЄДРПОУ 20072119.
Залучення партнерів, збір коштів для реалізації проектів
проводить та координує Відділ залучення коштів (перспек

тивного розвитку)
Керівник — Віра БАЛАЦЬКА
5 корпус, кімн. 214 — 215, тел. 425-15-43, 463-71-10,
е-mail: fr@ukma.kiev.ua

АДРЕСА: 04655, м. Киш, вул. Сковороди, 2
АДРЕСА В ІНТЕРНЕТІ: www.ukina.kiev.ua
Президент
Почесний президент
Перший віце-президент, віце-президент
з навчальної роботи
Віце-президент з економіки та фінансів
Віце-президент з інформаційного забезпечення
Віце-президент з міжнародного співробітництва
Віце-президент з науково-навчальних студій
Віце-президент з розвитку НаУКМА
Приймальна комісія бакалаврських програм
Приймальна комісія магістерських програм
Факультет гуманітарних наук (ФГН)
Деканат
Кафедра загального та слов'янського мовознавства
Кафедра історії
Кафедра культурології
Кафедра літератури та іноземних мов
Кафедра української мови
Кафедра філософії та релігієзнавства
Факультет економічних наук (ФЕН)
Деканат
Кафедра економічної теорії
Кафедра управління та підприємництва
Кафедра фінансів
Факультет інформатики (ФІн)
Деканат
Кафедра інформатики
Кафедра математики
Кафедра мережних технологій
Кафедра мультимедійних систем
Факультет правничих наук (ФПвН)
Деканат
Кафедра галузевих правових наук
Кафедра державиоправових наук
Кафедра загальноправових наук

417-84-61
т./ф. 238-66-12
417-84-61
463-59-28
463-69-50
425-60-55
425-77-70
т./ф. 425-50-16
462-49-09
463-71-12
425-60-22
417-51-55
425-14-20
425-60-75
425-60-06
425-60-98
425-02-64
425-60-75
425-60-11
425-77-37
425-60-42
425-77-87
492-80-12
463-69-85
463-69-85
425-43-08
425-77-53
425-77-53
425-60-73
т./ф. 463-71-09
425-60-73
425-77-74
425-60-73

Факультет природничих наук (ФПрН)
Деканат
Кафедра біології
Кафедра екології
Кафедра фізико-математичних наук
Кафедра хімії
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
Загальноуніверситетська кафедра
англійської мови
Загальноуніверситетська кафедра
фізичного виховання
Києво-Могилянська Бізнес-Школа (kmbs)
Докторська школа НаУКМА
Аспірантура. Докторантура
Наукова бібліотека НаУКМА
Центр «Музей української звитяги»
Центр кар'єри та працевлаштування студентів НаУКМА
Відділ зв'язків із громадськістю
Відділ залучення коштів (перспективного розвитку)
Відділ міжнародного співробітництва
Інформаційно-комп'ютерний центр
Культурно-мистецький центр
Кредитна спілка НаУКМА «Поміч»
Міжнародний благодійний фонд
відродження Кисво-Могилянської академії
Науково-педагогічний центр доуніверситетської
підготовки
Освітні студії КМА
Україно-канадська школа англ. мови
Телефон для довідок

425-51-08
425-59-27
425-60-57
425-60-68
425-60-90

463-58-63
425-31-24
425-60-48
425-60-53
463-77-02
463-60-13
230-82-39
425-77-83
463-69-30
425-32-01
490-66-35
463-69-74
463-69-74
425-60-55
425-60-55
462-51-95
417-82-15
425-15-43
425-50-16
425-53-00
425-21-54
428-86-55
238-27-62
238-27-63
425-10-47
425-10-47
463-69-30
417-84-61

СТАРОАКАДЕМІЧНИИ
(МАЗЕПИН) КОРПУС
[арх. Й. Шсдель, XVII сг.)

із Благовіщенською церквою (XVIII ст.)
• Дослідницька бібліотека
• Конґреґаційна зала
• Читальна зала періодики
• Центр сучасного мистецтва
при НаУКМА

1 КОРПУС
Новий академічний корпус
(арх. А. Мепенський, XIX с.т.)

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

2 КОРПУС
• Лабораторії Факультету
природничих наук
• Видавничий дім
«Києво Могилянська академія»

3 КОРПУС
• Факультет природничих наук
• Загальноуніверситетська
кафедра англійської мови
• Україно-канадська школа
англійської мови
• Кафедра української мови
• Загальноуніверситетська
кафедра фізичного виховання
• Спортивна зала
• Господарські служби

ІСТОРИКО-МУЗЕИНИЙ ЦЕНТР
НаУКМА
(у стадії реконструкції)

• Центр «Музей української звитяги»:
Будинок Галіики ґулевичівни (XVIII ст.)
Церква Святого Духа (XVIII ст.)
та Поварня (XVIII ст.) Братського
монастиря
• Сонячний ГОДИННИК‘'(Х\ЛІІ ст.)

4 КОРПУС
• Факультет правничих наук
• Кисво-Могилянська Бізнес-Школа
• Могилянська школа журналістики
• Американська бібліотека
ім. В. Китастого
• Бібліотека-Музей-Архів О. Пріцака
• Деканат з роботи зі студентами
• Центр кар'єри та працевлаштування
студентів
• Студентський інтернет-центр

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР
• І алерея мистецтв НаУКМА
ім. О. Замостян
• Галерея «Під\WALL»
• Студентська їдальня

5 КОРПУС
• Відділ зв'язків із громадськістю
• Відділ залучення коштів (перспектив
ного розвитку)
• Відділ міжнародного співробітництва
• Наукова частина
• Відділ докторантури та аспірантури

6 КОРПУС
• Факультет економічних наук
• Факультет соціальних наук і соціаль
них технологій
• Школа охорони громадського
здоров'я

7 КОРПУС
• Британська Рада в Україні
• Ґете-інститут

8 КОРПУС
• Магістерські програми
• Докторська школа НаУКМА

9 КОРПУС (колишня бурса)
(арх. І. Григорооич-Барський, XVIII ст.)

Науково-педагогічний центр доуніверситетської підготовки (НПЦ ДП)
• і Іравнича клініка
• Приймальна комісія
• Освітні студії КМА
•

10 КОРПУС
• Бібліотека Тетяни та Омеляна
. Антоновичів

Контрактова площа

Довідкове видання
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ДОВІРЧА РАДА НаУКМА
СП «Інфоком»
ЗАТ «Енран»
ПІІ «Імперіал Гобако Юкрейн»
Еспериментальна виробничо-будівельна фірма «ПСП»
Оксана Маркарова (Україна)

МІЖНАРОДНА КОНСУЛЬТАЦІЙНА
РАДА НаУКМА
Збіґнєв Бжезінський (США)
Роланд Піч (Німеччина)
Ярослав Розумний (Канада)
Лоуренс Майсек (Канада)
Жорж Ніва (Швейцарія)
Єжи Клочовськи (Польща)
Вільям Міллер (США)

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 Аверінцсв (Росія)
Ліна Костенко (Україна)
Микола Жулинський (Україна)
Адріян Сливоцький (США)
Дмитро Павличко (Україна)
Карл Цайнінґер (США)
Вім Ґроот (Нідерланди)
Іван Дзюба (Україна)
Адам Міхнік (Польща)
Валерій Шевчук (Україна)
Богдан Гаврилишин (Швейцарія)

ПОЧЕСНІ ДОКТОРИ НаУКМА
Микола Кравець (Україна)
Віктор Пинзеник (Україна)
Віктор Ющенко (Україна)
Шуламіт Рамон (Великобританія)
Фернанда Родрії'ес (Португалія)
Роберт Кемпбел (США)
Федеріко Майор Сараґоса (Іспанія)
Мартті Ахтісаарі (Фінляндія)
Єжи Клочовськи (Польща)
Віктор Китастий (США)
Збіґнєв Бжезінський (США)
Володимир Сташис (Україна)
Петро Валей (США)
Карл Кох (Німеччина)
Іван Дзюба (Україна)
Олександр Омельченко (Україна)
Жорж Ніва (Швейцарія)
Петро Одарченко (США)
Володимир Вертелецький (США)
Александр Кваснєвський (Польща)
Іван Сергіснко (Україна)
Філіп Котлер (США)
Жан Кретьєн (Канада)
Богдан Футей (США)
Вальтер Каспер (Ватікан)
Михайлина Коцюбинська (Україна)

