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ей довідник ми уклали саме для вас, шановні друзі,
хто вирішив поєднати своє життя з Національним
університетом «Києво-Могилянська академія».

сю інформацію у довіднику розбито на дві части
ни, щоби спростити пошук потрібних вам даних.
Частина перша — «Календар-довідник» містить
загальну інформацію про історію та сучасність
НаУКМА, загальноуніверситетські свята, наукову
діяльність, культурне та студентське життя,
а також про ресурси університету, служби та
підрозділи, його наукові та дослідницькі центри й
лабораторії. І обов'язково — про самих студентів:
про студентський відділ кадрів, ґранти та іменні
стипендії, Центр працевлаштування студентів та
студентські
організації.
Окремими
підрозділами
виділено інформацію, що особливо цікава для абі
турієнтів — тут ви зможете знайти все про умо
ви вступу та підготовчі курси.
частина друга — «Могилянські студії» містить
відомості
про
професорсько-викладацький
склад
Університету, навчальні плани та програми підго
товки бакалаврів, спеціалістів і маґістрів, анотації
курсів, що читаються в НаУКМА. Усе це допоможе
скласти свій план навчання.

вичайно, подати всю інформацію про НаУКМА на
сторінках одного видання неможливо. Тому, якщо
у вас виникли якісь запитання, наша вам порада —
скористайтеся координатами, вміщеними у Довід
нику,— працівники Університету обов'язково вам
допоможуть.
ажаємо успіху і будемо раді зустріти вас
у Могилянці!
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ХРОНІКА СТАНОВЛЕННЯ ТА ВІДРОДЖЕННЯ

1616 р. (15 жовтня) знатна киянка Галшка Гулевичівна відписує
свою садибу в Києві, на Подолі, місцевому Братству для
заснування монастиря, шпиталю та школи для дітей усіх
станів — День заснування Києво-Могилянської академії.
1632 р. митрополит Київський і Галицький Петро Могила ство
рює Києво-Братську (Могилянську) колегію, об'єднавши
Київську братську та Київську лаврську школи.
1658 р. офіційне надання Києво-Могилянському колегіуму юри
дичних прав вищої школи і титулу «академія» (за
Гадяцькою угодою, ратифікованою Сеймом Речі Поспо
литої у травні 1659 р.).
1694 р., 1701 р. офіційне визнання царськими грамотами за Києво-Могилянською академією статусу вищої школи й
титулу «академія».
1763 р. указ Катерини II про заборону викладання українською
мовою в Києво-Могилянській академії.
1817 р. рішення Священного Синоду про закриття Києво-Моги
лянської академії; відкриття на її території Духовної семі
нарії.
1819 р. відкриття на території та в приміщеннях Києво-Моги
лянської 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
України «Про відродження Києво-Могилянської
мії» на її історичній території як незалежного
навчального закладу України — Університету
Могилянська академія» (УКМА).

Ради
акаде
вищого
«Києво-

1991 р. (16 жовтня) презентація відродження Києво-Могилян
ської академії.
1992 р. (24 серпня) офіційне відкриття Університету «КиєвоМогилянська академія», посвята перших вступників у
студенти.

1993 р. (23—24 травня) Міжнародна нарада експертів ЮНЕСКО,
присвячена аналізу діяльності УКМА.
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 «КиєвоМогилянська 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 р. (1 грудня) затвердження Кабінетом Міністрів України
ТЕО розвитку НаУКМА на 1995-2009 рр.
1996 р. (5 червня) Указ Президента України про перейменування
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 НаУКМА.
1998 р. (7 липня) НаУКМА акредитований Державною акредита
ційною комісією України.
2000 р. (30 жовтня) надання Острозькому колегіуму статусу
Національного університету «Острозька академія».
2002 р. (13 березня) виділення Миколаївської філії НаУКМА в
самостійний ВЗО — Миколаївський державний гумані
тарний інститут ім. Петра Могили.

СЛОВО ДО МОГИЛЯНЦІВ
ало хто не погодиться з афоризмом, що владу беруть
силою, а утримують мудрістю. Сила українського духу, що впро
довж багатьох століть живила боротьбу нашого народу за неза
лежність, дала нам державу. Даремно дехто силкується довес
ти, що вона з'явилася раптово навіть для самих українців — як
неочікуваний подарунок. Мільйони загинули за це, і боротьба
триває. Моє покоління прийняло в свою душу слова Василя
Симоненка:
Україно! Ти моя молитва,
Ти моя розпука світова.
Гримотить над світом люта битва
За твоє життя, твої права.
Ми боролися, як могли, за створення нашої незалежної дер
жави, але Україну, про яку ми мріємо, збудують і розвивати
муть молоді люди. Дати їм освіту світового рівня є одним з
найважливіших завдань. Про це дбає досвідчений і висококва
ліфікований колектив педагогів відродженої Києво-Могилянсь
кої академії. Уже понад дві тисячі наших випускників активно
працюють над розбудовою себе і своєї держави в динамічному
контексті загальносвітового поступу. Вони успішні й швидко
набирають силу мудрості. Приємно чути захоплені відгуки про

ГОЛОВНІ ПОДІЇ 2002/03 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

14 липня — вперше абітурієнти НаУКМА мали можливість
вступати одразу на дві спеціальності.
1 вересня — навчальний рік розпочався інавгураційною
загальноуніверситетською лекцією Почесного професора
НаУКМА відомого українського поета, громадського діяча
Дмитра Павличка «Українська національна ідея».
4-5 вересня — міжнародна конференція «Права людини в
Україні», співорганізатором якої був НаУКМА.
20 вересня — в циклі «Публічні лекції в Могилянці» лекція
відомого
філософа-релігієзнавця
Почесного
професора
НаУКМА Сергія Авєрінцева «Актуальні питання Святого
Письма Старого Заповіту».
14 жовтня — відкриття меморіального музею Івана-Валентина
Задорожнього «Хата» однойменною виставкою творів
художників-монументалістів.
15 жовтня — урочистості з нагоди 370-річчя заснування КиєвоМогилянського колегіуму та 10-ї річниці відродження
Києво-Могилянської академії. Серед заходів, присвячених
цій даті, — прем'єра вистави «Vivat, Academia!» Київського
експериментального
театру
та
студентського
театру
«LUDUS», концерт класичної музики хорової капели
«Почайна» та Національного ансамблю солістів «Київська
камерата», концерт групи «ВВ».
25 жовтня — до Асоціації колегіумів НаУКМА приєднався ще
один — ум. Алушті.
ЗО жовтня — в циклі «Публічні лекції в Могилянці» лекція
відомого українського
філософа професора НаУКМА
Сергія Кримського «Заклики духовності XXI століття».
2 грудня — проголошення програми співпраці між НаУКМА та
Північно-Західним університетом (Northwestern University,
США), бізнес-школу якого — Kellogg School of Manage
ment — за останнім рейтингом журналу «The Economist»
у жовтні 2002 року визнано кращою бізнес-школою у світі.
У рамках співпраці між університетами відбувся семінар
«Стимулювання та управління інноваціями», проведений
викладачами Центру управління технологіями та іннова
ціями Північно-Західного університету та Києво-Могилян
ської бізнес-школи для керівників компаній. У планах
подальшої співпраці — створення українського консорціу
му зі стимулювання та управління інноваціями.

13 грудня — конкурс «Студент Києва». НаУКМА визнано
кращим серед 37 учасників — вищих навчальних закладів
столиці в номінаціях «Мистецтво і культура» та «Фізична
культура і спорт». Із 25 фіналістів 9 представляли Могилянку, а саме: в номінації «Технічні науки» — 3-тє місце;
«Суспільні науки» — 3-тє та 4-те місця; «Мистецтво і куль
тура» — 1-ше та 2-ге місця; «Фізична культура і спорт» —
четверо з п'яти фіналістів.
20 грудня — випуск перших 12 маґістрів із бізнес-адміністрування Києво-Могилянської бізнес-школи (kmbs).
27-31 січня — традиційні Дні науки НаУКМА і 9-та щорічна
міжнародна
наукова
конференція
«Україна:
людина,
природа і суспільство». Студенти та науковці організували
12 круглих столів, 3 семінари, 1 диспут, відбулося 493
доповіді, з яких кожна четверта — студентська. Взяли
участь 60 науковців із інститутів Академії наук та вищих
навчальних закладів України.
14 січня — передача посольством України в Румунії ікони святого
Петра Могили студентській церкві Благовіщення НаУКМА.
22 травня — презентація відеофільму про НаУКМА «Галшчин
дім», режисуру якого здійснив відомий український ре
жисер, сценарист, художник Сергій Маслобойщиков.
Березень — журнал «Кореспондент» в рейтингу «Топ-100.
Найвпливовіші люди України» (№ 10, 18 березня, 2003)
45-м назвав Президента НаУКМА В’ячеслава Брюховецького.
Квітень — на базі маґістерської програми «Журналістика» ство
рено Могилянську школу журналістики, до якої входять
телестудія НаУКМА, радіостудія НаУКМА, фотостудія
НаУКМА, Центр досліджень інтернет-журналістики та
Центр медіареформ.
У рамках проекту «Медіареформи», в якому НаУКМА ви
ступає як співорганізатор разом із Лідським університетом та
компанією TADS (Великобританія), працює Центр медіареформ.
При ньому створено постійно діючий Медіа-клуб, проходить що
місячний міжнародний семінар «Свобода слова і свобода медіа.
Специфіка юридичного забезпечення інформаційної галузі».
Почала функціонувати Школа охорони громадського здо
ров'я — спільний проект НаУКМА, Міністерства охорони здоро
в'я України, Київської медичної академії післядипломної освіти
ім. П. А. Шупика.
У 2003 році оголошено набір на дві нові магістерські про
грами — «Правознавство» та «Інтелектуальні системи прийняття
рішень».

24 серпня
Річниця незалежності України, річниця офіційного відкриття
Національного університету «Києво-Могилянська академія».
29-31 серпня
Реєстрація студентів, поселення в гуртожитки.
31 серпня
Посвята в студенти.
1 вересня
Початок навчального року. Загальноуніверситетська лекція
«Оптимізація бізнес-процесів для підвищення глобальної
конкурентоспроможності» Почесного професора НаУКМА
Карла Цайнінгера, голови і виконавчого директора консалтин
гової фірми «Global Technology Management Consultunts»,
директора Літніх програм для німецькомовних країн у Принстонському університеті (Princeton University), факультет
німецької мови та літератури.
8-12 вересня
Перезарахування навчальних дисциплін для студентів, які
прийшли з інших вищих навчальних закладів.
19 вересня
День відродження Києво-Могилянської академії.
1-15 жовтня
Студенти 4-го року навчання бакалаврату та програм підго
товки спеціалістів обирають теми кваліфікаційних робіт та
затверджують їх на кафедрах.
1-15 жовтня
Студенти 2 —3-го років навчання визначаються з темами
курсових робіт.
15 жовтня
День Академії.
20-24 жовтня
Тиждень самостійної роботи.
8-20 грудня
Зимова іспитова сесія.
22 грудня
День іменин Галшки Гулевичівни.

22 грудня - 4 січня
Зимові канікули.
31 грудня
Поминання благодійників Київської академії — в день смерті
Петра Могили.
5 січня
Початок весняного триместру.
19 січня
Свято Богоявлення,
академії.

храмове

свято

Києво-Могилянської

23-27 лютого
Тиждень самостійної роботи.
1 березня - 9 квітня
Захист курсових робіт.
15-26 березня
Запис студентів на навчальні дисципліни нового 2004/05 на
вчального року.
10 квітня
День пам'яті гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.
12—23 квітня
Весняна іспитова сесія.
26 квітня - 2 травня
Весняні канікули.
З травня
Початок літнього триместру.
3-28 травня
Студенти 4-го року навчання бакалаврату, 2-го року навчання
Маґістеріуму та програм підготовки спеціалістів завершують
випускні робити.
31 травня - 18 червня
Захист випускних робіт та державні іспити.
21-25 червня
Літня іспитова сесія.
28 червня
Конвокація — церемонія вручення дипломів.
28 червня
Початок літніх практик.
ЗО червня - 31 серпня
Літні канікули.

ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕНДАР ПОДІЙ
2003
310 років тому гетьман Іван Мазепа розпочав будівництво на
території Братського монастиря кам’яного Богоявленського собору (1693).
300 років тому народився вихованець Києво-Могилянської ака
демії Софроній Кришталевський (1703), канонізований
Православною церквою.
260 років тому Кодифікаційна комісія, що складалася із вихо
ванців Києво-Могилянської академії, підготувала «Права,
за якими судиться малоросійський народ» (1743).
240 років з часу подання імператриці Катерині II гетьманом
Кирилом Розумовським проекту перетворення КиєвоМогилянської академії на університет (1763).
235

років з часу заснування при бурсі Києво-Могилянської
академії окремої бібліотеки для найбідніших студентів
(1768).

225

років тому на кошти покровителя Києво-Могилянської
академії митрополита Київського і Галицького Гавриїла
(Кременецького) збудовано кам'яну бурсу та академічну
лікарню (1778).

220 років тому професор Києво-Могилянської академії Іриней
Фальковський заснував для студентів перший фізичний
кабінет (1783).

2004
385 років тому вийшла в світ «Граматика Словенська» (1619)
видатного
вченого-філолога
Мелетія
Смотрицького
(бл. 1575 — 27.12.1633). Того ж року Мелетій Смотрицький став другим ректором Київської братської школи
(1619-1620).
350 років від дня народження вихованця й покровителя КиєвоМогилянської академії гетьмана України Данила Апо
стола (4.12.1654-15.01.1734).
345 років від дня виходу в світ першого українського підручника
з риторики, укладеного професором та ректором КиєвоМогилянської академії Йоаникієм Ґалятовським «Наука
албо способ зложеня казаня» (1659).

305 років від народження вихованця Академії професора й
префекта
Києво-Могилянської
академії,
письменника
Мануйла Козачинського (1699 — 4.08.1755).
295 років від дня кончини вихованця Києво-Могилянської
академії видатного політичного й державного діяча
України, покровителя й розбудовника Академії гетьмана
Івана Мазепи (20.03.1639 — 2.10.1709).
280 років від дня загибелі вихованця Києво-Могилянської
академії наказного гетьмана України Павла Полуботка
(1660-18.12.1724).
270 років тому покровитель Києво-Могилянської академії
архієпископ Київський Рафаїл (Заборовський) затвердив
«Leges academicae docentibus et studentibus» («Акаде
мічні правила для викладачів та студентів») (1734), якими
регламентувався навчальний і виховний процес.
265 років тому (17 червня) відбулося перше зібрання академічної
корпорації в освяченій Конґреґаційній залі на честь
архієпископа Рафаїла (Заборовського), старанням і
коштом якого було перебудовано старий Мазепин
корпус (1739).
240 років від дня народження вихованця Києво-Могилянської
академії, відомого історика, археолога Максима Берлинського (5.08.1764 — 6.01.1848), автора «Історії міста
Києва» (1798—1800) — одного з найкращих досліджень
минулого української столиці.
225 років від дня смерті Стефана Лукомського (1701 — 1779),
обозного
Прилуцького
полку,
історика,
вихованця
Києво-Могилянської академії.
215 років тому в Києво-Могилянській академії відкрито клас
сільської й домашньої економіки (1789).
210 років від часу смерті Григорія Сковороди, вихованця КиєвоМогилянської академії, видатного українського філо
софа (1794).
195 років з часу смерті вихованця Києво-Могилянської академії
відомого українського історика Петра Симоновського
(1717—1809), автора «Короткого опису про козацький
малоросійський народ...» (1765).
100 років з часу виходу в світ першого тому «Актов и документов,
относящихся к истории Киевской академии», зібраних
і виданих професором Миколою Івановичем Петровим
(1904).

Національний університет «Києво-Могилянська академія» —
вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, ліцензія АА № 233186,
сертифікат СД-ГУ № 111132. НаУКМА покликаний реалізувати в
сучасній Україні історичну місію Києво-Могилянської академії
XVII — XVIII століть — виховувати в атмосфері вільного творчого
навчання високоосвічену, індивідуально неповторну особистість,
здатну генерувати оригінальні та плідні для суспільства ідеї, не
залежно мислити та діяти згідно з принципами добра і справед
ливості. Своє призначення НаУКМА реалізує через:
• впровадження збалансованих між собою і побу
дованих на базі найпередовішого світового досвіду
бакалаврських, магістерських, кандидатських і док
торських програм;
• поєднання освітньої діяльності з науково-дослідною роботою;
• орієнтацію на фундаментальні навчальні курси
світового стандарту, що дають широку освіту, вихо
вують культуру мислення і дадуть змогу випускни
кові 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 мис
лячих, національно свідомих особистостей;
• запозичення передового світового досвіду й ін
теграцію українського досвіду в світову освітню сис
тему;
• розгортання мережі філій і колегіумів по Україні.

УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ НаУКМА
Як державний заклад освіти НаУКМА провадить свою діяль
ність відповідно до Конституції України, законів України «Про
освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну
діяльність», актів Президента України, Кабінету Міністрів Ук
раїни, інших нормативно-правових актів України, Статуту
НаУКМА, затвердженого постановою Кабінету Міністрів № 1325
від 22 серпня 2000 року.

Навчання в НаУКМА, робота основних керівних органів
НаУКМА та структурних підрозділів регламентуються відповід
ними положеннями, затвердженими у встановленому порядку.
Управління діяльністю НаУКМА здійснюється:
•
•
•
•

Наглядовою радою;
Академічною конференцією;
Президентом НаУКМА;
Вченою радою;
• керівниками структурних підрозділів.

Наглядова рада — орган, який надає допомогу в забезпе
ченні життєдіяльності НаУКМА та здійснює контроль за його
діяльністю. Персональний склад Наглядової ради затверджується
Кабінетом Міністрів України.
Академічна конференція — орган громадського самовря
дування.
Президент НаУКМА — найвища посадова особа, яка здійс
нює загальне керівництво НаУКМА і несе відповідальність за
результати його діяльності, вирішує особливо важливі питання
життєдіяльності, контролює та координує роботу ректорату і
Вченої ради, здійснює зовнішнє представництво НаУКМА.
Вчена рада — дорадчий орган з питань наукової і навчаль
ної роботи, що здійснює свою діяльність відповідно до Поло
ження про Вчену раду НаУКМА.
Представницькі, громадські органи та органи, що сприя
ють відродженню Києво-Могилянської академії та розвитку
НаУКМА:
• Міжнародна консультаційна рада;
• Довірча рада;
• Студентська колегія;
• Художня рада.
Міжнародна консультаційна рада — представницький
орган НаУКМА за кордоном, до складу якого входять визначні
діячі науки, культури, релігії, а також державні діячі (за зго
дою). Міжнародна консультаційна рада сприяє розширенню
зв'язків НаУКМА з іншими університетами світу.
Довірча рада — громадський орган сприяння відродженню
Києво-Могилянської академії та розвитку НаУКМА (діє на
підставі Положення про Довірчу раду, яке затверджує Академіч
на конференція).
Студентська колегія — орган студентського самоврядування.
Художня рада — дорадчий орган, створений з метою втілення
в життя концепції культурно-мистецької діяльності НаУКМА
та сприяння всебічному розвитку співробітників та студентів
НаУКМА.

Профспілка — повноважний представник працівників і за
хисник їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів.
Сприяє встановленню ділових партнерських взаємовідносин з
адміністрацією університету.
Загальний облік положень НаУКМА здійснює юридичний
відділ, тел. 416-60-19.

ПАНЧЕНКО
Володимир Євгенович,
доктор філологічних наук,
професор,
віце-президент
з навчальної роботи
(1 корпус, кімн. 303,
тел. 463-59-28)
Навчальний процес та діяльність Університету регламентують
ся Статутом НаУКМА, 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 відділі;
юридичному відділі;
читальній залі бібліотеки.

РІВНІ ОСВІТИ
Університет надає своїм спудеям вищу освіту на таких ос
новних рівнях:
• чотирирічна програма бакалаврату (базова вища
освіта);

•
дворічна програма Маґістеріуму (повна вища
освіта). Зі спеціальності «Правознавство» — одно
річна програма.
З деяких спеціальностей випускникам бакалаврату пропо
нується також однорічна програма підготовки спеціаліста.
Кращі випускники Маґістеріуму мають можливість продов
жити навчання в аспірантурі (протягом двох років доопрацю
вати свою маґістерську дисертацію та захистити її як канди
датську) та докторантурі на базі НаУКМА або іншого ВЗО чи
науково-дослідного інституту. Таку ж можливість мають і ви
пускники програми підготовки спеціалістів.

БАКАЛАВРАТ
Протягом навчання в бакалавраті студент слухає базові кур
си з суспільних, природничих чи гуманітарних дисциплін, от
римує фундаментальну мовну підготовку (українська й англій
ська мови) та здійснює професійну підготовку відповідно до
обраної спеціальності.
Наприкінці весняного триместру студенти другого і третього
років навчання пишуть і захищають курсову роботу за темати
кою своєї спеціальності.
Починаючи з VII триместру студент може обрати для ви
вчення ще одну іноземну мову: польську, хорватську, німецьку,
французьку, іспанську, італійську, шведську, китайську чи іншу,
за умови формування студентської групи (не менше 12 осіб) та
оплати її викладання.
Студент, який виконав усі вимоги бакалаврської програми
з обраного ним напряму освіти та успішно захистив кваліфі
каційну роботу або склав державний іспит, отримує диплом
бакалавра.
Студентам НаУКМА пропонуються бакалаврські програми
з таких напрямів підготовки:
• Культура
• Філософія
• Історія
• Філологія (Українська мова і література)
• Соціологія (Соціологія, Соціальна робота)
• Політологія
• Економіка і підприємництво (Економічна теорія,
Фінанси)
• Право
• Фізика
• Хімія

• Біологія
• Екологія
• Комп'ютерні науки (Інформаційні управляючі си
стеми та технології, Інтелектуальні системи прий
няття рішень).

Загальна структура і вимоги бакалаврських програм
Програма підготовки бакалавра за певним напрямом освіти
має на меті забезпечити студентів фундаментальними і спе
ціальними знаннями, підготувати їх до професійної діяльності
та подальшого навчання за дворічною магістерською програмою
або (з деяких напрямів) однорічною програмою підготовки спеці
аліста.
Бакалаврська освітньо-професійна програма складається з
блоку нормативних навчальних дисциплін, а також із блоку ви
біркових дисциплін. Нормативні дисципліни обов'язкові. До них
входять:
а) цикл гуманітарних та соціально-економічних дис
циплін;
б) цикл фундаментальних та професійно орієнтова
них дисциплін.
Перший,
державний
цикл
визначається
Міністерством
освіти і науки України і прослуховується всіма студентами краї
ни. Другий — відповідною кафедрою і залежить від напряму
підготовки. Вибіркові навчальні дисципліни поділяються на
професійно орієнтовані та дисципліни вільного вибору.
Для виконання бакалаврської програми студент має вивчи
ти всі нормативні дисципліни і певну кількість, визначену відпо
відним навчальним планом, вибіркових професійно орієнтова
них дисциплін, повний перелік яких надруковано в цьому до
віднику. Крім того, за дисципліни вільного вибору студент має
набрати 14 залікових балів. За рахунок цих балів студент може
частково виконати програму додаткової спеціальності, вивчити
другу іноземну або давню мову, дисципліни інших напрямів і
факультетів. Загалом протягом чотирьох років навчання сту
дент має набрати певну суму (120 і більше) залікових балів за
всі вивчені дисципліни.
Програми додаткової спеціальності (minor), а також сертифікатні програми пропонуються студентам як доповнення
до обраної ними бакалаврської програми (major). Ці додаткові
програми дозволяють цілеспрямовано використати залікові бали
за обрані курси, передбачені бакалаврськими програмами, скон
центрувати зусилля на додатковому напрямі освіти, що може
суттєво поліпшити перспективи подальшого навчання (вибір

магістерських програм) і майбутнього працевлаштування сту
дентів.
Студенти, які виконали програму додаткової спеціальності
або сертифікатну програму, отримують відповідне свідоцтво:
сертифікат.

МАҐІСТЕРІУМ
У НаУКМА діють такі магістерські програми:
• Біологія
• Екологія (Екологія та охорона навколишнього се
редовища)
• Економічна теорія (ЕЕRС)
• Журналістика
• Інформаційні управляючі системи та технології
• Інтелектуальні системи прийняття рішень
• Історія (Археологія та давня історія України)
• Історія
• Культурологія (Теорія та історія культури)
• Політологія (Порівняльна політологія)
• Правознавство
• Соціальна робота
• Соціологія
• Філологія (Теорія, історія літератури та компа
ративістика)
• Філософія (Історія філософії).
У 2004 році планується відкриття магістерської програми
Хімія.
Навчаючись за магістерською програмою, студент отримує
поглиблені знання і навички дослідницької роботи в обраній га
лузі, проходить підготовку до наукової та викладацької діяльності,
виконання самостійних наукових досліджень. Тривалість навчан
ня за програмою підготовки магістрів — два роки.
Програма підготовки маґістрів охоплює обов'язкові на
вчальні курси та вибіркові курси, практичну підготовку, вико
нання і захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Тему маґістерської роботи студент обирає не пізніше ве
ресня останнього року навчання. Затверджує її декан Маґісте
ріуму. Лише за рішенням ради Маґістеріуму вона може бути
змінена.
Успішне виконання програми підготовки маґістрів згідно з
Положенням про Маґістеріум і державними кваліфікаційними
вимогами та захист магістерської роботи дають право випуск
никові отримати відповідний диплом державного зразка.

Навчальний рік у НаУКМА починається з 1 вересня і скла
дається з трьох триместрів — осіннього, весняного та літнього.
В осінньому та весняному триместрах запроваджено два тижні
самостійної роботи, протягом яких заняття не проводяться, сту
денти працюють самостійно, пишуть тези та реферати з на
вчальних дисциплін, готуються до атестаційних заходів. Три
местр закінчується іспитовою сесією, після якої починаються
канікули. Канікули тривають до двох тижнів у осінньому, один
тиждень у весняному триместрах і до 10 тижнів улітку.
Після зарахування до складу студентів бакалаврату чи Ма
ґістеріуму між НаУКМА та кожним студентом укладається До
говір про корпоративні взаємозобов’язання.

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
Усі навчальні дисципліни і види занять, з яких у триместрі
передбачено підсумкову форму контролю, оцінюються в 100
балів за триместр (максимальна рейтингова оцінка). Ці бали
розбиваються на два блоки: перший враховує роботу студента
на заняттях і письмові звіти протягом триместру, другий відво
диться на підсумковий залік, іспит чи тезу наприкінці курсу.
При цьому максимальна частка іспиту у визначенні рейтингу
не повинна перевищувати 50, а заліку —30 відсотків.
Навчальний рейтинг переводиться в традиційні оцінки за
такою шкалою:
менше як 60 балів — «незадовільно»;
60 — 75 балів — «задовільно»;
76 — 90 балів — «добре»;
91 — 100 балів — «відмінно».

ПЛАН ОПАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Навчання студентів НаУКМА здійснюється на основі інди
відуального планування. Щорічно, згідно з вимогами бакалавр
ських і магістерських програм, кожний студент складає влас
ний план опанування дисциплін, до якого вносить нормативні
навчальні дисципліни та обрані ним вибіркові курси. Запис на
курси і формування індивідуальних планів на всі три тримест
ри (осінь, весну, літо) наступного навчального року відбуваєть
ся в березні. Для того, щоб записатися на обраний курс, сту
дент має внести його до свого індивідуального плану і зареєст
рувати на відповідній кафедрі. Внести корективи до сформова

ного плану опанування дисциплін студент може, звернувшись
із вмотивованою заявою до деканату протягом першого тижня
відповідного триместру, після чого всі внесені ДО НЬОГО ДИСЦИП
ЛІНИ вважаються обов'язковими для вивчення.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН НАВЧАННЯ________________________
З дозволу деканату студент, який успішно засвоює програ
му, може перейти (як правило, на третьому році навчання) на
індивідуальний план навчання. Йому надається можливість до
строкового складання заліку чи іспиту та прискореного завер
шення навчання.

ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМУ БАЗОВОЇ ОСВІТИ
Студенти НаУКМА обирають напрям базової освіти під час
вступу до Університету. Студенти, які з якихось причин не
змогли реалізувати свій вибір щодо напряму освіти, можуть
задовольнити свої освітні потреби, навчаючись за програмою
додаткової спеціальності (minor). За наявності вакантних місць
студент може змінити свій напрям підготовки чи спеціальність,
звернувшись із відповідною заявою до першого віце-президента.

ПЕРЕХІД СТУДЕНТА НА ІНШИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ТА ЗМІНА СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Перехід студента бакалаврату на інший факультет та зміна
спеціальності дозволяється за умови наявності вакантних місць,
а також опанування ним не менше двох повних фундаменталь
них і професійно орієнтованих навчальних дисциплін, визначе
них радою того факультету, куди переходить студент. Якщо
кількість претендентів більша за кількість вільних місць, пе
рехід відбувається на конкурсній основі.
Змінити спеціальність студент може лише один раз за час
навчання — в п'ятому триместрі до початку формування планів
опанування дисциплін наступного року навчання (березень). У ме
жах одного факультету студент може змінити спеціальність у друго
му триместрі. Зміна спеціальності не тягне за собою жодних змін
У плані опанування студентом дисциплін другого року навчання.
Перехід на інший факультет не дає підстав для збільшення
терміну навчання в бакалавраті.
Переведення студентів першого року навчання в бакалав
раті, а також студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікацій
ними рівнями «спеціаліст» та «магістр», з одного факультету на
інший не допускається.

ПЕРЕХІД ДО НаУКМА
З ІНШИХ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
Перехід до НаУКМА студентів з інших вищих закладів ос
віти України допускається лише за умови успішного виконання
вступного тесту і на конкурсній основі. Абітурієнт, який до всту
пу в НаУКМА навчався в іншому ВЗО, вступає на загальних
умовах. Під час навчання в НаУКМА студент може перезараховувати деякі навчальні дисципліни з того ВЗО, де він навчався
раніше.

АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКА
Після завершення навчання на кожному освітньому рівні,
за умови виконання всіх вимог навчального плану і отримання
визначеного мінімуму залікових балів з обраної спеціальності,
студент допускається до підсумкової атестації — захисту квалі
фікаційної роботи на відкритому засіданні Державної комісії
або до складання державних іспитів.
Студентові, який успішно захистив кваліфікаційну роботу
чи склав державний іспит, рішенням Державної комісії при
своюється кваліфікаційний рівень бакалавра, спеціаліста чи
маґістра, вручається диплом державного зразка та додаток до
нього. Студенти, які виконали умови Положення про диплом
бакалавра та маґістра НаУКМА, отримують також диплом На
ціонального університету «Києво-Могилянська академія».
Якщо студент складе на «відмінно» 75 відсотків обов'язко
вих і вибіркових дисциплін навчального плану, а решту дис
циплін — з оцінкою «добре», захистить кваліфікаційну роботу
з оцінкою «відмінно», йому буде видано диплом із відзнакою.

«Мені, як члену міжнародної спільноти — Республіки Знань,
дуже приємно бути свідком відновлення цього університе
ту, що має власну давню історію, і бачити, що він вдало
пропагує гасло цієї Республіки — досконалість».
Роберт Мандел,
лауреат Нобелівської премії
в галузі економіки 1999 року

«Дуже вдячний Вам за вражаюче цікаву інформацію про
діяльність НаУКМА. Ця інформація яскраво свідчить про
відродження України, і я радію і пишаюсь тим, що, хоча і
віддалено, але маю честь бути причетним до цього...»
Збіґнєв Бжезінський,
політолог

«Києво-Могилянська академія, на мій погляд,— це символ
української культури, української ідентичності та історії.
Як найстаріший університет, вона уособлює відроджен
ня України...»
Вільям Ґлісон,
професор історії (США)

«Коли Києво-Могилянська академія функціонує як цілісний
культурний і науковий організм, від студій до видавниц
тва, від лекцій до театру, це свідчення здатності — і
мужності — культури відтворити свій історичний кон
тинуум, перерваний не на роки, а на століття».
Оксана Пахльовська,
літературознавець, професор Римського
університету «Ла Сап’єнца»

«Молода людина ніколи не стане самостійною, якщо не
вдихне свободи на повні груди. Києво-Могилянська акаде
мія завжди мала своєрідну ауру, де думкам вільно, а духові
просторо. Для сучасного українського вищого навчального
закладу ця якість визначальна».
Володимир Мостовий,
головний редактор тижневика «Дзеркало тижня»

Студентське життя очима студентів НаУКМА — це:
«...навчання, навчання, навчання... і не тільки...
...свідомість!..
...найкращі друзі, інтелектуальна тусовка, плац,
Брюховецький...
...теплиця, де вирощують таланти...
...вир заходів і подій, де постійно треба обирати...
...АКАДЕМІЯ (усі літери — великі)...»
Якщо ви хочете здобути ґрунтовні знання, побачити нау
кові 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 задоволь
нить 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 зуст
рінетеся з ними у нашому Університеті.
Якщо ви комунікабельна людина, яка полюбляє життя й отри
мує насолоду від спілкування з неординарними особистостями, —
в нашому закладі на вас чекає безліч друзів. У цих стінах знахо
дять спільну мову вихідці з різних регіонів України, які відтво
рюють у мініатюрі справжню модель демократичної держави.
Якщо ви не байдужі до свого здоров'я, вас приваблюють
спортивні тренування, змагання і перемоги, ви людина завзята
й енергійна, — на вас чекають у спортивному комплексі Ака
демії. 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 творчість, мистецтво, фольклор,
тоді — саме для вас художні виставки Галереї мистецтв, виступи
університетської хорової капели «Почайна», Могилянські музичні
вечори в Конґреґаційній залі Староакадемічного корпусу.
Якщо ви прагнете спробувати себе в мистецтві, виявити свою
творчу особистість, на вас чекає Експериментальний театр-студія, Лабораторія старовинних інструментів, студія гончарного
та емальєрного мистецтва. За участю та з ініціативи студентів
Університету
видаються
журнали
«Кіно-Театр»,
«Соціальна
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політика та соціальна робота», «Політична думка», газети «Ака
демічна панорама», «Вісник Студентської колегії», «Май
дан Могилянка», «Могилянська криця» тощо. Щодня на вели
ких перервах можна почути інформаційно-музичні програми
студентського радіо.
Якщо ж ви прагнете, не гаючи часу, подбати про свою ка
р'єру, то саме в НаУКМА ви якнайшвидше реалізуєте свій по
тенціал. Студенти ще під час навчання мають змогу знайти ро
боту як у самій Академії, так і поза її межами. Допомогти вам у
цих пошуках покликаний Центр працевлаштування студентів
НаУКМА (4 корпус, кімн. 108).
Якщо ви не цураєтесь свого і чужому научаєтесь, до ваших
послуг відділ міжнародного співробітництва (5 корпус, кімн. 25),
Що надає консультації та детальну інформацію про поточні
програми обміну студентами для навчання або стажування за
кордоном.
Якщо в процесі напруженої розумової роботи ви зголодні
ли — ласкаво просимо до кафе та університетської їдальні, де
можна вдало поєднати обід і приємне спілкування.

Якщо ви любите яскраві видовища, дискотеки, вистави, то
не пропустіть Бал знайомств (перша п'ятниця жовтня), День
Академії (15 жовтня), День студентів (17 листопада), День св. Ва
лентина (14 лютого), Студентський карнавал (13 січня), Дні фа
культетів, вертеп та багато іншого цікавого, де виявляється ве
села вдача та романтично-патріотичний дух справжнього сту
дента. Культурно-мистецький центр (вул. Іллінська, 9) разом зі
Студентською колегією та студентським радіо щомісяця влаш
товують дискотеки.
НаУКМА має два гуртожитки:
• на 558 місць — Київ, вул. М. Цветаєвої, 14-6
• на 180 місць — Київська обл., смт Ворзель,
вул. Великого Жовтня, 54.
І,
звичайно, найріднішим для всіх спудеїв НаУКМА є Дека
нат з роботи зі студентами (4 корпус, кімн. 102), де можна одержа
ти потрібну вам інформацію, поспілкуватися, поділитися 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».

ДЕКАНАТ З РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ

ТРЕТЯКОВА
Олена Василівна,
декан з роботи
зі студентами
(4 корпус, кімн. 102, тел.
463-71-13, факс 462-51-95)
Методист деканату —
Ірина Миколаївна
Решетова
Організований у 1996 році, Деканат з роботи зі студентами
покликаний сприяти створенню умов для зростання та розвит
ку молодої особистості, здатної творчо мислити й активно дія
ти. Виховання майбутніх лідерів держави неможливе без гар

монійного 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 і навички,
що їх набувають студенти впродовж навчання в Академії.
Мета діяльності деканату — розвиток різнопланових мож
ливостей студентів, підтримка в них поваги до загальнолюдсь
ких цінностей, долучення студентів до університетських тра
дицій, інтеграція їх в академічну спільноту.
Повсякденна робота Деканату з роботи зі студентами ске
рована на:
• участь студентів у творенні єдиної корпоративної
культури Університету;
• контроль за виконанням Положення про участь сту
дентів у розбудові НаУКМА;
• підтримку та розвиток студентського самовряду
вання;
• координування зусиль щодо соціального захисту сту
дентів;
• поширення інформації про конкурси, ґранти, сти
пендії, студентські наукові конференції;
• організацію студентських акцій та консультативної
підтримки цих акцій з боку відповідних кафедр і
служб Університету;
• дорадництво у створенні та діяльності студентських
організацій;
•
допомогу у проведенні загальноуніверситетських
заходів;
• організацію зустрічей з абітурієнтами, допомогу
щодо інституціалізації першокурсників, підтримку
зв'язків із випускниками;
• збір, аналіз та поширення інформації про студентські
акції та ініціативи.
До складу деканату входить Центр працевлаштування сту
дентів. Його завдання — залучення студентів до трудової діяль
ності як у самому університеті, так і поза його межами, форму
вання у студентів навичок щодо побудови власної кар'єри.

ДОВІДКА ДЛЯ ПЕРШОКУРСНИКА
Ось ви вже і 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 і відповідальність за цей вибір
та його втілення так само покладена на вас.
Як зорієнтуватися у всіх тонкощах студентського життя і
навчання в НаУКМА?
Уже з 25 серпня починається поселення до гуртожитку (де
тальна інформація — у Житловому відділі: 3 корпус, кімн. 106).
30-31 серпня в деканатах проходить реєстрація студентів.
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 розпочи
нається 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, дека
нами факультетів, керівниками підрозділів та служб.
Для швидшої адаптації першокурсників запроваджено курс
«Вступ до університетських студій», що читається з початку
вересня. В ході курсу ви познайомитеся з особливостями на
вчання в НаУКМА в цілому і на вашому факультеті зокрема.
Дізнаєтеся про викладачів і співробітників вашого факультету,

структуру навчального року і графік навчального процесу, пра
ва й обов'язки студента, формування навчального плану, правила
користування науковою бібліотекою НаУКМА тощо.
На початку вересня ви отримаєте студентські квитки та
залікові книжки - документи суворої звітності, які треба берегти.
Протягом першого тижня вам доведеться складати свій осо
бистий план опанування навчальних дисциплін на поточний рік,
куди ввійдуть не тільки обов'язкові курси, а й ті, які треба об
рати самим. Як це зробити, читайте в наступній рубриці «Як
скласти особистий план навчання?», порадьтеся з методистом
факультету чи департаменту.
Студентам, які вступили до Університету з інших вищих за
кладів освіти, надається право отримати на відповідних кафедрах
перезарахування раніше вивчених навчальних дисциплін, якщо їхній
зміст і обсяг відповідають програмам НаУКМА. Заяви на переза
рахування приймають деканати й кафедри в перший тиждень
вересня, сам перезалік відбувається другого — третього 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 Універ
ситеті, веде до втрати балів, зниження підсумкової оцінки. Спра
ва в тому, що кожна навчальна дисципліна оцінена в 100 балів.
Більшу частину їх студент може набрати не на заліку чи іспиті,
а протягом триместру, під час групових занять і самостійної робо
ти. Саме ці бали — його здобуток, з яким він спокійно може йти на
підсумкову атестацію — залік чи іспит. Зверніть увагу на графік ви
дачі 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?
Найперше, уважно ознайомтеся з навчальним планом обра
ної вами спеціальності, позначте для себе обов'язкові для ви
вчення і 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 із обраної, так і з інших спеціальностей свого
або інших факультетів.
Ще 5 залікових балів (а в цілому це складатиме 125) студенто
ві надається безкоштовно. Все, що понад 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 пере
вищує 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 і на самостійну роботу. Лише тим, хто
добре встигає, декан може дозволити збільшити тижневе акаде
мічне навантаження для прискореного проходження програми.
Вперше студент стикається з потребою вибору дисциплін уже
на початку першого року. У визначений термін треба звернутися
до методиста факультету чи департаменту і заповнити спеціаль
ний бланк плану опанування навчальних дисциплін у двох примір
никах, один з яких передається методисту, а другий залишається
у студента. Надалі всі студенти, зокрема й першого року, оформ
люють свій план на наступний навчальний рік. Відбувається це в
другій половині березня. Цьому заходу передують збори сту
дентів, проводяться консультації, де можна отримати поради
щодо змісту свого плану. А у визначені графіком день і годину
студент знову ж таки заповнює план опанування навчальних дис
циплін у двох примірниках, 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 дізна
тись уже в понеділок наступного тижня, який називається тиж
нем корекції. Щоб не втратити час і потенційні залікові бали,
він має у визначений графіком день підійти до методистів ка
федри й факультету і записатись на іншу дисципліну, запис на
яку відбувся або з великою вірогідністю відбудеться.
Варто мати на увазі, що на деякі дисципліни встановлено чіткі
ліміти запису. Тому треба заздалегідь подбати про своєчасну заяву.

Багатьом другокурсникам, які до цього мають остаточно
визначитися з майбутньою спеціальністю, доведеться пройти
конкурсні випробування, щоб підтвердити право опановувати
обрану спеціальність. Найвагоміші аргументи для перемоги —
висока успішність, зокрема з фундаментальних та професійно
орієнтованих дисциплін, а також відмінний захист курсової ро
боти в кінці лютого — на початку березня.
Бажаємо успіхів у здійсненні ваших намірів!

ІМЕННІ СТИПЕНДІЇ ТА ҐРАНТИ
У НаУКМА існує багато різних форм підтримки та заохо
чення студентів, які займаються науковою та дослідницькою
діяльністю, мають високі показники у навчанні, беруть активну
участь у громадському житті. Однією з таких форм є призначен
ня державних стипендій та премій, а також надання іменних
стипендій та внутрішніх Грантів за внесок у розбудову НаУКМА.
Щороку кращі студенти отримують:
Стипендії
• Президента України
• Кабінету Міністрів України
• Верховної Ради України
• Голови Київської державної адміністрації
• Фонду інтелектуальної співпраці «Україна — XXI
століття» для переможців Універсіади «Інтелектуал
XXI століття» (на весь термін навчання)
• Громадського фонду Святого Андрія Первозванного, призначені за результатами проведення щоріч
ного конкурсу «Студент Києва»
Премії
• Голови Київської державної адміністрації
• Голови Подільської державної адміністрації
• Видавництва «Смолоскип»
Крім того, щороку призначаються такі
НаУКМА для кращих студентів бакалаврату:
Факультет гуманітарних наук
• Стипендія ім. Петра Могили
• Стипендія ім. Григорія Сковороди
• Стипендія ім. Івана Мазепи
Факультет правничих наук
• Стипендія ім. Пилипа Орлика

іменні

стипендії

Факультет природничих наук
• Стипендія ім. Володимира Вернадського
Факультет економічних наук
• Стипендія ім. Євгена Слуцького
Факультет соціальних наук і соціальних
технологій
• Стипендія ім. Микити Шаповала
Факультет інформатики
• Стипендія ім. Сергія Лебедєва
Щорічні іменні стипендії НаУКМА для
слухачів магістерських програм:
• ім. Михайла Брайчевського
• ім. Володимира Любименка
• ім. Володимира Полтавця
• ім. Віктора Китастого
• ім. Соломії Павличко
Кращому випускникові маґістерської програми/спеціалісту
на Конвокації (церемонії вручення дипломів) вручається Пре
мія Миколи Кравця - за практичний внесок у справу розбудо
ви України (наукова, громадська діяльність і підприємництво).

Лауреат Премії
Миколи Кравця —
Наталія Дмитренко

Гранти на зарахування внеску
у розбудову НаУКМА
Кафедра історії
• Ґрант Пилипа та Володимири Демусів — за най
кращі знання з історії України.
Факультет інформатики
• Пропам'ятний ґрант ім. проф- Ніни Синявської —
кращому студентові Фін.
Кафедра української мови
• Ґрант Стипендійної фундації Богдана і Наталії
Ковалів — студентові ФСНСТ, який показав най
кращі знання з української мови.
• Ґрант Стипендійної фундації Богдана і Наталії
Ковалів — студентові Фін, який показав найкращі
знання з української мови.
• Ґрант Богдана і Глорії Чемеринських — студен
тові ФСНСТ, який показав найкращі знання з україн
ської мови.
Факультет природничих наук
• Пропам'ятний ґрант ім. проф. Ніни Синявської —
кращому студентові ФПрН.

Кафедра екології
• Щорічний ґрант доктора Мирослави Іванців —
студентові, визначеному кафедрою екології.
Факультет економічних наук
• Ґрант Григорія Малиновського — студентові ФЕН,
який походить із села і показав високі результати у
навчанні.
Факультет правничих наук
• Пропам'ятний ґрант ім. Степана Бицька — сту
дентові ФПвН, який походить із села і показав най
кращі результати в навчанні.
Факультет суспільних наук і суспільних технологій
• Ґрант Стипендійної фундації Богдана і Наталії
Ковалів — кращому студентові-соціологу.
• Ґрант Стипендійної фундації Богдана і Наталії
Ковалів — кращому студентові Школи соціальної
роботи.
Кафедра англійської мови
• Пропам'ятний ґрант ім. Юрія Кузіва — двом сту
дентам, визначеним кафедрою англійської мови.
Кафедра фізичного виховання
• Пропам'ятний ґрант ім. Андрія Господина — най
кращому спортсмену, що представляє НаУКМА у
змаганнях.
Кафедра філософії та релігієзнавства
• Пропам'ятний ґрант ім. Євгенії та Тимоша Таборовських — студентові, який показав найкращі ре
зультати у вивченні релігієзнавства.
• Пропам'ятний ґрант ім. доктора Євгена Лащика —
студентові, визначеному кафедрою філософії та ре
лігієзнавства.
• Ґрант Фонду Діонізії та Миколи Ненадкевичів —
за успіхи у вивченні релігієзнавчих курсів.
Кафедра філології
• Ґрант пана Володимира Безсоніва — за успіхи у
вивченні другої іноземної мови.
Кафедра культурології
• Пропам'ятний ґрант ім. Петра Сабари — двом
студентам, визначеним кафедрою культурології.
• Ґрант Фонду Степана і Люсі Дудяків — кращому
студентові, визначеному кафедрою культурології.

Наукова бібліотека НаУКМА
• Пропам'ятний ґрант ім. Юрія Паславського —
студентові бакалаврату — кращому читачеві науко
вої бібліотеки.
• Пропам'ятний ґрант ім. Юрія Паславського —
студентові Маґістеріуму — кращому читачеві нау
кової бібліотеки.
Служба віце-президента з розвитку
• Пропам'ятний ґрант ім. Богдана Головіда — сту
дентові, який активно працював у залученні коштів
або ґрантів для НаУКМА.
• Пропам'ятний ґрант ім. Ярослава Зеленського —
студентові, який не менше 5 разів протягом навчаль
ного року виступив у ЗМІ про НаУКМА.
• Пропам'ятний ґрант ім. Ярослави Шафранюк —
студентові, визначеному відділом зв'язків із громад
ськістю.
Деканат з роботи зі студентами
• Пропам'ятний ґрант ім. Андрія Винничука, пер
шого голови Студентського Братства НаУКМА —
за активність в організації студентського самовря
дування.
• Ґрант Української кредитної спілки (Рочестер,
США) — студентові, визначеному Полтавським зем
ляцтвом.
• Ґрант Олександри Дяченко-Кочман бл. пам'яті
Тетяни Олександрівни Дяченко — студентові з Пол
тави або Полтавської області, який показав найкра
щі результати в навчанні.
• Ґрант Стипендійної фундації Богдана і Наталії
Ковалів — за активність у громадському житті
НаУКМА.
• Ґрант пам'яті Івана Кубрака — студентові з Чер
нігівщини, який показав найкращі досягнення у
навчанні.
Здобуття призових місць у Всеукраїнських студентських
олімпіадах та конкурсах зараховується як внесок за один рік у
розбудову Університету.
Іменні стипендії і ґранти є не тільки відзнакою і підтрим
кою для здібних і обдарованих студентів. Вони носять імена
людей, які в різний час інтелектуально, духовно та матеріально
сприяли становленню і відродженню Києво-Могилянської ака
демії.
Наша щира подяка усім ґрантодавцям.

СТУДЕНТСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ НаУКМА
Студентська колегія — колегіальний виборний орган сту
дентського самоврядування, що представляє і захищає інтере
си всіх студентів НаУКМА. Діяльність Студентської колегії спря
мована на вирішення студентських проблем на їхньому ж рівні,
акумулювання проблем та пропозицій студентства та висвіт
лення їх на рівні адміністрації, координацію діяльності студент
ських організацій, активну участь у проведенні загальноуні
верситетських студентських акцій, підтримку зв'язків з органа
ми студентського самоврядування інших навчальних закладів.
Тут можна замовити проїзний на метро, запропонувати нові
проекти щодо урізноманітнення та покращення життя студентів
(4 корпус, кімн. 106, тел. 416-65-49).
Спудейське братство — добровільна громадська організація
студентів НаУКМА, діяльність якої спрямована на відновлення,
збереження та поширення кращих національних традицій та тра
дицій Києво-Могилянської академії. Організація святкувань дат
народного календаря, вивчення обрядів, студентський вертеп,
свято «Розмалюй писанку», круглі столи, присвячені досліджен
ню й поширенню традицій Києво-Могилянської академії, соціоло
гічні опитування студентів, відзначення днів пам'яті уславлених
діячів української історії та культури — ось далеко не повний пере
лік віх діяльності цієї організації (4 корпус, кімн. 107, тел. 416-65-49).
Студентське наукове товариство — координує зусилля сту
дентів, спрямовані на дослідження актуальних проблем сучас
ної науки, забезпечує участь студентів у наукових форумах
відповідного рівня (4 корпус, кімн. 106, тел. 416-65-49).
«Пласт» — молодіжний центр. Має на меті всебічне патрі
отичне виховання та самовиховання молоді на засадах христи
янської моралі (4 корпус, кімн. 105, тел. 238-25-73).
Молодіжний гуманітарний центр — громадська організа
ція, що об'єднує молодих гуманітаріїв та творчу молодь, сприяє
реалізації їхнього творчого потенціалу, регулярно проводить
диспути на теми філософських та морально-етичних проблем,
до яких широко залучаються не тільки студенти НаУКМА, а й
аспіранти та викладачі кафедр, наукові центри/ Організатор
традиційного «Різдвяного диспуту» (4 корпус, кімн. 105).
Спілка студентів-християн — громадське об'єднання сту
дентів різних християнських конфесій; має на меті поширення
об'єктивної інформації про християнство, сприяння духовному
розвитку студентства, створення репутації КМА як університе
ту з багатими духовно-культурними традиціями.

СМІТ — Студентське мистецько-інформаційне товариство
при Культурно-мистецькому центрі НаУКМА. Діяльність СМІТ
відповідає назві організації — це мистецькі акції та презен
тації, інформаційно-розважальні програми на студентському
локальному радіо-СМІТ, вечірки та дискотеки для могилянців і
гостей НаУКМА. СМІТ завжди відкрите для співпраці з волон
терами, іншими студентськими організаціями. Дізнатися більше
про СМІТ можна:
http://snark.ukma.kiev.ua/~smit або http://www.smit.f2s.com.
SIFE — «Student In Free Enterprise» — громадська організа
ція студентів факультету економічних наук, яка діє у рамках
міжнародної програми економічної освіти, інтегруючи сучасні
технології в галузі економіки та інших суспільних дисциплін у
спільноту студентства НаУКМА та найперспективніші верстви
населення (дітей та молодь віком від 10 до ЗО років).

Клуб інтелектуальних ігор («ЩО? ДЕ? КОЛИ?», «Брейн»,
КВК) — громадське об'єднання студентів, що залучає студент
ську молодь до україномовних інтелектуальних ігор.
Студентський кіноклуб (керівник — Ольга Брюховецька) —
організовує перегляд найкращих вітчизняних та зарубіжних
фільмів, зустрічі з кінорежисерами, акторами.
Студенти НаУКМА беруть активну участь у діяльності ба
гатьох міжнародних студентських організацій, серед них:
AISEC-KYIV — «Association International des Etudians en
Siences Economiques et Commerciales» — міжнародна програма
стажувань: пов'язані з нею освітні проекти дають можливість
отримати міжнародний досвід роботи.
AEGEE-KYIV — «Association des Etats Generaux des Etudians
de l'Europe» — форум студентів, що сприяє європейській інтегра
ції та співпраці серед молоді. Студенти мають можливість ко
ристуватися дисконтною системою ISIC. Міжнародна студент
ська картка-квиток передбачає систему знижок на витрати, по
в'язані з подорожами, навчанням і відпочинком (4 корпус,
кімн. 106).
Студентські газети «Вісник Студентської колегії», «Майдан
Могилянка», «Могилянська криця», «ЗМІСТ», «Чернетка» —
інформують про найважливіші події в НаУКМА, висвітлюють
проблеми, публікують літературні та наукові твори початківців.
Студентський портал «Бонет» (bo.net.ua) миттєво реагує
на події у світі та в Академії. Спілкування у форумі дозволить
кожному висловити свій погляд на певні проблеми.

Ірина КАРТАВЦЕВА, керівник
(4 корпус, к. 108, тел.Афукс (044) 462-51-95,
е-таіі: jcc@ukma.kiev.ua)
Центр засновано в 1994 р. з метою допомоги студентам
НаУКМА у пошуках роботи, в адаптації до сучасних вимог на
ринку праці, у підготовці до контактів з майбутніми працедав
цями.
Основні напрями діяльності:
1.

Працевлаштування студентів на тимчасові вакан
сії в межах НаУКМА, де студенти мають змогу отри
мати досвід роботи; оформлення документації.
2. Допомога у працевлаштуванні студентів та ви
пускників НаУКМА, пошук інформації про ва
кансії, організація інтерв'ю з працедавцями, кон
сультації щодо напрямів діяльності та вимог компанії-працедавця.
3. Навчально-методична робота: проведення семіна
рів: «Самооцінка. Перші кроки на ринку праці»,
«Написання резюме», «Підготовка до проходження
вдалого інтерв’ю. Інтерв'ю», психологічного тесту
вання, відеозапис та аналіз тренувальних співбе
сід студентів; надання спеціальної літератури.

4.

Консультаційні послуги щодо профорієнтації та
адаптації до вимог працедавців тощо.

Випускники НаУКМА мають високий рейтинг на ринку
праці й знаходять можливості для самореалізації та кар'єрного
росту не тільки за напрямом фахової освіти, айв інших галу
зях економіки і суспільного життя. Вони працюють у багатьох
компаніях різних напрямів діяльності та різних форм власності.

СТУДЕНТСЬКИЙ ВІДДІЛ КАДРІВ
Наталія ГРИБЧУК, керівник
(1 корпус, кімн. 110, тел. 416-22-47)

Відділ створено в 1998 році задля більш тісної співпраці
адміністрації зі спудеями, задоволення їхніх потреб в оператив
ному оформленні документації.
Основні завдання відділу:
• ведення особових справ студентів;
• облік та заповнення трудових книжок;
• опрацювання наказів про персональний склад
і рух студентів (прийом, відрахування, поновлен
ня, академічні відпустки та відрядження), при
значення стипендій;
• видача довідок, студентських квитків, дипломів
і сертифікатів;
• надання консультацій щодо навчання та праце
влаштування.

ЩЕРБАК
Віталій Олексійович
Декан факультету,
доктор історичних наук,
професор
(1 корпус, кімн. 201,
тел. 416-14-20,
e-mail: svo@ukma.kiev.ua)

Заступник декана —
Олена Володимирівна
ДУХОТА
(1 корпус, кімн. 205,
тел. 416-14-20)

Методисти факультету —
Світлана Іванівна
КУРАНОВА,
Ірина Іванівна
ЮРЕЧКО
(1 корпус, кімн. 203,
тел. 416-14-20)

Становлення факультету гуманітарних наук розпочалося з
часу відродження університету «Києво-Могилянська академія».
З 1992 року до складу факультету входили кафедри філософії
та релігієзнавства, культурології, української, англійської та іно
земних мов. З 1994 року додалися кафедри історії, компарати
вістики, фізичного виховання, а 1997 року — політології. На базі
кафедр компаративістики та іноземних мов у 1997 році було
створено кафедру філології. Протягом 1997 — 2002 рр. факультет
мав назву «Гуманітарних та суспільних наук». Нині до складу
факультету гуманітарних наук входять п'ять випускових кафедр:
історії, філософії та релігієзнавства, культурології, філології,

української мови, які здійснюють підготовку студентів за відпо
відними напрямами базової освіти, а також забезпечують викла
дання дисциплін магістерських програм.
На факультеті ведеться підготовка за напрямами базової
освіти: історія, філософія, культура, філологія. Специфіка фа
культету 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 підго
товку (українська, англійська, ще одна сучасна і одна з давніх
мов — за вибором студента), розвинути культуру мислення,
оволодіти навичками літературної творчості і роботи на комп'ю
тері. Студенти факультету мають унікальну можливість поєднати
фахову освіту певного напряму з вивченням курсів інших на
прямів, на додаток до головної спеціальності (major) виконати
програму додаткової спеціальності (minor) або одну з сертифікатних програм (релігієзнавство, перекладознавство). Програ
ми додаткової спеціальності пропонуються з усіх зазначених
напрямів базової освіти.
Процес навчання на факультеті ґрунтується на принципі
вільної творчої освіти (Liberal arts education), який дозволяє
студентам, враховуючи державні й університетські вимоги та
використовуючи можливості факультетських програм, збудува
ти власну програму навчання. Згідно з цією концепцією остаточ
не визначення напряму базової освіти відбувається наприкінці
другого року навчання, коли студент, оволодівши необхідною
базою знань, свідомо самовизначається з подальшою спеціаліза
цією. На цьому етапі студент має можливість прослухати не тільки
пропедевтичні курси з філософії, історії, філології, культури, а й
більш ґрунтовні курси з цих та інших напрямів освіти. Протя
гом наступних двох років студент має вивчити переважно
профорієнтовані дисципліни, характер і загальна кількість яких
визначаються відповідним навчальним планом, та захистити кур
сову й кваліфікаційну роботи. Необхідно також виконати за
гальну для всіх бакалаврських програм вимогу — набрати не
менше 8 залікових балів з інших напрямів, що пропонуються
кафедрами.
Після здобуття ступеня бакалавра студенти, які виявлять
схильність і здібності до наукової роботи, матимуть змогу
продовжити навчання за дворічною магістерською програмою
(Історія філософії; Теорія, історія літератури та компаративі
стика; Історія; Теорія та історія культури; Археологія та давня
історія України), де поглиблено вивчатимуть дисципліни з об
раної спеціальності й провадитимуть дослідження під керівниц
твом відомих вчених. Випускники цих програм можуть продов
жити навчання в аспірантурі на відповідних кафедрах. Ступінь
маґістра дозволяє працювати в науково-дослідних установах,

вищій школі, державних структурах, культурних закладах, за
собах масової інформації.
Навчальний процес на факультеті органічно пов'язаний з
науковими дослідженнями. На кафедрах розробляються нау
кові теми, фінансовані з державного бюджету, склалися свої
наукові школи (професорів Д. С. Наливайка, В. С. Горського,
А. М. Колодного). При факультеті активно діють Науково-дослід
ний центр «Спадщина КМА» (кер. М. В. Яременко), Центр дослі
джень Центрально-Східної Європи (кер. Н. М. Яковенко), Центр
європейських гуманітарних досліджень (кер. К. Б. Сігов), Центр
археологічної експедиції НаУКМА (кер. Л. Л. Залізняк), Україн
сько-польський центр науки і культури (кер. В. П. Моренець).
Освітньо-професійні програми підготовки бакалаврів і маґістрів
усіх напрямів, а також програми навчальних дисциплін знач
ною мірою мають оригінальний характер і відбивають сучас
ний стан науки в конкретних галузях. Наукові дослідження про
фесорсько-викладацького
колективу
факультету
реалізуються
в монографіях, спеціальних колективних працях, щорічних ви
пусках «Наукових записок НаУКМА», підручниках, курсах
лекцій, навчальних посібниках, іншій методичній літературі.
Важливе значення для розвитку факультету мають його
різнобічні зв'язки з вітчизняними та зарубіжними навчальни
ми і науковими закладами. Факультет активно співпрацює з
науково-дослідними інститутами Національної академії наук
України, провідні наукові співробітники яких з самого початку
брали участь у формуванні навчальних програм та їх впрова
дженні в навчальний процес. До викладання на факультеті залу
чаються фахівці з українських, європейських та американських
університетів. Кафедра філософії та релігієзнавства розвиває
науково-педагогічні контакти з Люблінським університетом
ім. М. Склодовської-Кюрі, беручи участь у спільних наукових
проектах, конференціях, обміні викладачами та студентами.
Кафедри філології та історії плідно співпрацюють з Дрезден
ським, Познанським, Яґеллонським та Варшавським універси
тетами.
Обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми
Для здобуття кваліфікаційного рівня є студентська практика.
Студенти проходять археологічну та археологічно-культуроло
гічну навчальну, етнографічну, археологічну та філософську до
слідницькі, педагогічну та музейно-ознайомчу практики. їх про
ведення сприяє закріпленню та поглибленню теоретичних знань,
набуттю професійних навичок, формуванню творчої особис
тості на основі засвоєння культурно-історичних надбань люд
ства.
Студенти ФГН мають змогу займатися в мистецьких студіях, брати участь у роботі наукових гуртків, реалізовувати свої

організаційні здібності в університетських громадських об'єд
наннях, відвідувати різноманітні спортивні секції. Регулярно про
водяться зустрічі з відомими письменниками, митцями, громадсь
кими та політичними діячами. Органічне поєднання навчання з
творчими ініціативами дозволяє щорічно здобувати призові місця
в різноманітних студентських конкурсах.
Перспектива розвитку факультету пов'язана з подальшим
упровадженням принципу вільної творчої освіти, удосконален
ням існуючих бакалаврських та відкриттям нових магістерсь
ких програм, запровадженням нових спеціалізацій на кафед
рах, створенням спеціалізованих рад із захисту кандидатських
і докторських дисертацій, розширенням міжнародного співро
бітництва.
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Створений у серпні 2000 р. на базі департаменту економіч
них наук НаУКМА, факультет готує фахівців-економістів за про
грамами освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста,
маґістра, а також аспірантури.
Освітньо-професійні програми підготовки економістів відпо
відають державним стандартам вищої освіти України, а також
сучасним західним стандартам вищої економічної освіти. Зав
дяки цьому в 1996 році кафедра економічної теорії НаУКМА
перемогла в конкурсі Консорціуму економічних досліджень та
освіти (ЕЕRС) щодо визначення в Україні базової кафедри для
створення міжнародної маґістерської програми з економічної
теорії, яка сьогодні є магістерською програмою факультету, що

виконується EERC і має найвищий рівень державної акреди
тації.
Практична апробація програм факультету підтвердила їхню
ефективність:
випускники-економісти
НаУКМА
сформували
на вітчизняних і закордонних ринках праці високу професійну
репутацію факультету. Це демонструє наявний високий попит
на випускників з боку престижних фірм і організацій, а та
кож високий вступний конкурс сильних талановитих абіту
рієнтів.
На факультеті діють програми вищої освіти трьох освітньокваліфікаційних рівнів та аспірантури:
• БАКАЛАВРСЬКА — професійного напряму 6.0501 «Еконо
міка і підприємництво» за спеціальностями: «Еко
номічна теорія» та «Фінанси», 4 роки навчання;
• СПЕЦІАЛІСТА — спеціальність 7.050101 «Економічна тео
рія», 1 рік навчання;
• МАГІСТЕРСЬКА — спеціальність 8.050101 «Економічна
теорія», магістерська програма з економічної теорії
Консорціуму економічних досліджень та освіти
(EERC), 2 роки навчання;
• АСПІРАНТУРА — спеціальність «Економічна теорія», «Економіко-математичне моделювання», «Світове госпо
дарство та міжнародні економічні відносини», 3 роки
навчання.
На факультеті працюють дві кафедри, які забезпечують ви
пуск фахівців із двох спеціальностей.
Кафедра економічної теорії працює з часу відродження
Києво-Могилянської академії і забезпечує підготовку фахівців
зі спеціальності «Економічна теорія». Перший випуск відбувся
1996 року. 1998 року ДАК України визнала НаУКМА акредито
ваним за четвертим рівнем з напряму 0501 «Економіка і підпри
ємництво (економічна теорія)» за спеціальністю 8.050101 «Еко
номічна теорія». Відповідний навчальний процес ведеться згідно
із
затвердженою
освітньо-кваліфікаційною
характеристикою
спеціальності для фахівця, здатного виконувати професійну ро
боту на первинних посадах економіста, економічного радника,
консультанта з економічних питань, оглядача з економічних пи
тань, наукового співробітника (економіка). Особливістю про
грам кафедри є орієнтація на англо-американську модель уні
верситетської освіти (поглиблене опанування студентами тео
ретичних знань, уміння творчо виконувати аналітичну роботу
широкого профілю, що дозволяє випускникам бути готовими і
здатними до подальшого безперервного набуття нових знань та

ефективного застосування їх на практиці). Аналітичні навички
формуються у студентів завдяки поєднанню навчання та дослід
ницької діяльності. Викладачі кафедри розробляють такі акту
альні наукові напрями: перехідна економіка та економічні ре
форми, економічне зростання, структурна політика і економіч
на теорія технологічних змін, проблеми міжнародної торгівлі та
торговельної політики, європейська економічна інтеграція, стра
тегія і тактика підвищення цінності фірми, регіональна еконо
міка, проблеми вищої освіти в Україні.
Кафедра фінансів ліцензована Міністерством освіти і на
уки України у липні 2001 року для здійснення підготовки бака
лаврів з напряму «Економіка і підприємництво» за спеціальні
стю 7.050104 «Фінанси». У 2002 році відбувся перший набір
студентів. Основний наголос робиться на підготовці фінансистіваналітиків, які повинні отримати сучасні знання та практичні
навички, необхідні для роботи на висококонкурентному ринку
праці. Передбачається, що місцями роботи випускників цієї
програми будуть посади фінансових аналітиків, а зміст навчан
ня відповідатиме вітчизняним освітнім стандартам і методології
фінансового менеджменту країн Заходу. У 2002 році на кафедрі
відкрито лабораторію фінансово-економічних досліджень для
розробки таких напрямів: аналіз бюджетно-податкової систе
ми та грошово-кредитної політики України, фінансова статис
тика. З 2001 року кафедра працює над науковою темою «Роз
робка макроеконометричних моделей бюджетної системи Ук
раїни та фінансового вирівняння регіонів».
Навчальний процес на факультеті забезпечують визнані в
Україні викладацькі кадри — професори, доценти, провідні вчені,
більшість із яких пройшли стажування за кордоном і адапту
ють сучасні західні стандарти викладання економічних дисциплін
до українських реалій. Факультет пропонує авторські курси
докторів і кандидатів наук. Активну роль у навчальному про
цесі відіграють професори провідних університетів США, Ка
нади та Європи, які читають курси англійською мовою у Маґі
стеріумі та частково бакалавраті.
Важливими є гостьові лекції видатних учених-економістів
світового рівня, дипломатів, провідних українських учених, полі
тиків та урядовців, аналітиків впливових міжнародних організа
цій тощо. Так, у стінах факультету виступали: лауреат Нобелів
ської премії 1999 року з економіки професор Колумбійського
університету (США) Роберт Мандел, екс-президент Американсь
кої економічної асоціації, професор Стенфордського універси
тету (США) Анне Крюґер, президент Світового банку Джеймс
Вулфенсон, автор всесвітньо відомих підручників з економіч
ної теорії професор Гарвардського університету (США) Ґрегорі
Манків та інші.

Українські викладачі факультету неодноразово вигравали
міжнародні Гранти для професійного розвитку, зокрема — авто
ритетні стипендії програм Фулбрайта, IRЕХ, Маскі з перебуван
ням у Стенфордському, Прінстонському, Гарвардському, Джорджа Вашингтона університетах США, а також Гранти, які доз
волили викладачам факультету ознайомитися з досвідом фран
цузьких, німецьких, японських університетів. Декан факульте
ту є членом Європейської академічної асоціації деканів (D).
Більшість професорів і доцентів факультету — автори підруч
ників та навчальних посібників, за якими навчаються студенти
вищих навчальних закладів України. Активна наукова робота
професорсько-викладацького складу створює методологічну базу
для постійного вдосконалення змісту і форм навчального про
цесу на програмах факультету.
Щорічно в серії «Наукових записок НаУКМА» виходить
випуск «Економіка», в якому представлено статті співробітників
факультету. Крім того, щорічно виходить спеціальний випуск
«Наукових записок НаУКМА», де друкуються найкращі доповіді
учасників
економічної
секції
щорічних
науково-практичних
конференцій НаУКМА. Обидва видання входять до переліку
фахових наукових видань ВАКу України, в яких можуть публі
куватися основні результати дисертаційних робіт.
Студенти факультету беруть активну участь і здобувають
призові місця в олімпіадах зі спеціальності, міжнародних нау
кових конференціях студентів та молодих вчених.
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Історія факультету нерозривно пов'язана з розбудовою
НаУКМА. Адміністрація НаУКМА, розуміючи важливість ви
користання в сучасному інформаційному суспільстві передо
вих комп’ютерних технологій, постійно приділяла значну увагу
інформатизації Університету. Точні рішення 90-х років щодо
створення потужного Інформаційно-комп’ютерного центру за
клали основу розвиткові факультету. ІКЦ проводив постійну робо
ту Щодо розвитку комп'ютерної мережі Університету з револю
ційною на той час орієнтацією на використання можливостей

Інтернету. Наприклад, Web-сервер університету діє з 1995 року
і є одним з перших університетських серверів в Україні. Він
користується значною популярністю (в середньому 1500 відвіду
вань на добу). Ще 1996 року в рамках проекту «Internet Training
Center for Trainers» було здійснено підготовку 156 викладачів з
курсу «Мережа Інтернет». Значний вклад у становлення фа
культету як передового навчального осередку в галузі комп'ю
терних наук своєю самовідданою працею внесли відомі вчені
та співробітники університету В. П. Замостьян, Ю. М. Хмелевський, В. В. Омельченко, О. А. Синявський, В. М. Кислоокий,
О. В. Олецький, В. І. Іваненко, C. С. Гороховський, В. В. Бублик.
Історично факультет розбудовувався таким шляхом: ІКЦ
(1992 рік), лабораторія інформатики в складі природничого фа
культету (1993 рік), загальноуніверситетська кафедра інформати
ки (1994 рік), департамент комп'ютерних технологій (1995 рік),
факультет інформатики (2001 рік). В 1994 році було ліцензова
но матеріали на відкриття бакалаврату за спеціальністю «Ком
п'ютерні науки». У 1995 році проведено перший набір спудеїв.
Нині факультет складається з чотирьох кафедр: інформатики
(завідувач доцент M. М. Глибовець), математики (завідувач
доцент Ю. В. Боднарчук), мережних технологій (завідувач про
фесор А. Ю. Дорошенко), мультимедійних систем (завідувач
доцент В. В. Бублик) та лабораторії інформатики (завідувач
В. В. Омельченко). Вони забезпечують роботу бакалаврату, двох
програм спеціалістів і двох магістерських програм та аспіран
тури. Лабораторія обслуговує 10 комп'ютерних класів.
Всі класи підключено до локальної комп'ютерної мережі
НаУКМА та до мережі Інтернет. Користувачам Інтернету без
коштовно надаються послуги з передачі та прийому листів елек
тронною поштою (e-mail), доступ до глобальної інформаційної
системи, можливість створювати свої Web-сторінки. Проводять
ся навчальні семінари на теми: електронна пошта, основні ко
манди Unix, інформаційний пошук в Інтернеті, створення Webсторінок.
Основні завдання факультету — забезпечення базової вищої
освіти з фундаментальних напрямів сучасної кібернетики, інфор
матики та прикладної математики; підготовка фахівців широкого
профілю, здатних розробляти та впроваджувати складні комп'ю
терні системи, застосовувати методи системного аналізу та мате
матичного моделювання при розв'язанні практичних задач в
економіці, управлінні тощо, а також у теоретичних та приклад
них науково-технічних дослідженнях. Кафедри факультету го
тують фахівців за напрямом базової вищої освіти «Комп'ютерні
науки» з профілюванням на перехід до програм спеціаліста та
маґістра за спеціальностями «Інформаційні управляючі систе
ми та технології», «Інтелектуальні системи прийняття рішень».

Основний напрям підготовки студентів можна сформулю
вати як «м'які інформаційні технології» на базі солідної підго
товки в галузі computer science.
В основу професійного блоку дисциплін, що вивчаються на
факультеті, покладено принцип висвітлення основних парадигм
програмування.
Поняття програми істотно залежить від її виконавця. Так,
речення «знайдіть корені квадратного рівняння х2 + 2х - 3 = 0 »
служить прикладом програми, виконавцем якої може бути будьхто. Причому різні виконавці виконають цю програму по-різному: один — користуючись теоремою Вієта, інший — через
дискримінант. Це приклад декларативної (описової) парадиг
ми. Програма відповідає на запитання що? — що шукати? що
будувати? що рахувати? У той же час вибір відповіді на питан
ня як? залишається у межах компетенції виконавця.
Інша програма могла б виглядати так: додайте до одиниці
три, добудьте із суми квадратний корінь, відніміть його від мінус
одиниці. Це буде перший корінь. Потім додайте його до мінус
одиниці. Це буде другий корінь. Характерну особливість цієї
програми можна визначити як імперативність: «спочатку роби
одне, а потім інше». Вона служить прикладом імперативної
(наказової) парадигми програмування. Як правило, імператив
на парадигма передбачає менш кваліфікованого виконавця. Тому
більша відповідальність лягає на програміста, адже він повинен
дати більш детальний рецепт розв'язання задачі. Декларативне
програмування — це щось на зразок скатертини-самобранки,
тоді як імперативне потребує майстерності Попелюшки.
Поділ світу програмування на що? і як? відображає також
природний перебіг процесу розв'язування задач. Спочатку ви
значаємося з тим, що треба зробити — декларативна програма.
Потім з'ясовуємо наявність виконавця, здатного нас зрозуміти.
Далі оцінюємо його характеристики та порівнюємо їх з постав
леними вимогами. Якщо придатного виконавця немає, пробує
мо побудувати імперативну програму, що складатиметься з більш
простих дій. Цікаво, що сама поява електронних обчислюваль
них машин зобов'язана подібному процесу.
Всередині кожної з двох основних парадигм виділяють па
радигми менші. У програмі бакалаврату основна увага при
діляється наказовим парадигмам, але не забувається про існу
вання інших, зокрема декларативної парадигми функціонального
програмування. Одночасне застосування кількох парадигм доз
воляє глянути на задачу під різними кутами зору, завдяки чому
збільшуються шанси пошуку оптимального рішення.
Підкреслимо, що парадигма програмування — це спосіб
мислення розробника програми. Мова програмування може
підтримувати або не підтримувати ту чи іншу парадигму. В пер

шому випадку застосування парадигми стає зручним, тобто про
стим, безпечним і ефективним. Тому в бакалаврській програмі
розглядаються ті мови програмування, які є типовими виразни
ками зазначених парадигм.
Широке розповсюдження Інтернет-технологій, мультимедій
ного подання інформації, впровадження комп'ютерів у найріз
номанітніші галузі економіки, промисловості та культури вима
гає посилення підготовки студентів. Тому в програмах навчан
ня з'являються курси, пов'язані з найсучаснішими проблема
ми інформатики та прикладної математики. Варто зазначити
курси з мережних технологій, мультимедійних технологій, агентних технологій, актурної (страхової) математики, фінансової
математики, застосування математичних методів в економіці
тощо.
Однією з найактуальніших проблем в освіті є створення
інтерактивних мережевих онтологічних систем дистанційної
освіти. В таких системах інтегрується більшість знань з інфор
маційних технологій. Факультет надає великого значення цій
проблемі. Викладачі разом зі студентами виконують низку про
ектів, спрямованих на розробку комп'ютерних систем підтрим
ки дистанційного навчання та введення в нашому Університеті
цієї передової форми освіти.
Інформаційні технології, які вивчають і опановують наші
студенти, пов'язані з Інтернетом, розподіленими обчислення
ми, застосуванням штучного інтелекту та прийняттям рішень
за умов невизначеності.
Окрасою та гордістю факультету є його студенти і випуск
ники: випускник факультету асистент кафедри математики
М. Братик був переможцем та призером республіканських і
міжнародних олімпіад з математики протягом 1997 — 2001 рр.;
студентка К. Жуковська визнавалась переможцем конкурсу
«Студент Києва» в номінації «Технічні науки» 2002 р.; магістр
Д. Курч зайняв 2-ге місце в конкурсі «Студент Києва» в номі
нації «Технічні науки» 2003 р.; студент другого курсу В. Таньовський — переможець першого етапу Всеукраїнської студент
ської олімпіади з фізики та математики 2002 р. Ми не цураємо
ся і спорту. Так, студент В. Охотюк отримав 3-тє місце на сві
товій першості з кікбоксингу серед юніорів 2002 р. Студенти
факультету традиційно посідають різні призові місця на щоріч
них спартакіадах НаУКМА.
Головні напрями наукової роботи: математичне моделю
вання соціальних і економічних процесів, сучасні інформаційні
технології, мультимедійні системи та електронні видання, ме
тоди розподіленого програмування, сучасні методи теорії про
грамування, інструментальні засоби підтримки дистанційної
освіти.

На факультеті є аспірантура за такими напрямами: 01.01.08 —
математична логіка, теорія алгоритмів, дискретна математика;
05.13.06
— автоматизовані системи управління, прогресивні
інформаційні системи; 05.13.12 — системи автоматизації проектування.
Кафедри факультету та магістерські програми плідно
співпрацюють з багатьма закордонними університетами, насам
перед із Технологічним університетом (Тампере, Фінляндія),
Технічним університетом (Берлін, Німеччина), університетом
Оксфорд Брукс (Оксфорд, Великобританія), Вищою технічною
школою (Лейпциг, Німеччина) тощо. Разом з останніми двома
університетами було виграно ґрант за програмою TEMPUS TACIS
і виконано проект «Human Resource Development in Ukraine»
(Підготовка фахівців для книжкової промисловості України).

Заступник декана —
Олексій Вікторович
Цельєв
кандидат юридичних наук,
доцент
Методист факультету
Нал<'н гина Петрівна
Кучер

Факультет розпочав свою діяльність у 1996/97 н. р., а вже у
2001 — 2002 роках за результатами різних соціологічних дослі
джень увійшов у десятку кращих факультетів вищих юридич
них навчальних закладів України.
Перший випуск бакалаврів права відбувся у 2000 році, а
перший випуск спеціалістів права у 2001 році. У 2003/04 на
вчальному році факультет відкрив маґістерську програму з пра
вознавства за такими трьома спеціалізаціями: «Теорія і практи
ка нормотворення», «Актуальні проблеми цивільного права».
Особливість діяльності факультету полягає в тому, що про
грами підготовки фахівців поєднують у собі відповідні навчальні
дисципліни вітчизняної моделі спеціальності «правознавство»
та адаптовані навчальні дисципліни європейських та американ
ських моделей правничих шкіл.

На факультеті функціонують кафедри загальноправових
наук, державно-правових наук, галузевих правових наук, між
галузевих правових наук, тут також діють Криміналістична
лабораторія, обладнана найсучаснішою спеціальною кримінал
істичною технікою, Навчальна судова зала, устаткована спеці
альними меблями та технічними засобами фіксації та відтво
рення судового процесу. У навчальних лабораторіях проводять
ся групові заняття студентів факультету з таких професійно
орієнтованих навчальних дисциплін, як цивільне, кримінальне,
господарське, адміністративне і конституційне процесуальне пра
во України. У Навчальній судовій залі у формі ділових ігор про
водяться судові процеси, а також і засідання районних судів
м. Києва. Факультет має Експериментальну навчальну лабо
раторію «Правнича клініка», в якій студенти набувають прак
тичних навичок та умінь у наданні правової допомоги фізич
ним та юридичним особам.
На базі факультету працює Центр інноваційних методик
правничої освіти, який аналізує, узагальнює та розробляє новітні
навчальні технології, проводить тренінги, видає методичні по
сібники тощо.
Факультет має свою бібліотеку, фонд якої постійно попов
нюється і вже становить близько 20 000 примірників видань із
юриспруденції. Значну частину книжок передали в дарунок
бібліотеці Школа права університету Балтимора (США), Коледж
права Англії та Уельсу (Великобританія) та інші закордонні партне
ри. Свої власні книжкові колекції подарували бібліотеці декан
факультету В. М. Сущенко, професори Л. В. Коваль і О. Л. Копиленко та інші викладачі.
З метою надання студентам різнобічних знань у царині
інших правових систем світу та у галузі юридичної компарати
вістики для роботи на факультеті запрошуються провідні профе
сори університетів інших країн, зокрема Школи права універ
ситету Балтимора (США), Коледжу права Англії та Уельсу і Квін
Мері та Вестфільд-коледжу університету Лондона (Великобри
танія), фулбрайтівські стипендіати та відомі юристи-практики.
Колектив факультету співпрацює з Академією правових
наук України, Національною юридичною академією України
ім. Я. Мудрого, юридичними факультетами Київського націо
нального університету ім. Тараса Шевченка та Львівського націо
нального університету ім. І. Франка, Національною академією
внутрішніх справ України, Інститутом держави і права НАН
України ім. В. М. Корецького, Інститутом законодавства Вер
ховної Ради України, спілками юристів та адвокатів України,
Світовим конгресом українських юристів, Представництвом
Асоціації американських юристів, Центром комерційного права.
Факультет є колективним членом Асоціації українських правни

чих шкіл, Української асоціації студентів-правників, Асоціації
юристів у галузі банківського і фінансового права України, а
також одним із засновників асоціації молодих юристів України.
За минулі роки викладачами факультету опубліковано по
над 200 монографій, навчальних посібників та наукових статей.
Започатковано видання навчально-методичних збірників із серії
«На допомогу студентам-правникам» (видано 35 таких посібників
із професійно орієнтованих навчальних дисциплін).
У 2002 — 2003 рр. студенти факультету були фіналістами кон
курсу «Студент Києва», який проводить Київський благодійний
фонд Андрія Первозванного.
Випускники факультету на високому професійному рівні
здійснюють
юридичне
обслуговування
найрізноманітніших
суб'єктів підприємницької діяльності як у державному, так і
приватному секторах економіки, а також працюють у юридич
них фірмах (бюро, агенціях, конторах, відділах). Отримані знання
вони також використовують на різноманітних посадах в орга
нах законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, державно
го управління та місцевого самоврядування, як викладачі пра
ва, аналітики, науковці, журналісти тощо.
Факультет має власну символіку та щорічно, у третю п'ят
ницю вересня, святкує День факультету правничих наук На
ціонального університету «Києво-Могилянська академія».
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кандидат
біологічних
наук, доцент
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тел. 416-51-88)
Методист факультету —
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тел. 416-51-88)

Факультет дає широку і ґрунтовну природничу підготовку.
Чотирирічний бакалаврський курс передбачає базову природ
ничу освіту. За перші два роки студент набуває фундаменталь
них знань з усіх базових дисциплін — біології, екології, фізики,
математики, хімії, інформатики — і обирає кілька курсів гума
нітарного та суспільного напрямів, які розширюють його світо
гляд та підвищують рівень гуманітарної освіти.
На факультеті є магістерські програми з екології та охоро
ни природного середовища, біології. З 2004/05 н. р. відкривається
магістерська програма з хімії. Найздібніші й найталановитіші
випускники Маґістеріуму зможуть у 3-річній аспірантурі за
вершити підготовку та захистити дисертації на здобуття науко
вого ступеня кандидата наук.
Для успішної підготовки фахівців факультет та його підрозділи
уклали угоди про наукове співробітництво з численними науководослідними інститутами Національної академії наук України та

Академії медичних наук. На базі цих інститутів здійснюється
викладання ряду дисциплін, виконуються курсові та дипломні
роботи.
На факультеті викладає багато відомих учених, зокрема ака
демік НАН України, професор П. Г. Костюк (Інститут фізіо
логії НАН України), академік НАН України, професор Д. М. Гродзинський (Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
НАН України), академік НАН України, професор В. Д. Романенко (Інститут гідробіології НАН України).
Специфіка факультету природничих наук полягає в тому,
що він дає можливість здобути не тільки ґрунтовні базові знан
ня в галузі екології, біології або фізики живих систем, хімії, а й
отримати досить широку різнобічну освіту. Студенти можуть
одержати добру мовну підготовку, вміння працювати з комп'ю
тером, опанувати програми додаткової спеціальності (minor) —
біологія, екологія, фізика і хімія в межах факультету або за
програмами додаткової спеціальності інших факультетів.
Під керівництвом провідних науковців факультету діють
Центр екологічних досліджень та лабораторії: екологічних про
блем; палеоботанічних та палеоекологічних досліджень; сигналь
них систем клітини; фізики біологічних систем; нелінійної оп
тики та голографії; екотехнології.
На факультеті видаються журнали «Наукові записки
НаУКМА. Біологія. Екологія», «Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки», «Наукові записки НаУКМА. Хімічні
науки та технології», затверджені ВАКом України. Співробіт
никами факультету видано підручник «Імунологія» (1992 p.,
М. В. Скок), навчальні та методичні посібники: «Біологія індиві
дуального розвитку» (2001 p., Л. І. Носова), «Структура генетич
ного апарату у про- та еукаріотів» (1995 p., С. В. Андрейченко,
A. Г. Безусько), «Лабораторний практикум з екології» (2000 p.),
«Методи математичного моделювання в екології» (2001 p.,
B. І. Лаврик), «Мікробіологія» (2001 p., Л. О. Михальський,
І. М. Фуртат) та ін.
Навчально-наукова робота на факультеті зосереджена на
чотирьох кафедрах: екології, біології, хімії та фізико-матема
тичних наук.

Кафедра біології
Спеціальність «Біологія» існує з 1992 року, коли було здійсне
но перший набір студентів до університету «Києво-Могилянсь
ка академія». Нині кафедру очолює доктор біологічних наук
Володимир Степанович Кравець.
На кафедрі викладають відомі вчені. Серед них академіки
НАН України Д. М. Гродзинський, П. Г. Костюк, Ю. Ю. Глє-

ба, члени-кореспонденти НАН України Я. Б. Блюм, Г. В. Донченко, С. С. Малюта, професори, доктори біологічних наук
Н. М. Білько, М. М. Великий, В. Л. Зима, О. І. Корнелюк,
С. О. Костерін, М. Д. Курський, М. М. Мусієнко, М. Ю. Смолен
ська, Є. М. Писанець, В. П. Поліщук, 3. Д. Савцова, В. Г. Шев
чук та доценти, кандидати біологічних наук: А. Г. Безусько,
Л. О. Михальський, Л. І. Носова, М. В. Скок, І. М. Фуртат,
A. О. Чернишова та ін.
За час становлення та роботи кафедри розроблено програ
ми та навчальні плани, за якими здійснюється професійна підго
товка студентів. Це стосується як нормативних професійно орі
єнтованих дисциплін, до яких належать: ботаніка, зоологія, ана
томія людини, біохімія, фізіологія рослин, фізіологія людини та
тварин, біофізика, генетика, цитологія і гістологія, біологія інди
відуального розвитку, вірусологія, мікробіологія, молекулярна
біологія, так і вибіркових: анатомія рослин, палеоботаніка, біосистематика, механізми клітинного гомеостазу, імунологія, по
пуляційна генетика.
З 1997 року на кафедрі створено навчальну програму підго
товки маґістрів-біологів. Її мета — дати студенту повну вищу
освіту, забезпечити глибокими теоретичними та прикладними
знаннями, вміннями, а також підготувати до професійної діяль
ності й подальшого поглиблення спеціальності. Програмою перед
бачені факультативи, дослідницька або педагогічна практика.
На кафедрі створено дві наукові лабораторії: лабораторію
сигнальних систем клітини (керівник — доктор біологічних наук
B. С. Кравець) та лабораторію палеоботанічних та палеоекологічних досліджень (керівник — кандидат біологічних наук. А. Г. Без
усько) . Науково-дослідна робота зосереджена на виконанні до
сліджень Грантів INTAS, NASA , Національної програми косміч
них досліджень України, фонду фундаментальних досліджень
Міністерства освіти і науки України та Мінекологїї України.
У виконанні міжнародних грантів беруть участь студенти-біологи.
Кафедра біології спільно з установами НАН України прове
ла в Києві у 2001 році Міжнародний симпозіум «Внутрішньоклі
тинні сигнали рослинних та тваринних систем». У симпозіумі взя
ли участь партнери проектів INTAS, а також інші провідні вчені
України, Росії, Білорусі, країн Західної Європи, СІІІА та Японії.
Кафедра біології має 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 НАН України, Інсти
тутом клітинної біології та генетичної інженерії, Інститутом
біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України. В лабораторіях цих
установ студенти виконують наукові дослідження.

Кафедра фізико-математичних наук
Заснована 1994 року. Кафедра здійснює підготовку фахівців
за програмою спеціалістів зі спеціальності 7.070101 — «Фізика»
та спеціальності 7.070101.02 — «Фізика біологічних систем»
(термін навчання 5 років).
Завідує кафедрою професор Петро Іванович Голод. Виклада
ють на кафедрі висококваліфіковані професори, доценти та стар
ші викладачі, зокрема доктор фізико-математичних наук, про
фесор В. О. Устименко, кандидат фізико-математичних наук,
доцент О. Т. Шиманська. До навчального процесу, керівництва
курсовими та дипломними роботами залучаються провідні фахівці
науково-дослідних установ м. Києва, зокрема Інституту теоре
тичної фізики (член-кореспондент НАН України, доктор фізикоматематичних наук, професор А. Г. Загородній), Інституту фізики
(доктори фізико-математичних наук, професори Б. І. Лев,
В. М. Харк'янен), Інституту кібернетики НАН України (доктор
фізико-математичних наук, професор В. О. Яценко), Інституту
біоколоїдної хімії НАН України (доктор фізико-математичних
наук, професор М. І. Лебовка), Інституту фізики напівпровідни
ків, Інституту молекулярної біології та генетики, а також Націо
нального університету ім. Тараса Шевченка (доктори фізикоматематичних наук, професори В. А. Зима, М. В. Макарець,
І. П. Пінкевич, Г. О. Прокопець).
Починаючи з третього року навчання студенти залучаються
до наукової роботи, яка ведеться у науково-дослідних інститутах
НАН України та лабораторіях кафедри. На кафедрі є дві науководослідні лабораторії — лабораторія фізики біологічних систем,
очолювана професором В. М. Харк'яненом та лабораторія нелі
нійної оптики та голографії, очолювана професором П. І. Голодом.
Основними напрямами досліджень є біофізика, фізика кон
денсованого середовища, фізика критичних явищ та невпорядкованих структур, математична фізика. Крім того, студенти можуть
обрати інші наукові напрями, такі як астрофізика, нелінійна
оптика тощо.
Програма професійної підготовки передбачає ґрунтовне вивчен
ня математики та дворівневе вивчення фізики (рівень загальної
фізики з наголосом на феноменологічних аспектах та рівень теоре
тичної фізики), експериментальних методів сучасної біофізики.
Програма підготовки спеціаліста розрахована на продовження
навчання протягом 1 року у певній, більш вузькій галузі фізики,
а саме — фізиці біологічних систем, молекулярній біофізиці.
Кафедра співпрацює з університетом ім. А. Пуанкаре (Нансі,
Франція), з видатними вченими США Романом Джеківим (Массачусетський технологічний інститут), Ларисою та Олексою Біланюками (Філадельфія), іншими зарубіжними вченими.

Кафедра екології
Кафедра екології з 1995 року здійснює підготовку фахівців
за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середо
вища», використовуючи досвід передових університетів Євро
пи та Америки. Очолює кафедру доктор медичних наук, про
фесор Замостьян Віталій Павлович.
На кафедрі викладають висококваліфіковані викладачі, такі
як академік НАН України, професор В. Д. Романенко, член-кореспондент НАН України, академік АМН України, доктор біоло
гічних наук, професор І. А. Трахтенберг; члени-кореспонденти,
доктори біологічних наук, професори Я. П. Дідух, І. Г. Ємельянов, доктори біологічних наук, професори Є. М. Писанець,
Т. К. Терновська, В. І. Мельник, В. І. Щербак; доктор геолого-мінералогічних наук, професор В. М. Загнітко, доктор
хімічних наук, професор С. Д. Ісаєв; доктори технічних наук,
професори І. В. Бейко, В. І. Лаврик; доктори фізико-матема
тичних наук, професори В. М. Волощук, Ю. І. Посудін; докто
ри медичних наук, професори Ю. К. Дупленко, А. Є. Присяжнюк, кандидати наук.
На бакалаврському рівні передбачається ґрунтовна універ
ситетська освіта в галузі природничих і соціальних наук: еко
логії, біології, фізики, хімії, математики, економіки, політології,
соціології, філософії, комп'ютерних дисциплін, іноземних мов.
Зусилля концентруються на вивченні основ екології як фун
даментальної науки з підкресленням важливості знань про живі
організми, закономірності існування живої природи, про головні
ефекти впливу діяльності людини на навколишнє середовище.
На магістерському рівні забезпечуються глибокі знання у
базових галузях екологічної науки та екологічного менеджмен
ту із залученням методів математичного моделювання, геоінформаційних технологій тощо. Завдяки цьому формується основа
для двох напрямів: екологічна наука та екологічна політика.
Наукова робота на кафедрі ведеться в рамках лабораторії
екологічних проблем. Основні напрями наукової діяльності по
в'язані з медичною екологією, впливом токсикантів на фізіо
логічні функції організму, радіоекологією, дослідженням міграції
важких металів в екосистемах, біоіндикацією, продукційною
гідробіологією, екологією шельфу Чорного моря.
Кафедра має угоди 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, Україн
ським центром менеджменту землі та ресурсів, Чорнобильським
ДП «Екоцентр», іншими провідними науково-дослідними уста

новами; на їхній базі викладається ряд курсів, проходять прак
тики, виконуються курсові та дипломні роботи.
Кафедра має контакти з провідними науковими та навчаль
ними центрами світу, такими як університет Північного Лондо
на (Великобританія), Вільний університет Берліна (Німеччина),
Екологічний центр Амстердамського університету (Нідерланди),
університет штату Айдахо, університет Південної Алабами
(США). Кафедра бере участь у підтримуваному програмою ООН
(UNDР) курсі дистанційного навчання «Партнерство громадсь
кого та приватного секторів для вирішення проблем довкілля»
у співпраці з Йельським університетом (США) та ще 15 іншими
університетами світу.
При кафедрі працює Громадська еколого-інформаційна аген
ція («ГЕІА»), яка бере участь у міжнародному проекті «Південь —
Північ: поширення інформації про зміни клімату», співпрацює
з Фондом допомоги дітям Чорнобиля.

Кафедра хімії
Наймолодша випускова кафедра факультету. Перший набір
студентів-хіміків відбувся у 2000 році. Передбачається відкрит
тя маґістерської програми з хімії.
Завідує кафедрою доктор хімічних наук, професор Михай
ло Теодорович Брик.
На кафедрі викладають висококваліфіковані фахівці, такі як
член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, профе
сор М. Т. Картель, доктори хімічних наук, професори С. Д. Ісаєв,
Ю. М. Нізельський, кандидати хімічних наук, доценти Н. Г. Ан
тонюк, А. Ф. Бурбан, Л. І. Кострова, Г. Г. Жалніна.
Кафедра хімії плідно співпрацює з провідними науковими
установами Києва, серед них Інститут хімії поверхні НАН Ук
раїни, Інститут проблем сорбції і ендоекології НАН України.
На бакалаврському рівні кафедра забезпечує ґрунтовну
підготовку з основних напрямів хімічної науки та інших дис
циплін природничого спрямування. На магістерському рівні
передбачається спеціалізація у галузі мембранних та сорбційних технологій.
Кафедра веде активну наукову роботу спільно з двома науко
вими структурами — Центром екологічних досліджень та лабо
раторією екотехнології. Спільно з Харківським фізико-технічним
інститутом виконується науково-дослідна робота за ґрантом
УНТЦ.
Працює спеціалізована Вчена рада із захисту кандидатсь
ких та докторських дисертацій за спеціальністю «Мембрани та
мембранна технологія».
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Факультет здійснює підготовку за такими напрямами базо
вої освіти: на бакалаврських програмах — соціологія, соціальна
робота, політологія; на магістерських програмах — політологія
(порівняльна політологія), соціальна робота, соціологія, журна
лістика. З 2002 року до складу ФСНСТ входять шість кафедр:
соціології (виділено в окрему кафедру з 1993 року); Школа соці
альної роботи ім. професора Володимира Полтавця (заснована
як підрозділ підготовки маґістрів із соціальної роботи 1995 року);
теорії і методики зв'язків із громадськістю (травень 2001 року);
психології, педагогіки та конфліктології (2002 рік); політоло
гії (переведено з факультету гуманітарних і суспільних наук у
2002 році); Могилянська школа журналістики (2002 рік).
Пропонуються програми додаткової спеціальності (minor) —
політологія, соціологія. Об'єднання підготовки із соціології, соці
альної роботи, політології, журналістики у межах одного факуль
тету дає змогу побудувати оригінальні навчальні програми, підви
щити якість навчання.
Кафедра соціології готує кваліфікованих фахівців-соціологів
бакалаврського та магістерського рівнів, забезпечуючи викла
дання переважно авторських курсів у галузі історії та теорії
соціології, методології і методів соціологічних досліджень, цілої
низки різноманітних галузевих соціологій, формуючи як висо
кий рівень теоретичних знань, так і усталені практичні навички.

Окрім кафедри до підготовки студентів залучаються також ви
сококваліфіковані науковці Інституту соціології НАН України.
У співпраці з кафедрою соціології функціонує науково-дослідна соціологічна установа — Київський міжнародний інститут
соціології (КМІС) — перший зі створених в Україні недержав
них науково-дослідних інститутів. Завдяки цьому викладачі,
студенти та аспіранти ФСНСТ мають можливість використову
вати для своєї навчальної та наукової роботи унікальні масиви
соціологічних даних, репрезентативних для дорослого населен
ня України, зібраних починаючи з 1991 року працівниками КМІС
у співробітництві з університетами та дослідницькими органі
заціями Великобританії, Канади, Німеччини, США, Фінляндії,
Швейцарії і Швеції, Організації Об'єднаних Націй та інших
міжнародних організацій.
З
навчальною та науково-дослідною метою функціонує про
фесійно обладнана студія для проведення інтерв'ю та фокус груп. Викладачі кафедри соціології підтримують наукові кон
такти з департаментом соціології університету Дж. Гопкінса (Бал
тимор, США); Вищою школою економіки (Москва); універси
тетом Стоні Брук (США); фінським дослідницьким інститутом
«Стакіс»; Інститутом філософії та соціології Польської академії
наук (Варшава), дослідницьким інститутом Радіо Вільна Євро
па/Радіо Свобода (дослідницький центр «Інтермедіа»); дослід
ницькими відділами Світового банку.
Школа соціальної роботи (ШСР) ім. професора Володими
ра Полтавця — перша в Україні професійна школа, член Євро
пейської асоціації шкіл соціальної роботи. Навчальні програми
бакалаврату і маґістеріуму поєднують теоретичну та практичну
фахову підготовку.
Школа підтримує контакти з науковими та освітніми закла
дами України та світу. Багаторічними партнерами Школи є Полі
технічний університет «Англія» (Кембридж, Великобританія),
недержавна організація «Гамлет Траст» (Лондон, Великобрита
нія), університет м. Любляна (Словенія), Вища школа соціальної
роботи та соціальної педагогіки ім. Аліси Саломон (Берлін, Фе
деративна Республіка Німеччина).
Додатково ШСР пропонує модульні курси: «Практична соці
альна робота», «Менеджмент, експертиза та супервізія іннова
ційних програм і проектів у соціальній сфері», «Прикладна соці
альна політика», «Викладання соціальної роботи та соціальної
політики», «Проведення соціальних досліджень». На замовлен
ня організацій викладачі ШСР проводять супервізію та кон
сультування проектів.
Наукова діяльність ШСР спрямована на вивчення ситуації
в галузі охорони громадського здоров'я, розробку моделі реін
теграції бездомних жінок, соціальної роботи з дітьми та залеж

ними від психоактивних речовин. Викладачі ШСР залучені до
видання журналу «Соціальна політика та соціальна робота», де
віддзеркалюються основні освітні та наукові здобутки Школи.
На базі ШСР має відкритися Школа охорони громадського
здоров'я — спільний проект НаУКМА, Міністерства охорони
здоров'я України, Київської медичної академії післядипломної
освіти ім. П. Л. Шупика.
Кафедра теорії і методики зв'язків із громадськістю (PR)
поєднує базові знання з соціології з теоретичними й методични
ми засадами науки і мистецтва PR, що дозволяє більш ґрунтовно
готувати студентів до практичної діяльності в сучасних умовах.
Студенти здобувають системні знання і навики аналітичної
роботи у сфері PR, ситуативного аналізу, управління процесом
зв'язків із громадськістю та оцінки його ефективності. Випуск
ники оволодівають інструментами застосування наукових знань
на практиці, умінням вносити цілеспрямовані зміни в соціальне
середовище. У цьому їм допомагають викладачі, які мають досвід
практичної роботи у відомих міжнародних організаціях та ком
паніях (UNICEF, International Republican Institute (USA), PBN
Company, Reebok Ukraine та ін.).
Кафедра психології, педагогіки та конфліктології, як і ка
федра PR, не є випусковою. Вона забезпечує викладання про
фільних дисциплін для всього НаУКМА, співпрацює з Інститу
том психології Академії педагогічних наук України, Інститутом
професійної педагогіки і психології Академії педагогічних наук
України, Національною службою посередництва і примирення.
Основним напрямом наукових досліджень кафедри є «Розви
ток психологічної культури студентської молоді в умовах уні
верситетської освіти».
Кафедра політології — одна з найбільш прогресивних в
Україні. Вона активно співпрацює з багатьма відомими інститу
ціями, такими як Стенфордський університет (США), універ
ситет Міннесоти (США), Вестмонт-коледж (США), Единбурзький
університет (Великобританія), Центр Раймона Арона (Франція),
Люблінський університет ім. Марії Склодовської-Кюрі, Цент
рально-Європейський університет (Угорщина). Результатом цієї
співпраці є оригінальні курси, побудовані на найсучасніших
світових методиках.
При кафедрі діють два наукові центри: «Інститут громадян
ської освіти» та «Школа політичної аналітики», де студенти мають
можливість не лише вдосконалити теоретичні надбання та закрі
пити практичні навики, а й випробувати себе як політичні комен
татори або аналітики в засобах масової інформації. Випускники
працюють у приватних фірмах, владних структурах усіх рівнів.
Могилянська школа журналістики розвиває оригінальну
інноваційну систему журналістської освіти, зібравши найсиль-

ніший у своїй галузі викладацький колектив, використовуючи
найсучасніше професійне обладнання, яке не має аналогів у
інших вітчизняних університетах. До послуг студентів телесту
дія, фотостудія та радіостудія. Навчальний процес спирається
на дворічну маґістерську програму і максимально орієнтова
ний на практичний результат.
При Могилянській школі журналістики функціонує постій
но діючий Медіа-клуб, ведеться щомісячний міжнародний семі
нар «Свобода слова і свобода медіа. Специфіка юридичного
забезпечення інформаційної галузі» для журналістів, суддів,
бізнесменів, юристів, державних службовців, створено Центр
медіареформ, Центр досліджень інтернет-журналістики, запро
ваджено тримісячні модульні курси журналістської освіти без
відриву від виробництва.
Журналістська програма НаУКМА бере активну участь у
процесі законотворення, веде громадську та науково-дослідну
діяльність. Партнерами програми є: Незалежна асоціація телерадіомовників, Українська асоціація видавців періодичної пре
си, інтернет-газета «Телекритика», журнал «Телерадіокур'єр»,
радіо «Люкс». Тісні контакти підтримуються з департаментами
журналістики Лідського університету (Великобританія), Гам
бурзького університету (Федеративна Республіка Німеччина),
Іллінойського університету (США).

Загальноуніверситетська кафедра
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Кафедра англійської мови забезпечує навчання студентів
усіх рівнів фахової освіти — бакалаврату, Маґістеріуму та аспі
рантури в НаУКМА. Викладання ведеться за новітніми програ
мами, які базуються на досягненнях сучасної методики і суттє
во відрізняються від існуючих програм в інших вузах України.
Програма курсу англійської мови базується на комуніка
тивному підході до опанування мови і належить до нового типу
навчальних програм. В основі розробки програми такого типу —
теорія комунікативного навчання мови (Communicative Language
Teaching), вичерпно представлена у працях Холідея, Хамса,
Манбі, Брамфіта, Ріверо та інших. На перший план висувається
завдання практичного активного оволодіння англійською мо
вою. Основною передумовою розробки такої програми є пере
гляд традиційної ролі учителя-інструктора. Зорієнтований на
учня підхід, який, по суті, є одним з основних принципів теорії
комунікативного навчання, передбачає повний перехід від ролі
учителя як домінуючої особи в масі до ролі порадника, кон
сультанта, ініціатора і стимулятора різних видів мовної діяль
ності аудиторії. Програма курсу передбачає комбінацію тематич
ної концепції з концепцією, орієнтованою на розвиток макроі мікронавичок. Це добре систематизована і водночас гнучка

програма, здатна врахувати усе різноманіття факторів, які зу
мовлюють успішне вивчення мови. Програми були узгоджені з
провідними методистами Британської ради, Дому Америки, ка
федри англійської мови коледжу Ґрант МакЮен (Канада) та
фахівцями програм «English Teacher Fellowship» і «Fullbright
Fellowship» (США).
Програма з англійської мови передбачає системне і комп
лексне застосування технічних засобів навчання (аудіо-, теле- і
відеоапаратури, комп'ютерного та лінгафонного класів), а та
кож інші методичні засоби і прийоми, що сприяють вирішенню
проблем навчання усній мові і ситуативній мовленнєвій спря
мованості. Курс англійської мови розрахований на 3 роки бака
лаврату, 2 роки маґістеріуму та 1 рік аспірантури.
Перший — або ж загальний — курс англійської мови, спря
мований на вироблення навичок вживання мови як інструмен
ту спілкування, триває 2 навчальні роки і передбачає засвоєння
студентами основних мовних навичок (читання, письмо, актив
не спілкування, аудіювання, реферування) та опанування базо
вих побутових тем, що дадуть їм змогу вільно орієнтуватися в
сучасному англомовному світі. За цей період студент має вийти
на високий рівень володіння англійською мовою.
На другому студент може вибрати спеціалізований приклад
ний курс за фахом.
Курс англійської мови для маґістрів базується на знаннях
та навичках, набутих на курсах General English та ESP, і має на
меті засвоєння вмінь, необхідних для наукової роботи.
Завдання курсу англійської мови для аспірантів полягає у
вдосконаленні і подальшому розвитку знань майбутніх нау
ковців, набутих в обсязі вузівської програми, у сферах профе
сійного та ситуативного спілкування в різних видах мовленнє
вої діяльності.
До роботи на кафедрі залучені висококваліфіковані викла
дачі з великим досвідом викладання в найпрестижніших на
вчальних закладах Києва та зарубіжних ВЗО. Викладачі постій
но підвищують свою кваліфікацію, проходять стажування в ан
гломовних країнах. З 1995 року успішно здійснюється програ
ма співробітництва між кафедрою англійської мови НаУКМА
та департаментом англійської мови коледжу Ґрант МакЮен
(м. Едмонтон, Канада), завдяки якій викладачі кафедри мають
змогу проходити стажування в Канаді. Крім того, на базі ка
федри працює Українсько-канадська школа англійської мови,
яка пропонує багаторівневі курси вивчення мови не тільки для
студентів НаУКМА, а й для широкого загалу.
За проектом партнерства з Відділом преси, освіти і культури
Посольства США в Києві при кафедрі працює Ресурсний центр
для викладачів англійської мови (ETRC) (3 корпус, кімн. 121).

Загальноуніверситетська кафедра
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

КРАВЧЕНКО
Леонід Свиридович
Завідувач, кандидат
педагогічних наук, доцент
(З корпус, кімн. 303,
тел. 416-60-71,
e-mail: sport@ukma.kiev.ua)

Діяльність кафедри фізичного виховання, як організацій
но-методичної структури НаУКМА, спрямована на задоволен
ня потреб студентів в інтелектуальному, культурному, духовно
му та фізичному вдосконаленні.
Стратегічна важливість сфери фізичного виховання студент
ської молоді зумовлена її тісним зв'язком з розвитком і зміцнен
ням стану здоров'я та фізичного гарту майбутніх фахівців, підго
товкою їх до високоефективної праці у ринкових економічних
умовах.
Надання фізичному вихованню статусу обов'язкової на
вчальної дисципліни вимагає постійного вдосконалення як змісту
програмного матеріалу, так і організаційно-методичних форм
його викладання, керуючись при цьому насамперед гуманістич
ною спрямованістю занять фізичною культурою і спортом.
Практичне втілення гуманістичного напрямку трансформації
навчального процесу забезпечує реалізацію перш за все оздо
ровчих функцій — набуття навичок фізичного і психічного само
вдосконалення засобами фізичної культури і спорту на основі
формування у студентів розуміння пріоритету здоров'я серед
усіх людських цінностей та виховання дбайливого ставлення до
власного здоров'я, тобто культури здоров'я.
Заняття з фізичного виховання обов'язкові протягом пер
ших двох років навчання для студентів усіх факультетів. В осін
ньому триместрі заняття проводяться на стадіоні, у весняному
та літньому триместрах — у спортивних залах Університету.

Студенти 1 — 2 років навчання отримують заліки з фізично
го виховання двічі протягом навчального року. Зважайте, що
цей залік має таку ж вагу, як і заліки з інших дисциплін.
На базі кафедри працюють близько 20 спортивних секцій
(баскетбол, волейбол, теніс, настільний теніс, міні-футбол, лег
ка атлетика, шахи, шашки, шейпінг, атлетизм, ритмічна гімнас
тика, силова підготовка, «Спас» — бойове мистецтво, бойовий
гопак, туризм, плавання, go shogi та ін.), відбір до яких відбу
вається на конкурсній основі. Студенти-спортсмени старших
курсів мають змогу обрати факультативний курс, успішне про
ходження якого дає право на отримання до трьох кредитів до
датково. Кращому спортсмену серед студентів НаУКМА надаєть
ся ґрант Андрія Господина (Вінніпег, Канада).
В Університеті щорічно проводиться спартакіада «Могилянські агони», за результатами виступів на якій визначаються
кращі спортсмени та факультети. Збірні команди НаУКМА по
стійно беруть участь у районних та міських спортивних зма
ганнях, де виборюють призові місця. Традиційною є Універсіа
да серед студентів та професорсько-викладацького складу навчально-наукового комплексу КМА, яка щорічно відбувається
на спортивних базах цих навчальних закладів.
У щорічних конкурсах «Студент Києва», який проводить
Громадський фонд Святого Андрія Первозванного, наші сту
денти постійно входять до числа переможців та призерів конкурсу у номінації «Фізична культура і спорт».
На кафедрі ведеться копітка науково-дослідна робота, до
якої залучаються також і студенти. Результати наукових дослі
джень друкуються у «Наукових записках НаУКМА» та інших
виданнях.
Таким чином, уся діяльність кафедри фізичного виховання
НаУКМА спрямована на втілення принципу збалансованого і
гармонійного розвитку особистості студентів за перевіреною
часом формулою давньогрецького філософа Епікура: «Mens sana
in corpore sano!»

прийнятого у світі одноіменного наукового ступеня за спеціалі
зацією даної програми. Диплом маґістра державного зразка доз
воляє нашим випускникам працювати за фахом як професіона
лам вищого рівня підготовки або продовжувати навчання в
аспірантурі НаУКМА, будь-якого іншого закладу освіти Украї
ни чи в системі НАНУ. Оскільки диплом маґістра НаУКМА є
конвертованим і визнається в більшості поважних універси
тетів Заходу, то він також дає змогу нашим випускникам про
довжувати навчання на різноманітних зарубіжних програмах
подипломової освіти (в університетах Європи та Америки —
Post Graduate Study or Programme of Doctoral Study).
Останнім часом особливої популярності зажили подипломові наукові стажування наших випускників в авторитетних
університетах США за програмою Фулбрайт, докторські студії
(аспірантура) в Європейському колегіумі польських та україн
ських університетів м. Любліна, спеціалізовані науково-дослідні
студії в Центрально-Європейському університеті (м. Будапешт).
У найближчій перспективі — створення Центру передових на
укових досліджень на базі Маґістеріуму НаУКМА, котрий за
підтримки міжнародних фондів та у взаємодії з багатьма універ
ситетами Центрально-Східної Європи надаватиме цільову допо
могу (науково-методичну, консультативну і фінансову) у підго
товці якісних кандидатських і докторських дисертацій.
Перехід студентів-бакалаврів до Магістеріуму загалом відбу
вається шляхом конкурсного відбору (виняток робиться для тих
випускників бакалаврату НаУКМА, що одержали диплом з
відзнакою і бажають продовжувати навчання за тією ж спеці
альністю). Окрім іншого, це дозволяє випускникам бакалавра
ту скоригувати або навіть змінити первісно обраний напрям
своєї майбутньої професійної діяльності. Відтак умовами всту
пу на будь-яку маґістерську програму є диплом бакалавра (або
спеціаліста) 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 си
стеми прийняття рішень» та «Інформаційні управляючі систе
ми та технології» (обидві — в галузі комп'ютерних наук); «Істо
рія»; «Історія (Археологія та давня історія України)»; «Культу
рологія (Теорія та історія культури)»; «Політологія»; «Право
знавство»; «Соціальна робота»; «Соціологія»; «Філологія (Тео
рія, історія літератури та компаративістика)»; «Філософія (Істо
рія філософії)». Як видно вже з подекуди поданих вище уточ
нень, кожна з наших програм у межах заявленого напряму ос
віти має власну «нішу», себто є специфікованою, зосередже
ною на певній проблематиці даної галузі знань.

З
додатковими програмними матеріалами та умовами всту
пу завжди можна ознайомитися в деканаті Маґістеріуму. Це
також означає, що ми заохочуємо вступати до нашого Маґісте
ріуму випускників інших українських та зарубіжних вузів, котрі
в переліку щорічно пропонованих магістерських програм знай
дуть цікаву для себе програму поглибленої професійної підго
товки і виявлять бажання здобути її не деінде, а саме в Націо
нальному університеті «Києво-Могилянська академія».
Слід підкреслити, що кількість таких програм рік у рік зро
стає (див. другу частину Календаря). За успіхи у навчанні слуха
чі магістерських програм дістають від Університету цілу низку
іменних ґрантів (їх перелік також наведено у Календарі), при
чому студенти другого року навчання можуть претендувати на
ці іменні ґранти НаУКМА цілком безвідносно до того, де саме
вони здобули свій перший диплом бакалавра чи спеціаліста.
Очолені знаними у своїх галузях ученими, маґістерські про
грами мають власну освітньо-професійну специфіку і відносну
самостійність; кожна з них запрошує до викладання відомих віт
чизняних та зарубіжних науковців; заняття провадяться україн
ською та англійською мовами. Окрім курсів, передбачених кон
кретним навчальним планом, слухачам усіх магістерських про
грам надається можливість безкоштовно навчатися на одній із
розроблених сертифікатних програм додаткової освіти (зокрема,
«Професійний переклад», «Практична психологія», «Web-дизайн» —
їх детальний опис подається далі, а сам перелік вибіркових серти
фікатних програм може змінюватися з року в рік відповідно до
практичної зацікавленості в них наших слухачів), що безумовно
розширює поле професійної придатності випускників НаУКМА.
Запис на ці програми щорічно здійснюється деканатом Маґістеріу
му у вересні й лімітується виключно кількістю академічних груп.
Діяльність програм і весь навчальний процес координується
деканатом Маґістеріуму й адміністративно підпорядковується дека
нові, а концептуальні питання наукового та освітнього характеру
розглядає Рада Маґістеріуму. Наукова продукція, себто дослід
ницькі статті, студії і розвідки маґістрів та їхніх викладачів публі
куються в альманасі «Маґістеріум»: він виходить фаховими збір
никами, що ними кожна програма періодично звітує про свої до
сягнення. Адже за задумом та стратегією своєї діяльності Маґі
стеріум передовсім покликаний формувати професіоналів, гото
вих до самостійної пошукової науково-дослідної та творчої праці.
Сьогодні кожна магістерська програма має власний кабі
нет, оснащений під'єднаним до Інтернету комп'ютером. Окрім
того, в навчальному корпусі Маґістеріуму розміщено два за
гальні комп'ютерні класи.
Ласкаво просимо! You are welcome!

Місія
Надихати лідерів інноваційними та персоналізованими про
грамами управлінського та організаційного розвитку.

Візія до 2007 р.
Бути визнаною міжнародною бізнес-спільнотою однією з
п'яти найкращих бізнес-шкіл Центральної та Східної Європи.

Три напрями роботи:
•

Міжнародна програма Магістр бізнес-адміністрування (Master of Business Administration — MBA).
• Програми управлінського та організаційного роз
витку: інтенсивні короткострокові та комплексні
середньострокові.
• Програми власних досліджень, публікацій і консалтингу «fanbs-Знання».

МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА МБА
КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ БІЗНЕС-ШКОЛИ (kmbs)
• Для керівників компаній, теперішніх та потенцій
них.

• Концентрація програми: стратегія бізнесу та лідер
ство.
• Тривалість: 18 місяців (модульна) або 16 місяців
(вечірньо-модульна).
• Два набори на рік (січень та вересень), в одному
наборі не більше 30 учасників.
• Робочі мови: англійська та українська.
• Розроблена згідно з міжнародними стандартами
програми МБА.
• Інтегрує реальний досвід міжнародних та вітчиз
няних компаній, що працюють в Україні.
• Ті учасники програми, які виконали всі її вимоги,
здобувають диплом маґістра бізнес-адміністрування Національного університету «Києво-Могилян
ська академія».

Програма МБА: міжнародна команда
викладачів-практиків
•
•
•

•

•

Співвідношення українських та іноземних викла
дачів — 50 : 50 (і за кількістю викладачів, і за кіль
кістю годин викладання).
Усі викладачі (і українські, й іноземні) обов'язко
во повинні мати успішний практичний досвід у
галузях, в яких вони викладають.
Серед іноземних викладачів — провідні спеціаліс
ти з таких інститутів, як Гарвардська школа бізне
су (Harvard Business School), Йельський універ
ситет (Yale University), Бізнес-школа при ПівнічноЗахідному університеті (Northwestern University
Kellogg School of Management), університет Захід
ного Онтаріо (Western Ontario University), універ
ситет Св. Томаса (St. Thomas University), Кемб
риджський університет (Cambridge University), Бу
дапештський університет економіки та держав
ного управління (Budapest University of Economics
and Public Administration), Варшавська школа еко
номіки (Warsaw School of Economics).
Серед українських викладачів — Михайло Вин
ницький, Анна Власова, Роман Качур, Михайло Ко
лісник, Олена Мальцева, Оксана Маркарова, Владислава Рябота, Олександр Саврук, Павло Шеремета
та багато інших. Всі вони — практики, консультан
ти провідних українських та міжнародних компаній.
У грудні 2002 року НаУКМА та Києво-Могилян
ська бізнес-школа (kmbs) розпочали програму

співпраці з Центром управління технологіями та
інноваціями при Північно-Західному університеті
(Northwestern University), СІЛА, бізнес-школу яко
го — Kellogg School of Management — визнано най
кращою бізнес-школою в світі (The Economist,
жовтень 2002). Програма співпраці передбачає
обмін викладачами, спільні наукові та дослідницькі
проекти, навчальні тури учасників програми ста
жування.

Вступ на програму МБА
Програма МБА відкрита для вступу протягом року.
Ключові вимоги до кандидатів на участь у програмі:
• управлінський досвід — як мінімум 3 роки;
• вільне володіння українською та англійською мо
вами;
• лідерський потенціал;
• вища освіта.
Вступ на програму МБА відбувається у два етапи: (1) по
дання пакета документів кандидата на участь у програмі
(www.kmbs.kiev.ua) та (2) індивідуальна півторагодинна співбе
сіда з директором програми. Результат повідомляється наступ
ного робочого дня після співбесіди.
Пакет документів включає: анкету; два есе; копію дипло
ма про вищу освіту; два рекомендаційні листи від людей, які
можуть оцінити лідерський потенціал та управлінські здібності.

ПРОГРАМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ kmbs
Програми управлінського та організаційного розвитку бу
вають інтенсивними короткостроковими (2 — 7 днів) та комп
лексними середньостроковими (2—10 місяців). Вони можуть
бути як відкритими, так і корпоративними. У відкритих беруть
участь представники різних компаній, корпоративні розробля
ються на замовлення певної компанії і часто включають діагнос
тику до проведення та консалтинг після проведення програми.
Серед ключових тем інтенсивних короткострокових про
грам ктЬз:
• Стратегія бізнесу: розробка та впровадження;
• Маркетинг (дослідження ринку, поведінка спожи
вача, бренд-менеджмент, зв'язки з громадськіс
тю, мерчандайзинг, маркетингова стратегія);

• Фінанси (фінансовий менеджмент та аналіз, фінан
совий облік, управлінський облік, бюджетування,
фінанси для нефінансових менеджерів);
• Інформаційні системи;
• Лідерство та організаційний розвиток (як виграти
битву за талант, лідерство, творче мислення);
• Управління проектами;
• Управління продажем.
Серед ключових тем комплексних середньострокових про
грам kmbs:
•
•
•
•

Стратегія бізнесу і лідерство;
Маркетинг;
Управління персоналом;
Фінансовий менеджмент.

До
викладання
залучені
викладачі
Києво-Могилянської
бізнес-школи та спеціально запрошені експерти. Всі коротко
строкові програми kmbs інтерактивні та базуються на інновацій
них методах навчання (реальні ситуаційні вправи, управлінські
ігри, майстер-класи).
Розклад всіх відкритих програм та перелік корпоративних
програм — на www.kmbs.kiev.ua, директор програм управлінсь
кого розвитку — Олександра Бакланова (e-mail: alexandra@
kmbs.kiev.ua).

«kmbs-ЗНАННЯ»
«Києво-Могилянська бізнес-студія» — щоквар
тальний аналітичний журнал з менеджменту kmbs.
• Дослідження. Команда kmbs провела низку уні
кальних
досліджень
особливостей
української
національної бізнес-культури, мотивації персона
лу, підприємництва в Україні, зарегульованості
ринку праці тощо. Ці дослідження стають части
ною численних авторських курсів та публікацій
kmbs.
• Управлінський консалтинг. Викладачі й консуль
танти kmbs виконують консалтингові проекти на
замовлення підприємств та організацій.
• Центр маркетингу kmbs заснований компанією
UМС. Вперше в Україні компанія створила науко
во-дослідницький центр в бізнес-школі. Кошти,
надані UМС, використовують не лише на залу
чення провідних іноземних спеціалістів, а також

•

і на проведення та публікацію власних унікаль
них досліджень з маркетингу.
• Ситуаційні вправи kmbs. Всі курси, які виклада
ються в Бізнес-школі, базуються на реальних си
туаційних вправах. Команда kmbs не просто роз
робляє ситуаційні вправи про реальні компанії,
які працюють в Україні, а й залучає менеджерів
цих компаній до обговорення та аналізу в ауди
торії під час занять. За даними CEUME (Консор
ціуму з удосконалення менеджмент-освіти в Ук
раїні), сім із десяти найпопулярніших в Україні
ситуаційних вправ створено у kmbs.
• Management e-update — щотижнева електронна
розсилка резюме найкращих, найновіших публі
кацій із провідних світових бізнес-видань. Вихо
дить щоп'ятниці українською мовою. Всі архіви
та безкоштовна передплата на веб-сайті Школи.

СПОНСОРИ ТА ПАРТНЕРИ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ
бізнес-школи
Джеймс Темертій (Northland Power), Український мобіль
ний зв'язок (UMC), Robert Bosch, Енран, Фармак, BMS Consul
ting, Олена Кошарна, Emergex Business Solutions (EBS), SUN
Interbrew Ukraine, Golden Telecom, Карл Цайнінгер, Оксана
Семенюк, Ніккі Аемлі, Ігор та Валентина Курилів, McDonald's
Ukraine, SC Johnson, Tetra Pak, Джорж Охрим, Вайн та Хезер
Горансон (Bohai Energy Servie es), Syngenta, Kraft Foods Ukraine,
Андрій Василашко, Австрійські авіалінії, Gillette, ING Bank
Ukraine, Тамара Шевчук, Tele nor, Xerox, CPL Group, Robertson &
Blums.

ЗАБУЗОВА Оксана Володимирівна
Завідувач відділу докторантури та аспірантури
(5 корпус, кімн. 309, тел. (044) 463-69-74,
e-mail: zov@ukma.kiev.ua)

Для підготовки висококваліфікованих наукових та науко
во-педагогічних кадрів у НаУКМА з 1998 року відкрито аспі
рантуру та докторантуру.

АСПІРАНТУРА
Спеціальності, з яких відкрито аспірантуру в НаУКМА:
01.01.08 — Математична логіка, теорія алгоритмів та диск
ретна математика:
02.00.11 — Колоїдна хімія;
03.00.04 — Біохімія;
03.00.16 — Екологія;
05.13.06 — Автоматизовані системи управління та прогре
сивні інформаційні технології;
05.13.12 — Системи автоматизації проектувальних робіт;
05.13.13 — Обчислювальні машини, системи та мережі;
05.17.18 — Мембрани та мембранна технологія;

07.00.01
07.00.02
07.00.04
07.00.06

— Історія України;
— Всесвітня історія;
— Археологія;
— Історіографія, джерелознавство та спеціальні істо
ричні дисципліни;

08.01.01 — Економічна теорія;
08.03.02 — Економіко-математичне моделювання;
08.05.01 — Світове господарство та міжнародні економічні
відносини;
09.00.04 — Філософська антропологія, філософія культури;
09.00.05 — Історія філософії;
10.01.01 — Українська література;

10.01.03 — Література слов'янських народів;
10.01.04 — Література зарубіжних країн;
Ю.01.05 — Порівняльне літературознавство;
Ю.01.06 — Теорія літератури;

13.00.04
17.00.01
22.00.01
22.00.02
22.00.03
23.00.01
23.00.02
23.00.03
23.00.04

— Теорія та методика професійної освіти;
— Теорія та історія культури;
— Теорія та історія соціології;
— Методологія та методи соціологічних досліджень;
— Соціальні структури та соціальні відносини;
— Теорія та історія політичної науки;
— Політичні інститути та процеси;
— Політична культура та ідеологія;
— Політичні проблеми міжнародних систем та гло
бального розвитку.

Перелік документів, що подаються
для вступу до аспірантури:
Обов'язкові:
заява-анкета;
копія диплома про вищу освіту та копія додатка до диплома;
реферат з обраної спеціальності;
автобіографія;
особовий листок з обліку кадрів;
медична довідка (форма 086/у);
4 фотокартки розміром 3x4 см.
Бланки заяв-анкет, автобіографій та особових листків на
даються вступникам у відділі докторантури та аспірантури при
подачі документів.

За наявності подаються такі документи:
рекомендація кафедри (деканату);
довідки про складання окремих кандидатських іспитів;
список опублікованих праць (за наявності публікацій).

При зарахуванні за наявності подаються:
трудова книжка;
довідка про розмір середньомісячної заробітної плати з
останнього основного місця роботи,
ідентифікаційний код.
Прийом документів до аспірантури відбувається з 1 липня
по 30 вересня.
Іспити зі спеціальності, української мови та англійської
мови вступники складають у жовтні.
Зарахування та початок занять: листопад.
Форма навчання — денна.
Термін навчання — три роки.
Аспіранти отримують стипендію згідно з чинним законодав
ством України.

ДОКТОРАНТУРА
Спеціальності, з яких відкрито докторантуру в НаУКМА:
02.00.11 — Колоїдна хімія;
03.00.16 — Екологія;
05.13.06 — Автоматизовані системи управління та прогре
сивні інформаційні технології;
05.17.18 — Мембрани та мембранна технологія;
07.00.06 — Історіографія, джерелознавство та спеціальні істо
ричні дисципліни;
09.00.05 — Історія філософії;
10.01.01 — Українська література;
10.01.04 — Література зарубіжних країн;
10.01.06 — Теорія літератури;
17.00.01 — Теорія та історія культури;
22.00.01 — Теорія та історія соціології;
23.00.01 — Теорія та історія політичної науки;
23.00.02 — Політичні інститути та процеси.

Перелік документів, що подаються
для вступу до докторантури:
заява-анкета;
копія диплома про вищу освіту та копія додатка до диплома;
копія диплома про присудження наукового ступеня кан
дидата наук;
розгорнутий план дисертації на здобуття наукового сту
пеня доктора наук;
відгук кафедри (наукового центру, відділу, лабораторії) про
наукову діяльність;
список опублікованих праць;
автобіографія;
особовий листок з обліку кадрів;
медична довідка (форма 086/у);
4 фотокартки розміром 3x4 см.
Бланки заяв-анкет, автобіографій та особових листків на
даються вступникам у відділі докторантури та аспірантури при
подачі документів.

При зарахуванні подаються:
трудова книжка;
ідентифікаційний код.
Прийом документів до докторантури відбувається з 1 лип
ня по 30 вересня.

Зарахування: листопад.
Форма навчання — денна.
Термін навчання — три роки.
Докторанти отримують стипендію згідно з чинним законо
давством України.
Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації в НаУКМА здійснюється через аспірантуру та док
торантуру за напрямами: математичні, хімічні, біологічні,
технічні, історичні, економічні, філософські, філологічні,
педагогічні, соціологічні, політичні науки. Прийом до аспіран
тури та докторантури НаУКМА відбувається на конкурсних за
садах.
Для вступу до аспірантури НаУКМА необхідно мати повну
вищу освіту, кваліфікацію спеціаліста або маґістра, скласти
вступні іспити з обраної спеціальності, а також з української та
англійської мов. Під час навчання в аспірантурі аспіранти ма
ють пройти курси підготовки з англійської мови та філософії,
скласти кандидатські іспити з англійської мови, філософії та
спеціальності і виконати дисертаційне дослідження на здобут
тя наукового ступеня кандидата наук. Готовність кандидатської
(докторської) дисертації до захисту визначається на засіданні
профільної кафедри НаУКМА.
Анотація курсу англійської мови для аспірантів:
The course focuses on major types of academic writing with
detailed attention to their purpose, structure, style and specific
grammar. The students use academic writing technique and strategies
in organizing their texts and writing research papers. They also
practice in scientific formal presentations.
Анотація курсу філософії для аспірантів:
Програма охоплює коло питань з історії всесвітньої та ук
раїнської філософії, а також питань, пов'язаних з розумінням
корінних проблем сучасної онтології, епістемології, філософсь
кої антропології, філософії історії, розумінням суспільства, філо
софії культури, етики та естетики.
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Принципова засада системи вищої освіти, що впроваджуєть
ся в Університеті, — поєднання навчання з науковою роботою
на всіх етапах підготовки фахівців. Такий підхід відкриває пе
ред спудеями можливість активно здобувати додаткові знання,
полегшує і робить свідомішим вибір тем під час навчання в
Маґістеріумі, аспірантурі та докторантурі.
Наукова діяльність співробітників НаУКМА розглядається
як цілісна система дослідницьких робіт, спрямованих на ви
вчення актуальних проблем гуманітарного, соціального та при
родничого профілів. Загальна концепція наукових досліджень
у НаУКМА — «Україна: людина, суспільство, природа», враховую
чи розмаїття напрямів університетської науки, органічно охоп
лює такі конкретизовані напрями наукової діяльності НаУКМА:
• Екологічні проблеми України;
• Україна в контексті європейських гуманітарних,
історичних і суспільних процесів;
• Україна у взаємозв'язках із країнами Сходу.
Основні принципи формування наукової тематики Універ
ситету:
• системний підхід до дослідження процесів у
суспільстві, культурі, природі;
• вивчення взаємозв'язків і взаємовпливу між куль
турними, суспільними, екологічними та іншими
процесами в Україні та світовому співтоваристві;
• визнання факту, що найперспективнішими напря
мами сучасної науки є ті, що базуються на між
дисциплінарних зв'язках.

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 ук
раїнської мови.
• Науково-методичні особливості комунікативно орієн
тованого викладання англійської мови.
• Впровадження та адаптація зарубіжних методик ви
вчення іноземних мов.
• Спадщина Києво-Могилянської академії.
• Історія бібліотеки Києво-Могилянської академії.
• Політичні трансформації посткомуністичного суспіль
ства (проблеми оптимізації стратегії забезпечення на
ціональних інтересів України).
• Становлення та розвиток політичної системи суверен
ної України.

Факультет природничих наук
• Вивчення впливу техногенних факторів довкілля на живі
організми у природних екосистемах та людину.
• Дослідження внутрішньоклітинних сигналів рослинних
та тваринних систем.
• Радіоекологічні проблеми Чорнобильської катастрофи.
• Фізика біологічних систем.
• Формування, вивчення структури та властивостей син
тетичних мембран на основі функціональних полімерів.
• Вивчення процесів мембранного переносу та розділен
ня водних систем із використанням синтетичних мемб
ран.
• Розроблення інтегрованих мембранно-сорбційних тех
нологій розділення, очищення та концентрування склад
них водних систем.
• Палеоекологічні аспекти реконструкції рослинного по
криву та клімату України в голоцені.
• Вивчення молекулярних механізмів внутрішньоклітинної
трансдукції сигналів, індукованих змінами факторів дов
кілля.
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факультет правничих наук
• Теорія і практика нормопроектування.
• Актуальні проблеми цивільного і підприємницького пра
ва в контексті нового Цивільного кодексу України.
• Гармонізація права України і права держав Європей
ського Союзу.
• Методологія правничої освіти і професійної відповідаль
ності юриста.

Факультет економічних наук
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Теорія перехідної економіки.
Проблеми економічного зростання.
Економіка міжнародної торгівлі.
Теорія обмінного курсу в перехідній економіці.
Економічні проблеми глобалізації.
Економічна теорія технологічних змін.
Моделювання та аналіз функціонування фінансових
систем.
Проблеми грошово-кредитної політики України.
Теорія фінансової сталості фірми.
Проблема трансакційних витрат у перехідній економіці.
Фінансова математика.
Економіко-математичний аналіз енергетики України.
Проблеми розподілу прав власності в перехідній еконо
міці.
Економічні проблеми ринку праці України.
Екологічна економіка.

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 си
стем дистанційної освіти.

Факультет соціальних наук і соціальних технологій
•

Сільське населення: потреби, проблеми та шляхи їх
вирішення.

• Розроблення моделі реабілітації людей із хімічними за
лежностями в терапевтичній спільноті.
• Вплив тренінгу асертивності на стан жінок, що зазна
ли насильства 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.
• Етнодемографічний потенціал України: сучасний стан
і перспективи розвитку.
Наукова робота в НаУКМА ведеться на 27 кафедрах усіх 6
факультетів і в 17 наукових структурах. Сьогодні в ній бере
участь переважна більшість професорсько-викладацького складу.
Підсумки наукової діяльності в НаУКМА щорічно підбивають
ся у Дні науки НаУКМА. У рамках Днів науки відбувається
загальноуніверситетська наукова конференція «Україна: люди
на, суспільство, природа» за участю професорсько-викладаць
кого складу, докторантів, аспірантів, студентів маґістеріуму та
бакалаврату, представників наукових, вищих навчальних за
кладів Києва та інших міст і країн.
На базі Університету щорічно відбуваються міжвузівські і
міжнародні конференції, Могилянські читання, філософські чи
тання пам'яті Памфіла Юркевича, міжнародна літня школа ук
раїнознавства, симпозіуми, семінари, традиційні різдвяні дис
пути.
Нині у НаУКМА сформовано наукові школи професорів
В. Горського (філософія), Ю. Мицика, Н. Яковенко (історія),
Д. Наливайка (порівняльне літературознавство), М. Брика
(хімія), В. Замостьяна (екологія).
З 1996 року Університет розпочав видання збірки «Наукові
записки НаУКМА», і до 2002 року вийшло 43 випуски. Майже
всі тематичні випуски занесено ВАКом України до «Переліку
наукових фахових видань України, в яких можуть публікувати
ся результати дисертаційних робіт на здобуття наукових сту
пенів доктора і кандидата наук».
За час існування НаУКМА його співробітниками опубліко
вано більше 1650 наукових праць, у тому числі 120 монографій
і колективних праць, 46 підручників і курсів лекцій, 61 посібник,
сотні методичних розробок. Тільки у Видавничому домі «КМ
Академія» побачили світ 18 монографій, 47 збірок наукових
праць, 24 навчальні посібники, 48 методичних посібників, 1 ен
циклопедія та 1 словник.
З 2000 року в Університеті працює спеціалізована вчена
рада із захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спе
ціальності 05.17.18 — Мембрани та мембранна технологія.

НАУКОВІ СТРУКТУРИ НаУКМА
Науково-дослідний центр
«Спадщина Києво-Могилянської академії»
Максим ЯРЕМЕНКО,
керівник
(5 корпус, 1 пов., кімн. 114, тел. 416-60-20)
Створено в 1992 році. Основні напрями наукових досліджень:
•
•

•

•
•
•

Києво-Могилянська академія в українській ду
ховній культурі;
історія КМА: її заснування і становлення, міжна
родні культурні зв'язки, вплив на розвиток осві
ти і культури інших країн, правовий статус Ака
демії, матеріальні засади існування, підготовка
викладачів, демократичні принципи внутрішньо
го життя, соціальні та регіональні характеристи
ки студентства тощо;
духовна спадщина Академії: досягнення історич
ної, філософської, демографічної думки в Ака
демії, розвиток філологічних знань, становлення
української літературної мови, поетичної та ри
торичної шкіл, започаткування природничих, ме
дичних, економічних, архітектурних знань;
ґрунтовне дослідження бібліотеки Академії;
пошук та опрацювання матеріалів із життя і твор
чості діячів Академії та її вихованців.
дослідження спадщини Київської духовної семі
нарії (керівник Марина Ткачук, доктор філо
софських наук).

НДЦ «Спадщина КМА» підготував до друку енциклопедич
ний довідник «Києво-Могилянська академія в іменах» (К.: Ви
давничий дім «КМ Академія», 2001.— 734 с.), де через біографії
видатних діячів Академії простежується її вплив на розвиток
культури, науки, мистецтва, суспільно-політичної думки Украї
ни, Росії та країн Східної і Південної Європи. Енциклопедія
вміщує близько 1500 статей, у підготовці яких брали участь 103
автори; близько 300 ілюстрацій.
Видання розраховане на викладачів, студентів, науковців,
усіх, хто цікавиться історією Києво-Могилянської академії, Києва
й України.

Центр сходознавства (ЦС)
Володимир РЕЗАНЕНКО,
керівник, доктор філологічних наук, професор
(З корпус, кімн. 118, тел. 416-02-64)
Засновано 1996 року. Головна мета діяльності — організа
ція та координація міждисциплінарних сходознавчих досліджень
у галузі гуманітарних, суспільних, точних та природничих наук,
реалізація освітніх та культурних програм у галузі сходознав
ства. Основний напрям — «Україна у взаємозв'язках із країна
ми Сходу».
Проводяться науково-практичні семінари з проблем япо
нознавства. Студенти, які співпрацюють із ЦС, вивчають японсь
ку мову, ведуть розробку тематик сходознавчого профілю тощо.
При ЦС створено науково-творчий колектив, який прово
дить дослідження в галузі «Соціальна структура японського су
спільства: історія і сучасність».
ЦС є членом Європейської асоціації японознавчих дослі
джень, Правління якої розташоване в м. Мюнхені (Німеччина).
Бібліотечний фонд ЦС — близько 400 праць японської, ки
тайської наукової та країнознавчої тематики.

Центр європейських гуманітарних досліджень
Костянтин СІГОВ,
керівник, кандидат філософських наук, доцент
(5 корпус, кімн. 209—211, тел. 416-60-20,
е-таіі: ґгапс@го11ег. \ikma.kiev. иа)
Створено в 1996 році на базі франко-української лабора
торії гуманітарних студій (1992 р.) з метою поглиблення зв'язків
між навчально-науковими інституціями Західної Європи та
НаУКМА, поширення західноєвропейської гуманітарної думки
в Україні та української гуманітарної думки в Західній Європі.
Центр займається перекладом та публікацією статей, есе, дослі
джень та наукових праць з питань, що хвилюють сучасний світ.
Центр контактує з рядом зарубіжних установ, серед них:
Французький культурний центр, Ґете-Інститут, «РІЮНЕІЛ/ЕТІА»
(Швейцарія), Вища школа соціальних досліджень (Париж), Же
невський університет, Лідський університет, Французька ака
демія наук, Східний інститут у Римі, Лондонський університет,
Центрально-Європейський
університет
(Будапешт),
Гарвард
ський університет (США).

У планах Центру — низка наукових проектів, конференцій,
переклади європейської гуманітарної класики, проведення серії
семінарів ім. Лисяка-Рудницького та міжнародних конференцій,
видання ВАКівського часопису «Дух і Літера».
Центр є активним учасником навчального процесу. Сту
денти беруть участь у перекладацькому семінарі під керівницт
вом досвідчених редакторів НаУКМА.

Центр досліджень Центрально-Східної Європи
Наталія ЯКОВЕНКО,
керівник, доктор історичних наук, професор
(5 корпус, кімн. 116, тел. 238-24-45,
e-mail: uho@ukma.kiev.ua)
Центр створено в 2001 році. Основні напрями діяльності:
•
•

•
•
•

організація та проведення наукових досліджень
в галузі гуманітарних наук;
участь у навчальному процесі НаУКМА (читання
навчальних курсів з гуманітарних дисциплін; за
лучення студентів та аспірантів до виконання на
укових програм Центру);
проведення наукових семінарів, круглих столів,
конференцій, літніх шкіл тощо;
підготовка та видання літератури в галузі гумані
тарних наук;
сприяння розширенню контактів та обмінів між
науковцями, професорами і студентами НаУКМА
й відповідними інституціями країн ЦентральноСхідної Європи.

Центром підготовлено та видано:
•

вісім випусків рецензійного часопису-піврічника
«Український гуманітарний огляд».— К.: Крити
ка, 1999-2002;
• альбом: Михайло Курилич. Гуцульський орнамент.
Упорядник Леся Довга,— К: LК Маікег, 2001.
Центр виступає організатором Міждисциплінарного семі
нару молодих учених при Товаристві дослідників ЦентральноСхідної Європи (так звані «Семінари-по-вівторках»).

Українсько-польський центр
науки та культури (УПЦНК)
Володимир МОРЕНЕЦЬ,
керівник, доктор філологічних наук, професор
(З корпус, кімн. 117, тел. 416-02-64,
e-mail: more@ukma.kiev.ua)
Сергій ЯКОВЕНКО,
заступник

Засновано 1996 року. Стратегічна мета діяльності Центру
полягає в науковому обґрунтуванні й висвітленні європейсь
кого характеру української гуманітарної думки в її історично
му розвитку. Основні завдання — організація та координація
наукових досліджень у широкому спектрі українсько-польських
взаємин (історія, соціологія, культура, політологія, економіка
тощо), поглиблене й цілеспрямоване вивчення складної історії
українсько-польських контактів (від найдавніших часів до сьо
годні), об'єктивне висвітлення її суперечливих моментів, які
перешкоджали повному порозумінню двох народів.
Велику увагу Центр приділяє організації стажування сту
дентів у Польщі, а також відрядженню студентів НаУКМА до
Європейського колегіуму українських та польських універ
ситетів у м. Любліні, одним із засновників якого виступає
НаУКМА.
У своїй діяльності Центр спирається на науковий потенціал
НаУКМА та польських науково-освітніх осередків, зацікавле
них у співпраці.
Основні напрями діяльності Центру:
• організація і виконання дослідницьких програм з
напрямів, віднесених до сфери діяльності Цент
ру, силами Центру та із залученням провідних
фахівців із даної проблеми;
•

запрошення відомих учених, письменників, про
відних діячів Польщі з метою проведення відкри
тих публічних лекцій та спеціалізованих курсів
лекцій у галузі суспільно-гуманітарних наук;

• організація поїздок студентів, аспірантів та викла
дачів НаУКМА до Польщі з метою написання нау
кових праць з напрямів, віднесених до сфери ді

яльності Центру, вивчення польської мови, озна
йомлення з культурою Польщі та налагодження
професійних зв'язків із польськими колегами;
обмін студентами між НаУКМА та вищими на
вчальними закладами Польщі;
• організація наукових обговорень у НаУКМА про
блем польської культури та українсько-польських
культурних взаємин у формі конференцій, семі
нарів, круглих столів і участь у таких обговорен
нях поза НаУКМА.

Центр екологічних досліджень
Михайло БРИК,
керівник, доктор хімічних наук, професор
(2 корпус, кімн. 306, 308, тел. 416-60-90,
е-таі1:vicereс@икта.kiev.ua)

Створено в 1998 році.
Основна мета — аналіз існуючих науково-технічних роз
робок у сфері охорони і збереження довкілля для формуван
ня цільових програм упровадження найефективніших і природозберігаючих технологій; обґрунтування потреби розвит
ку певних галузей господарства і виробництв із метою зба
лансування техногенного навантаження на довкілля; дослі
дження та видача рекомендацій щодо вирішення екологічних
проблем, пов'язаних із діяльністю ВПК та військовою конвер
сією; розроблення та впровадження власних науково-техно
логічних рішень, пов'язаних з екологічними проблемами, спря
мованими на розвиток енерго- і ресурсозберігаючих техно
логій; створення комп'ютерного банку екологічних даних, за
стосування екологічно чистих і відновлюваних джерел енергії.
Одна з функцій Центру — проведення просвітницької роботи
в галузі екології, а також екологічна пропаганда в засобах
масової інформації.
За час існування Центру опубліковано одну монографію,
37 статей, зроблено 27 доповідей на наукових конференціях
різного рівня. Центр узяв участь в організації та проведенні
ряду семінарів, конференцій, слухань. Центр щорічно виконує
3 — 5 науково-технічних проектів, спрямованих на впроваджен
ня новітніх екологічних технологій.

Центр досліджень національної безпеки / Школа
політичної аналітики
Олексій ГАРАНЬ,
керівник, доктор історичних наук, професор
(4 корпус, кімн. 422, тел./факс 230-82-39,
haran@ukma.kiev.ua)

Ростислав ПАВЛЕНКО,
директор програм,
кандидат політичних наук, доцент
(rostp@spa.org.ua).

Створено у 1998 році. Метою його діяльності є досліджен
ня внутрішніх та зовнішніх чинників національної безпеки Ук
раїни, підготовка як академічних видань, так і аналітичних ма
теріалів. Зокрема, співробітниками Центру було підготовлено
колективну монографію «Українські ліві: між ленінізмом та со
ціал-демократією» (К., 2000), доповідь на замовлення ОБСЄ
«Implementation of the Recommendations of the OSCE Hign Com
missioner on National Minorites in Ukraine, 1994 — 2001» (Hamburg,
2002), серію аналітичних брошур і записок спільно із Федераль
ним інститутом східноєвропейських досліджень (BlOst), Кельн.
Співробітники Центру постійно виступають із доповідями
у закордонних центрах (Інститут Брукінґса, Центр стратегіч
них та міжнародних досліджень (Вашингтон), РЕНД, Стенфордський, Йельський, Колумбійський, Гамбурзький університети,
Фонд Карнеґі за міжнародну безпеку, Канадський інститут ук
раїнських студій, університет Вісконсін-Медісон), на семінарах
робочої російсько-української групи, організованої за сприян
ня Інституту Кеннана, тощо. О. Гарань входить до складу Кон
сультативної ради неурядових організацій при МЗС України,
наглядових рад Інституту Кеннана (Вашингтон) та журналу «Pro
et Contra» (Москва).
У 2002 році Центр створив Школу політичної аналітики,
аналітичний і тренінговий центр, метою якого є сприяння про
фесійній підготовці студентів та аспірантів НаУКМА у сфері
прикладної політології та аналізу політики. Школа регулярно
видає «Вісник ШПА», який наявний також в інтернет-варіанті
на сайті Школи (www.spa.org.ua), проводить семінари, круглі
столи, презентації. Починаючи з 2000 року Центр і Школа що
річно готують аналітичні огляди про Україну для видання
«Nations in Transit», на підставі яких «Дім свободи» визначає
міжнародний рейтинг України.

Центр інноваційних методик правничої
освіти (ЦІМПО)
Володимир СУЩЕНКО,
керівник, кандидат юридичних наук, професор,
заслужений юрист України,
Наталія АРТИКУЦА,
виконавчий директор, кандидат філологічних
наук, доцент
(4 корпус, кімн. 322, e-mail: cimle@ukma.kiev.ua)

Створено 2002 року на базі Центру систем правової інфор
мації (1998 р.) з метою організації та координації досліджень у
сфері методології правничої освіти, розроблення і впроваджен
ня інноваційних методик викладання юридичних наук, ство
рення нових принципових підходів до сучасної підготовки правників у системі правничої освіти України.
Основні напрями діяльності ЦІМПО:
• дослідження й узагальнення науково-методичних
рекомендацій щодо викладання правничих дис
циплін у вищих юридичних закладах України та
провідних країн світу;
• організація науково-дослідницьких і навчальнометодичних робіт з проблем правничої освіти;
• розроблення й апробація оригінальних авторсь
ких методик, нових програм з правничих навчаль
них дисциплін;
• розвиток юридичної клінічної освіти в Україні;
• організація конференцій, нарад, семінарів з про
блем сучасної правової освіти;
• переклад науково-методичних, навчальних, нор
мативних матеріалів зарубіжних авторів;
• видання науково-методичної і навчальної літерату
ри, матеріалів конференцій, семінарів, тренінгів;
• налагодження контактів із міжнародними і зару
біжними організаціями, навчальними закладами
і науковими установами з метою вивчення і по
ширення найкращого світового досвіду підготов
ки правників найвищої кваліфікації;
• моніторинг рейтингу вищих юридичних навчаль
них закладів України.

У межах ЦІМПО здійснюється науковий проект «Правни
ча лінгвістика» (керівник — канд. філол. наук, доцент Н. В. Артикуца), метою якого є комплексне вивчення правничої мови'і
термінології в історичному і синхронічному контекстах.
Серед публікацій за 2002 р. — посібники: «Мова права і
юридична термінологія» і «Правнича клініка».
З 2001 року діють Експериментальна навчальна лаборато
рія «Правнича клініка» і Криміналістична лабораторія.
2002
року відкрито Навчальну судову залу і лабораторію
комп'ютерних систем правової інформації, яка є науково-мето
дичним структурним підрозділом ЦІМПО.

Інститут громадянської освіти НаУКМА
Сергій РЯБОВ,
керівник, доктор філософських наук, -професор
(4 корпус, кімн. 223, тел. 238-24-91,
е-таіі: ademy@ukma.kiev.ua, riabov@iatp.org.ua)

Засновано у 1999 році як науково-дослідницький та методич
ний центр, що здійснює вивчення актуальних проблем політичної
культури, розробляє навчальні програми з громадянської освіти,
методичні матеріали й посібники. З цією метою співробітники
Інституту виконують дослідницькі проекти, проводять семінари,
конференції, готують матеріали до публікації. Участь у проектах і
заходах Інституту беруть викладачі НаУКМА, представники до
слідницьких та навчальних закладів Києва й України, студенти й
аспіранти НаУКМА. В Інституті розроблено Концепцію громадян
ської освіти, створено сучасну версію теорії політичної культури,
розроблено навчальний курс «Політика громадянської освіти»,
укладено збірник статей з політичної культури, підтримується вебсторінка «Політична наука та громадянська освіта в Україні» та
електронний список розсилки UkrCivNet, здійснюється розробка
дистанційного курсу з громадянської освіти.

Археологічна експедиція НаУКМА
Леонід ЗАЛІЗНЯК,
керівник, доктор історичних наук, професор
(З корпус, к. 210, тел. 463-59-27)

Працює з 2002 року як навчально-дослідний підрозділ ка
федри історії на базі маґістерської програми «Археологія та
давня історія України». Метою експедиції є організація та про

ведення самостійних археологічних досліджень викладачами та
студентами НаУКМА, поліпшення практичної підготовки ос
танніх як майбутніх фахівців у галузі археології та історії. Екс
педиція працює на засадах поєднання навчання студентів з до
слідницькою та науковою роботою на всіх етапах підготовки
фахівців. Вона тісно співпрацює з Інститутом археології НАНУ,
Інститутом класичної археології Техаського університету (США)
та іншими державними, громадськими установами і організа
ціями в Україні та за її межами у питаннях, що належать до
сфери її науково-освітньої діяльності.
Основні напрями діяльності: організація та проведення ар
хеологічних досліджень, розробка навчальних та науково-дослідних робіт в галузі археології, реалізація конкретних науководослідних проектів, співпраця з українськими та зарубіжними
археологічними установами, організація та проведення на на
лежному навчально-педагогічному рівні щорічної нормативної
практики студентів-археологів та істориків НаУКМА. Експеди
ція організує та бере участь у наукових конференціях, семіна
рах, нарадах з археологічної тематики, здійснює підготовку та
редагування археологічних видань, створює джерельну базу для
дисертацій і допомагає у їх підготовці студентам маґістерської
програми «Археологія та давня історія України».

Лабораторія екологічних проблем
Віталій ЗАМОСТЬЯН,
керівник, доктор медичних наук, професор
(З корпус, кімн. 218, тел. 416-51-88)

Лабораторію створено в 1999 році. Наукові дослідження ЛЕП
плануються в напрямах:
• дослідження механізмів функціонування екоси
стем різного масштабу і дії антропогенного на
вантаження;
• дослідження механізмів міграції по трофічних
ланцюжках шкідливих факторів довкілля і роз
роблення способів запобігання шкідливим впли
вам на органи та системи;
• дослідження механізмів мутагенного впливу на
організм радіаційних і ксенобіотичних факторів
довкілля;
• дослідження взаємозв'язків між екологією та еко
номікою і подальший розвиток концепцій стало
го розвитку;

• дослідження проблем глобальної екологічної полі
тики;
• дослідження екологічних технологій;
• дослідження шляхів і механізмів збереження та
відтворення природних екосистем та ландшафтів;
• дослідження біологічного різноманіття.

Лабораторія фізики біологічних систем
Валерій ХАРК'ЯНЕН,
керівник, доктор фізико-математичних наук,
професор
(2 корпус, кімн. 312, тел. 416-60-68)

Створена спільно відділом фізики біологічних систем Інсти
туту фізики Національної академії наук України та кафедрою
фізики природничого факультету НаУКМА у 1997 році. У лабо
раторії працює 5 наукових працівників — кандидатів фізикоматематичних наук. Основна тема спільних досліджень: ви
вчення фізичних властивостей і механізмів функціонування біо
логічних молекул та утворених ними структур. Розвиваються
теоретичні та експериментальні методи дослідження біомакромолекул у нерівноважних умовах, що імітують умови їх існуван
ня. У дослідженнях використовуються такі чутливі методики,
як:
коливальна
Фур'є-ІЧ-спектроскопія,
Раман-спектроскопія,
спектроскопія плазмонного резонансу, голографія, а також ме
тод нейтронних сіток. Проводяться роботи, пов'язані з матема
тичним моделюванням нелінійних процесів, що виникають під
час функціонування складних біологічних систем, та створен
ням нових комп'ютерних методів обробки експериментальних
даних.
На базі лабораторії регулярно проводяться науково-навчальні семінари, в яких, крім співробітників відділу, викла
дачів та студентів НаУКМА, беруть участь фахівці з різних на
укових установ Києва, Харкова та Львова.
У лабораторії проходять практику студенти 2 —3-го років
навчання та кваліфікаційні бакалаврські роботи виконують сту
денти 4 курсу факультету природничих наук.
З участю співробітників відділу розроблені методично та
підготовлені експериментально лабораторні роботи з курсу «Оп
тика та спектроскопія» для студентів 2 —3-го років навчання
природничого факультету.

Лабораторія нелінійної оптики та голографії
Петро ГОЛОД,
керівник, кандидат фізико-математичних наук
(2 корпус, кімн. 312, тел. 416-60-68)
Основні напрями діяльності наукового підрозділу ЛНОГ:
• дослідження властивостей та розроблення опти
мального складу фототермопластичних реєстру
ючих матеріалів на основі полімерних напівпро
відників із метою використання їх у швидкісній
голографії;
• дослідження механізмів перенесення заряду та
збуджень в макромолекулах у низькорозмірних
конденсованих середовищах (вуглецевих нанотрубках);
• дослідження просторових структур та фазових
перетворень у біологічно активних розчинах го
лографічними методами (спільно з відділом фізи
ки біологічних систем Інституту фізики НАН Ук
раїни згідно з угодою про співпрацю);
• розроблення методик і постановка лабораторних
робіт в оптичному практикумі.

Лабораторія екотехнології
Анатолій БУРБАН,
керівник, кандидат хімічних наук, доцент
(2 корпус, кімн. 205, тел. 416-33-93,
e-mail: afb@ukma.kiev.ua)
Лабораторію засновано в 1995 році як структурну навчаль
но-наукову одиницю НаУКМА з метою розроблення наукових
основ технологій комплексної переробки промислових відходів;
очистки стічних вод; технічного, інформаційного та методично
го забезпечення навчальних курсів кафедри хімії НаУКМА та
наукової роботи студентів факультету природничих наук у га
лузі хімії, екології та хімічної технології.
Основні завдання лабораторії:
• розроблення наукових основ переробки промис
лових відходів з метою знешкодження їх та ви
користання в господарстві;

•

•

•

•

•

•
•

розроблення наукових засад відновлення відпра
цьованих цінних речовин та матеріалів з метою
повторного використання;
проведення науково-дослідних робіт з очистки стіч
них вод промислових, сільськогосподарських під
приємств та житлово-комунального господарства
і створення систем замкнутого водопостачання;
розроблення наукових основ нових екологічних
технологій виробництв у хімічній, фармацев
тичній промисловостях та біотехнології;
розроблення комплексних технологій переробки
відходів виробництв і відновлення цінних речо
вин та матеріалів для повторного використання
у виробництві;
участь у навчальному процесі НаУКМА (читання
курсів лекцій, залучення студентів до виконання
наукових програм лабораторії тощо);
створення підручників, навчальних та методичних
посібників, курсів лекцій з тематики кафедри хімії;
розроблення баз даних екологічного профілю та
поширення акумульованої в них інформації.

Лабораторія палеоботанічних
та палеоекологічних досліджень
Алла БЕЗУСЬКО,
керівник, кандидат біологічних наук, доцент
(2 корпус, кімн. 409, тел. 463-59-27,
e-mail: bezusko@ukma.kiev.ua)

Лабораторію засновано в 2002 році. Метою діяльності є по
становка та вирішення актуальних наукових проблем палеобо
таніки та палеоекології, пов'язаних з реконструкцією картини
змін рослинного покриву і клімату України в голоцені. В осно
ву ідеї створення лабораторії покладено принцип органічного
поєднання науково-дослідної та навчальної діяльності.
Основні напрями діяльності:
• палінологічні дослідження з удосконалення ме
тодичної основи спорово-пилкового аналізу (на
рівнях первинної обробки зразків та інтерпре
тації отриманих даних);

• палінологічні дослідження для цілей палеоботаніч
них та палеокліматичних реконструкцій голоцену
України;
• археолого-палінологічні дослідження для рекон
струкції палеоекологічних умов існування люди
ни у минулому та вирішення питань історії фор
мування культурної і бур'янової рослинності на
території України в голоцені;
• розробка палеоботанічної складової обґрунтуван
ня природоохоронних заходів, що сприяють збе
реженню фітобіорізноманітгя України;
• історія науки;
• участь у навчальному процесі НаУКМА (читання
курсів лекцій, залучення студентів до виконання
наукових досліджень тощо);
• створення підручників, методичних посібників для
забезпечення навчального процесу;
• сприяння розвиткові наукового й ділового співро
бітництва НаУКМА з інститутами, організація
ми, установами, окремими діячами науки;
• організація та проведення наукових семінарів,
конференцій.

Лабораторія сигнальних систем клітини
Володимир КРАВЕЦЬ,
керівник, доктор біологічних наук, професор
(корпус 2, кімн. 411, тел. 463-59-27)

Лабораторію створено в 2002 році на базі кафедри біології
ФПрН.
Основні напрями діяльності:
• дослідження принципів регуляції живих систем
на різних рівнях їх організації: молекулярному,
клітинному, надклітинному;
• вивчення молекулярних механізмів внутрішньо
клітинної трансдукції сигналів, індукованих зміна
ми факторів довкілля;
• вивчення природи взаємодії фітогормонів із фер
ментними системами ліпідного та білкового метаболізмів;

ІШ
•

організація досліджень впливу мікрогравітацїї на
функції клітин в умовах космічного польоту та в
модельних системах;
• вивчення шляхів адаптації метаболізму клітин до
умов довкілля;
• вивчення впливу стресових чинників на реаліза
цію програми розвитку систем рослинного по
ходження.

Лабораторія фінансово-економічних досліджень
Ірина ЛУК'ЯНЕНКО,
керівник, кандидат економічних наук, доцент
(6 корпус, кімн. 410, тел. 239-24-94, 416-60-42)

Лабораторію створено у 2002 році. Метою діяльності є роз
робка наукових підходів до аналізу фінансово-економічної полі
тики держави на макро- та мікрорівнях; розробка методичних
рекомендацій, зокрема у сфері бюджетної та кредитно-грошової політики, фінансового менеджменту, міжнародних фінансів;
розробка нових сучасних економіко-математичних методів ана
лізу фінансово-економічних проблем, технічного, інформацій
ного та методичного забезпечення навчальних курсів кафедри
фінансів НаУКМА та наукової роботи викладачів та студентів
факультету економічних наук в галузі теоретичних та приклад
них
фінансово-економічних
досліджень.
Основні
принципи
діяльності — поєднання наукових досліджень з освітньою діяль
ністю в галузі фінансів і залучення до виконання наукових робіт
студентів та аспірантів НаУКМА.
Основні напрями діяльності:
• розробка сучасного інструментарію аналізу макрофінансової програми України та моделювання
наслідків прийняття окремих тактичних та стра
тегічних рішень;
• аналіз ефективності місцевого самоврядування та
складання бюджетів місцевих органів влади;
• розробка макроеконометричних моделей Украї
ни різного рівня агрегації на основі нових підходів
та науково-теоретичних концепцій;
• проведення науково-дослідних робіт з фінансо
вого програмування, аналізу монетарного та бю

джетних секторів і ринку праці як на макрорівні,
так і на рівні регіонів України;
• наукове обґрунтування застосування нових економіко-математичних методів у галузі страхуван
ня та інвестування;
•
розробка комплексних програм дослідження
фінансової та економічної політики України й
аналіз їх впливу на розвиток регіонів;
• застосування результатів наукових досліджень у
навчальному процесі НаУКМА (читання курсів
лекцій, залучення аспірантів до виконання нау
кових програм лабораторії тощо).

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО НаУКМА
ЯШЕНКОВ Вадим Петрович,
керівник підрозділу міжнародного співробітництва,
віце-президент з міжнародного співробітництва

НаУКМА має давні традиції міжнародних контактів та
співпраці. Цьому сприяли і сприяють високий рівень навчання,
авторитет професорів, поширення їх наукових праць в інших
країнах, пропаганда НаУКМА за кордоном силами її вихованців.
На практиці міжнародні контакти встановлюються через співро
бітництво вчених у здійсненні науково-дослідної роботи в ме
жах виконання спільних міжнародних проектів; науковий, ви
кладацький та студентський обмін; публікацію результатів дослі
джень у міжнародних журналах та видавничих серіях. Цьому
сприяють потужні комунікативні навички співробітників та сту
дентів, а також бажання вдосконалення та пошуку нових міжна
родних контактів.
З
точки зору міжнародної перспективи НаУКМА — части
на світової академічної спільноти. Національним інтересам
відповідає те, що в Україні є університет із системою навчання,
конкурентоспроможною у світі. Невід'ємна частина майбут
нього бачення Національного університету «Києво-Могилян
ська академія» — посилення та розвиток міжнародного співро
бітництва.
Міжнародна діяльність НаУКМА спрямована передусім на:
• підтримку якісного рівня навчання та дослідниць
кої діяльності з використанням міжнародного

•

•
•
•

•
•

співробітництва та сприянням мобільності нау
ковців, викладачів та студентів;
посилення міжнародного співробітництва в галузі
досліджень та пошуку фінансування, в тому числі
міжнародного, для здійснення таких досліджень;
сприяння розвитку міжкультурних, мовних та ко
мунікативних навичок;
сприяння викладанню курсів з української куль
тури для іноземних дослідників та студентів;
використання всіх можливостей для поширення
у світі інформації та знань про НаУКМА, україн
ську культуру та досягнення в галузі науки та
освіти;
виховання поваги до культур інших народів;
утвердження національної самосвідомості.

Важливою передумовою міжнародної діяльності НаУКМА
є двомовність викладання курсів — українською та англійсь
кою мовами.
За період з 1992 р. НаУКМА укладено 51 договір з універ
ситетами та міжнародними організаціями 17 країн світу. Це
лише формальний бік, тому що НаУКМА реалізовує обопільні
наміри про науковий та студентський обмін без укладання
угод ще з ЗО навчальними закладами та науковими центрами
світу.
Результатами міжнародної співпраці є створення в НаУКМА
маґістерської програми з економічної теорії та Школи соціаль
ної роботи, які відповідають усім міжнародним стандартам і які
не мають аналогів в Україні.
НаУКМА виступив співзасновником ряду міжнародних
освітянських організацій — CIVITAS International, Artes Liberales,
Мережі університетів країн Чорноморського регіону, Консор
ціуму університетів Центрально-Східної Європи, Мережі євро
пейських університетів післядипломної освіти, Міжнародної
асоціації президентів університетів і є активним їх членом. Особ
ливе місце займає діяльність НаУКМА у заснуванні Європейсь
кого колегіуму українських і польських університетів. Одним
із результатів участі в згаданих освітянських об'єднаннях є праг
нення прискорити процес інтеграції України до європейської
та світової спільноти, розуміння важливості співпраці у світо
вому контексті, ефективність об'єднаних зусиль і можливос
тей, вироблення особливих критеріїв та показників якості ви
кладання, запозичення нових методик та концепцій і їх впро
вадження в НаУКМА.

Іноземні партнери НаУКМА:
Австралія
• Університет Джеймса Кука Північного Куїнсленда
• Університет Макваері
Австрія
• Зальцбурзький семінар
• Посольство Австрії в Україні
Великобританія
• Британська рада в Україні
• Університет Лідса
• Університет Північного Лондона
• Університет Оксфорд-Брукс (м. Оксфорд)
• Школа слов'янських і східноєвропейських студій
(м. Лондон)
Греція
• Афінський університет
Естонія
• Міжнародний університет Конкордія (м. Таллінн)
Єгипет
• Каїрський університет
Ізраїль
•

Ізраїльський культурний центр при Посольстві держави
Ізраїль в Україні

Італія
• Міланський університет
Канада
•
•
•
•
•

Університет Манітоби (м. Вінніпег)
Університет Реджайна
Університет Альберти (м. Едмонтон)
Університет Бішопа (м. Ленноксвіль)
Центр російських та східноєвропейських досліджень
університету Торонто
• Громадський коледж ім. Ґрента МакЮена (м. Едмонтон)

КНР
• Харбінський інженерний університет
• Посольство Китайської Народної Республіки в Україні
Нідерланди
• Університет Маастріхта

Німеччина
• Дрезденський технічний університет
• Німецький культурний центр Інститут ім. Ґете в Києві
• Німецька служба академічних обмінів у Києві
Польща
•
•
•
•
•

Університет ім. Марії Склодовської-Кюрі (м. Люблін)
Варшавський університет
Яґеллонський університет (м. Краків)
Люблінський католицький університет
Вища школа бізнесу (м. Новий Сонч)

Словенія
• Школа соціальної роботи університету Любляни
Сполучені Штати Америки
• Інститут класичної археології університету Техасу в
Остіні
• Школа бізнесу Келлоґґ Північно-Західного університе
ту (м. Еванстон)
• Університет Айови (м. Айова-сіті)
• Університет Сан-Дієґо
• Університет Джона Хопкінса (м. Балтімор)
• Коледж Аллеґені (м. Мідвілль)
• Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів
• Програма ім. Фулбрайта в Україні
• Американська рада зі співробітництва в галузі освіти
та вивчення мов
• Консорціум економічних досліджень та освіти в Росії
та Україні
• Відділ преси, освіти та культури Посольства США в
Україні
Угорщина
• Центрально-Європейський університет (м. Будапешт)
Фінляндія
• Олександрівський Інститут при Гельсінському універ
ситеті (м. Гельсінкі)
• Центр міжнародної мобільності студентів
• Відділ культури Посольства Фінляндії в Україні
Франція
• Університет Анрі Пуанкаре, Нансі 1
• Вищий інститут міжнародної торгівлі (м. Дюнкерк)
• Центр навчання та французько-українського універси
тетського співробітництва

• Французький культурний центр в Україні
• Відділ культури та співробітництва Посольства Франції
в Україні
Чехія
• Відділ культури Посольства Чехії в Україні
Швейцарія
• Бюро зі співробітництва Швейцарії
Швеція
•
•
•
•
•

Університет Умеа
Королівська технічна школа (м. Стокгольм)
Шведський інститут (м. Стокгольм)
Посольство Швеції в Україні
Шведська торгова рада Посольства Швеції в Україні

Японія
• Японський центр в Україні
• Посольство Японії в Україні
Міжнародні організації
• Центр інформації та документації НАТО
• Міжнародний фонд «Відродження»
• Асоціація шкіл громадського здоров'я
регіону

європейського

МІЖНАРОДНА КАФЕДРА ЮНЕСКО «ПРАВА ЛЮДИНИ,
МИР, ДЕМОКРАТІЯ, ТОЛЕРАНТНІСТЬ І ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ
МІЖ НАРОДАМИ» В НаУКМА
Юрій СВАТКО,
завідувач, член Національної комісії України
у справах ЮНЕСКО, д-р філол. наук, професор
ЮНЕСКО, професор кафедри філософії та
релігієзнавства НаУКМА
(1 корпус, кімн. 327, тел. 416-60-11)

Кафедру створено 1998 року спеціальним рішенням Генераль
ного директора ЮНЕСКО Федеріко Майора відповідно до Мемо
рандуму про співробітництво між Урядом України і ЮНЕСКО
(1997). Вона діє на підставі двосторонньої Угоди між ЮНЕСКО
і НаУКМА (1998). Діяльність Кафедри розгортається в межах
ініційованої ЮНЕСКО (1992) Програми міжуніверситетського

співробітництва
та
академічної
мобільності
UNITWIN/кафедри
ЮНЕСКО, яка нині охоплює 480 кафедр та міжуніверситетських
мереж у 112 країнах світу.

У межах прийнятої 1998 року Комплексної програми роз
витку Кафедри ЮНЕСКО розробляється сертифікатна про
грама магістерського рівня підготовки «Культура миру», реалі
зуються освітні проекти «Новій Україні — нових учителів» та
«Ефективна комунікація і посередництво в мирному розв'я
занні
конфліктів»,
організуються
міжнародні
школи-ательє
«Культура миру для молодих лідерів XXI століття», міжна
родні конференції і семінари «Європейські моделі толерант
ності», координується діяльність Національної міжуніверситетської мережі «Культура миру через комунікацію», здійс
нюється видання «Бібліотеки Міжнародної кафедри ЮНЕСКО
в НаУКМА».
Серед партнерів Кафедри ЮНЕСКО — Національна комі
сія України у справах ЮНЕСКО, кафедра філософії та релігіє
знавства і кафедра політології НаУКМА, Товариство конфліктологів України (Київ), Міжуніверситетська кафедра ЮНЕСКО
«Філософія людської комунікації» (Харків), European University
Centre for Peace Studies (Штадтшляйнінґ, Австрія) ; World Peace
Centre (Пун, Індія); Search for Common Ground in Ukraine (Ва
шингтон, США — Київ, Україна); Academy on Human Rights
and Humanitarian Law (Вашингтон, США — Утрехт, Нідерлан
ди); мережа з 27 європейських університетів, що реалізує між
дисциплінарну освітню програму «European Master's Degree in
Human Rights and Démocratisation» (під патронатом ЮНЕСКО,
Верховного Комісара ООН з прав людини, Ради Європи, Органі
зації з безпеки і співробітництва в Європі), Uniwersytet Магіі
Sklodowskiej-Curie (Люблін, Польща).

КОЛЕГІУМИ НаУКМА
Продовжуючи традицію давньої Києво-Могилянської ака
демії і втілюючи в життя концепцію безперервної освіти, уні
верситет «Києво-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 і напов
нення, став Києво-Могилянський колегіум (1992). Тут здійсню

ється освіта обдарованих дітей за поглибленими програмами,
орієнтованими на вимоги НаУКМА.
Адреса: 02217, м. Київ, вул. Драйзера, 9-а, тел. (044) 547-12-20,
colegium@colegium.edu.ukrsat.com
Олександр КОВАЛЬЧУК, директор

Майже одночасно з ним розпочав роботу Запорізький «Січо
вий колегіум» (1992) — заклад інтернатного типу. Його мета —
відтворення та оновлення через систему навчально-виховних
студій соціально-педагогічних традицій козацтва, національнопатріотичне виховання обдарованих дітей з усього регіону.
Адреса: 69097, м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 19, тел. (061) 224-94-21,
yershova@infocom.zp.ua
Валентина ЄРШОВА, директор

Черкаський колегіум «Берегиня» (1993) — здійснює поглиб
лену підготовку за фізико-математичним, гуманітарним та су
спільним напрямами.
Адреса: 18008, м. Черкаси, вул. Хоменка, 14/1, тел. (047-2) 63-78-45,
tytar@ck.ukrpack.net
Василь ТИТАРЕНКО, директор

Донецький гуманітарний колегіум (1994) — навчальний
комплекс дошкільних закладів та школи І —III ступенів.
Адреса: 83015, м. Донецьк, бульвар Шкільний, 15,
тел. (0623) 37-84-91, uhk@skif.net
Ігор АВДІЄНКО, директор

Колегіум «Гуцульщина» (1997). Разом із поглибленим вивчен
ням шкільних дисциплін велика увага надається вивченню тради
ційних народних промислів: різьблення, ткацтва, писанкарства.
Адреса: 78635, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, с. Рожнів,
тел. (034-78) 2-61-12, rozhnklg@ivf.ukrpack.net
Євген ГАЛИЧУК, директор

Тернопільський «Галицький колегіум» ім. В. Чорновола
(1997) — цей заклад проліцензовано як коледж. Він дає фахову
освіту на рівні молодшого спеціаліста за багатьма напрямами.
Серед них: юридичний, філологічний, економічний та комп'ю
терних технологій. Це перший заклад такого типу в західному
регіоні України.
Адреса: 46001, м. Тернопіль, вул. Б. Хмельницького, 15,
тел. (035-2) 22-11-93, gcollege@tu.edu.te.ua
Марія БАБ'ЮК, директор

Сіверськоденецький колегіум (1998) — поглиблене вивчення
гуманітарних та фізико-хімічних дисциплін.
Адреса: 93404, Луганська обл., м. Сєверодонецьк, вул. Гоголя, 37,
тел. (064-52) 4-04-75, college@sed.lg.ua
Ліна МІХНО, директор

Херсонський колегіум ім. Є. Маланюка (2000) — створе
ний на основі колективної власності з метою відпрацювання
новітньої моделі національної школи з чітко визначеним пріо
ритетом національного виховання.
Адреса: 73088, м. Херсон, вул. Ладичука, 123,
тел. (0552) 32-23-13, malan@ks.ukrpack.net
Марина РОДНЕНОК, директор

Рогатинський колегіум ім. Володимира Великого (2000) —
навчальний заклад із поглибленим вивченням гуманітарних та
фізико-математичних дисциплін. Активно співпрацює із закор
донними навчальними закладами та установами.
Адреса: 77000, Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Шевченка, 1,
тел. (03435) 2-16-02, giw@rg.if.ua
Ігор ДОРОНЮК, директор

Роменський колегіум ім. П. Калнишевського (2001) — як
навчальний заклад заснований 1871 року. Має статус навчаль
но-виховного комплексу. В основі концепції лежить педагогіка
особистісно орієнтованого навчання і виховання. Працює за
двома напрямами — гуманітарним і природничо-математичним.
Адреса: 42000, Сумська обл., м. Ромни, вул. Пушкіна, 15,
тел. (05448) 2-21-27, 2-41-97,
Валентина СУДЬЇНА, директор

Тбіліський колегіум ім. М. Грушевського (2002) — перший
україномовний зарубіжний навчальний заклад на теренах СНД,
створений для дітей 40-тисячної української діаспори Грузії у
1999 р. Його концепція передбачає поряд з використанням мо
делі національної школи поглиблене вивчення грузинської мови,
виховання в дусі органічного поєднання української й грузинсь
кої культур, розвиток інтелекту і соціальної відповідальності.
Ім'я Михайла Грушевського присвоєно на честь великого вче
ного, державного і політичного діяча, який з 1880 по 1886 рік
навчався у Тбіліській класичній гімназії. Угоду про співпрацю з
НаУКМА підписано 21 травня 2002 р.
Адреса: 380002, Грузія, м. Тбілісі, вул. Дгебуадзе, 8,
тел. (995-32) 94-36-88,
Ганна МАТВЄЄВА, директор

Алуштинська школа-колеґіум (2002) — навчальний заклад
гуманітарного спрямування з поглибленим вивченням англійсь
кої та німецької мов, додатково викладається риторика, історія
та звичаї народів, ділове українське мовлення, народознавство
та введення в етику, економічна теорія. Навчання здійснюєть
ся українською мовою.
Адреса: 98500, Автономна Республіка Крим, м. Алушта,
вул. Червоноармійська, 11, тел. (065-60) 3-15-09,
Ольга ПРОТИВЕНСЬКА, директор

У квітні 1998 року засновано Асоціацію колегіумів при
НаУКМА. Це громадська організація, що ставить за мету
об'єднати зусилля всіх колегіумів на базі створення нових на
вчальних програм, спеціальних методичних розробок та підруч
ників для колегіумів. Асоціація прагне не тільки міцніше з'єднати
колегіуми з НаУКМА, а й налагодити міжколеґіальні зв'язки.
Цьому слугує і часопис «Могилянські джерела».
Під опікою і за сприяння НаУКМА відроджено або створе
но й інші навчальні заклади, які нині перейшли в самостійне
життя. Серед них Національний університет «Острозька акаде
мія», Миколаївський гуманітарний інститут ім. Петра Могили,
Кременецький гуманітарно-педагогічний інститут ім. Т. Шев
ченка. Статус коледжу — вищого навчального закладу другого
ступеня акредитації отримав «Галицький колегіум» ім. В. Чорновола (м. Тернопіль).
Ольга Шуть,
помічник віце-президента з навчальної роботи
(1 корпус, кімн. 303, тел. 463-59-23,
е-таіі: olgad@ukma.kiev.ua)

Служби та підрозділи

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА НаУКМА

Тетяна ЯРОШЕНКО,
директор
(тел. 416-60-55, 416-60-35,
417-31-13;
http://
www.library, ukma.kiev.ua;
e-mail: library@ukma.kiev.ua)

1 корпус — Бакалаврська бібліотека (читальні зали, абоне
мент, зала каталогів, зала нових надходжень, дирекція).
Староакадемічний корпус — Дослідницька бібліотека (чи
тальна зала, зала періодики, книгосховище).
4
корпус — Правнича бібліотека, Американська бібліоте
ка, бібліотека ШСР.
Бурса — бібліотека НПЦ ДП.
У процесі навчання та дослідницької діяльності спудеї, ви
кладачі та співробітники НаУКМА мають змогу швидко та ефек
тивно отримувати інформацію, скориставшись фондами Нау
кової бібліотеки Університету.
Бібліотека — навчально-допоміжний, інформаційний, науко
вий, культурно-освітній структурний підрозділ Університету.
Основна мета діяльності Бібліотеки — максимальне та оперативне
задоволення потреб користувачів в інформації та документах,
забезпечення потреб навчального процесу та наукової діяльності
з усіх напрямів фахового спрямування Університету.
До ваших послуг Бакалаврська (навчальна література на або
нементах та в читальних залах) та Дослідницька (наукова літера
тура, цінні та рідкісні видання, колекції, періодичні видання),
відокремлені Правнича бібліотека та Американська бібліотека,
а також бібліотека ШСР, НПЦ ДП.
Сучасний фонд Бібліотеки становить близько 300 тис. при
мірників. Вагому частину книжкового фонду (близько 40 від

Правнича
бібліотека

сотків) складає література іноземними мовами, переважно англій
ською. Поряд із цим — значна кількість видань французькою,
німецькою, російською, польською та іншими мовами. Фонд
Бібліотеки має сучасні носії інформації на компакт-дисках
(переважно довідкові видання), електронні бази даних.
У фонді періодичних видань понад 1000 назв вітчизняних і
зарубіжних журналів та газет у друкованому та електронному
вигляді.
Наукова бібліотека утримує 26 колекцій бібліотек відомих
учених, діячів науки і культури України та інших країн світу.
До послуг користувачів електронний каталог (доступний та
кож через Інтернет: http://www.library.ukma.kiev.ua), комп'ю
терні читацькі місця розташовані у відділі бібліографії. Запро
ваджено
інтегровану
автоматизовану
бібліотечну
систему
А1ЕРН, що забезпечує оперативний доступ до будь-якої інфор
мації. Бібліотека під'єднана до мережі Інтернет.

Зала нових
надходжень,
умебльована
концерном
«Енран»

Бібліотека випускає щоквартальник «Бібліотечні новини»,
який вміщує інформацію про події, нову літературу тощо.
До послуг користувачів — можливості ксерокопіювання в
кожному приміщенні бібліотеки.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ
Віра ДОРОШЕНКО, керівник
(1 корпус, кімн. 212, 214, тел. 416-60-75)

Головне завдання відділу — координація роботи факуль
тетів, кафедр із планування, організації, методичного та матері
ально-технічного забезпечення навчального процесу на рівні
сучасних вимог. Передусім зусилля зосереджено на вивченні,
узагальненні та впровадженні нових технологій і передового
досвіду організації вищої освіти та забезпеченні студентів і ви
кладачів навчальною документацією.
Основне у матеріально-технічному забезпеченні для відділу —
постійне вивчення потреб і стану засобів навчання, оперативне вне
сення пропозицій щодо зміцнення й осучаснення навчальної бази.

ВІДДІЛ ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ
Віра БАЛАЦЬКА, керівник відділу
(5 корпус, кімн. 214, 215, тел. 463-71-10, 416-43-15,
e-mail: fr@ukma.kiev.ua)

Діяльність відділу зосереджена на залученні додаткових
коштів на реалізацію пріоритетних та довготермінових завдань
та проектів НаУКМА.
На 2003 — 2007 pp. пріоритетними визначено проекти:
• формування «ендавменту» (endavment) НаУКМА;
• «Професорська стипендія» — створення стипендійного фонду для надання стипендій науковцям та вик
ладачам Академії;
• «Аудиторія Вашого імені» — ремонт та устаткування
навчальних аудиторій, офісних приміщень;
• ремонт та устаткування корпусу Наукової бібліотеки.

ВІДДІЛ ЗВ'ЯЗКІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ
(PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT)
Світлана ЛУТЧИН, керівник
(5 корпус, кімн. 201, 202; тел./факс 417-82-15;
e-mail: pr@ukma.kiev.ua)

Основні напрями діяльності відділу:
• налагодження контактів із випускниками НаУКМА;
• розробка та виготовлення рекламно-сувенірної
продукції, а також інформаційних матеріалів про
діяльність Університету;
• підтримка та налагодження внутрішньокорпоративних зв'язків;
• моніторинг і аналіз громадської думки про
НаУКМА:
• збір та поширення оперативної та об'єктивної
інформації про діяльність НаУКМА;
• здійснення передноворічної та передпасхальної
розсилки привітань;
• організація окремих подій та загальноуніверси
тетських акцій та заходів: посвята у студенти,
День Академії, День відкритих дверей, Конвокація (церемонія вручення дипломів), зустрічі із ви
датними політичними, культурними, науковими
та бізнесовими діячами світу та України тощо.

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР
Олена ЗАМОСТЯН, директор
(вул. Іллінська, 9, тел. 416-21-54)

Діяльність Культурно-мистецького центру спрямована на
збереження кращих мистецьких традицій Києво-Могилянської
академії, на розвиток усіх напрямів сучасного українського, а
також презентацію зарубіжного мистецтва.
Крім того, залучення професійних творчих колективів до
співпраці створює умови для підвищення мистецької кваліфі
кації у студентів, котрі прагнуть розвинути свої творчі здібності.
У структурі КМЦ функціонують:
• Галерея мистецтв, де постійно проводяться ви
ставки найкращих майстрів українського та зару
біжного малярства, скульптури, графіки, декора
тивно-ужиткового мистецтва, художньої фото
графії, а також презентації молодого сучасного
мистецтва.
• 3 2002 року при Галереї мистецтв відкрито меморіально-художній музей видатного українського
художника-монументаліста Івана-Валентина Задорожнього.
• Академічна хорова капела «Почайна» (художній
керівник — Олександр Жигун) з репертуаром ук
раїнської і зарубіжної духовної музики, класич
них творів, українських народних пісень. Висо
кий рівень виконавської майстерності забезпечує
колективу участь у фестивалях хорової музики
Виставка
кераміки
«Далеке —
близьке»
у Галереї
мистецтв

Виставка
сакрального
мистецтва з
колекції
«Студіон»,
Галерея
мистецтв

Виступ хорової
капели «Почайна»
в Національному
будинку органної
та камерної
музики України

як в Україні, так і за кордоном. Випущено чоти
ри компакт-диски духовної музики XVIII — XX ст.
• Лабораторія старовинної музики та старовинних
інструментів (художній керівник — Тетяна Трегуб), що працює над відновленням кращих здобут
ків музичного мистецтва XV —XVII століть. В ре
пертуарі — твори європейського середньовіччя,
Ренесансу та раннього бароко, музика міського по
буту України XVI — XVIII ст.
• Київський експериментальний театр (художній
керівник — Анатолій Петров), лауреат кількох
найпрестижніших в Україні театральних нагород
«Київська пектораль». Творчий колектив театру
працює в напрямі нетрадиційних постановок, а
також експериментує у жанрі т. зв. вуличного

Концерт
у Галереї
мистецтв

Лабораторія
старовинної
музики та
старовинних
інструментів

•

•

•

•
•

«дикого» театру. У творчому доробку колективу —
багато цікавих вистав, що стали помітною подією
в мистецькому житті не тільки України, а й поза
її межами.
Студентський театр «LUDUS» (художній керів
ник і режисер — Анатолій Петров) — лауреат
фестивалю студентських театрів м. Києва (1998
та 2000 років), постійний учасник загальномісь
ких свят День Києва, День молоді та ін., а також
міжнародних театральних фестивалів.
Студентський кіноклуб (керівник — Ольга Брюховецька), в якому проводяться перегляди кра
щих творів світової та вітчизняної кінокласики,
а також зустрічі з відомими кінорежисерами,
акторами тощо.
Артклуб «Полілог» (художній керівник — народ
на артистка України Лариса Кадирова), діяльність
якого включає всі види і напрями мистецтва, куль
тури та гуманітарної науки.
Студія бального танцю (керівник — Ганна Бон
даренко) .
Музична студія (керівник — Володимир Колесник).

Культурно-мистецький центр Києво-Могилянської академії
є ініціатором та організатором:
• Центру театральних досліджень, діяльність якого
спрямована на підтримку молодих митців, які
прагнуть до створення інноваційних творчих про
ектів;
• Проекту «Могилянські музичні вечори», мета
якого — організація концертів, присвячених
відродженню кращих мистецьких традицій КМА,
вплив на формування нової генерації українсь
кої інтелігенції, підвищення інтересу до живої му
зики.
КМЦ активно співпрацює з Художньою радою (голова —
народна артистка України Лариса Кадирова, заступники —
Лариса Брюховецька, головний редактор журналу «Кіно-Театр»,
та Олена Замостян, директор КМЦ).

Світлана СИРОТКІНА, керівник
(4 корпус, кімн. 209, тел. 416-60-19)

Юридичний відділ НаУКМА забезпечує правові основи ефек
тивної діяльності всіх структурних підрозділів Університету.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНИЙ ЦЕНТР
Георгій ПАРХОМЕНКО, директор
(1 корпус, кімн. 211, 213, тел. 416-60-94)

Започаткований у серпні 1993 року з метою комп'ютериза
ції Університету і створення його інформаційної системи. ІКЦ —
один із перших в Україні навчальних Інтернет-вузлів, що був у
числі 100 найкращих серверів навчальних закладів світу. ІКЦ
супроводжує Web-сайт НаУКМА.

КАБІНЕТ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
Наталія МАТВІЙЧУК, керівник
(З корпус, кімн. 320, тел. 416-43-08)

Кабінет технічного забезпечення навчання (ТЗН) у НаУКМА
створено 1992 року з метою якісного технічного забезпечення
навчального процесу, підтримки відповідного технічного рівня
освітніх заходів, конференцій та офіційно-ділових контактів уні
верситету. До функцій кабінету входить нагляд за станом та
оновленням технічної бази, виконання замовлень викладачів та
адміністрації НаУКМА.

ЛІНГАФОННИЙ КАБІНЕТ
Наталія ГРУШЕЦЬКА, керівник
(2 корпус, кімн. 414; 3 корпус, кімн. 409; тел. 463-69-30)

Вивчаючи іноземні мови, студенти Університету можуть ко
ристуватися послугами лінгафонного кабінету, створеного і об
ладнаного за рахунок коштів Фонду родини Фещенко-Чопівських та інших ґрантодавців.
Кабінет обладнаний стаціонарними магнітофонами, теле
візорами, відеодвійками, музичним центром. Аудіотека нарахо-

вує понад триста найменувань аудіокасет, відеотека — близько
ста відеокасет із художніми та навчальними фільмами: англій
ською, німецькою, французькою, італійською, польською, ту
рецькою, естонською, китайською, японською, хорватською та
іншими мовами.
З метою поліпшення й розширення можливостей вивчення
англійської мови у 2001 році створено комп'ютерний лінгафон
ний кабінет (3 корпус, ауд. 409), розрахований на 26 місць.
Програмно-апаратний комплекс поєднує простоту інсталяції з
повним набором функцій для процесу навчання. До послуг сту
дентів база даних, сформована з урахуванням сучасних мето
дик навчання англійської мови за допомогою електронних носіїв
інформації.

СТУДЕНТСЬКИЙ INTERNEТ-ЦЕНТР
Євген КВАСКОВ, адміністратор
(1 корпус, кімн. 307-а;
понеділок—п'ятниця з 9:00 до 20:00;
e-mail: eugen@snark. ukma.kiev.иа
http://slark. ukma.kiev. иа)

Створений у 1995 році зусиллями викладача з Канади Майкла МакКая за фінансової підтримки фонду «Євразія» під на
звою «Проект Інтернет».
Студентський Internet-центр — це місце, де студенти та
співробітники НаУКМА у вільний від навчання та роботи час
можуть працювати з ресурсами Інтернету. До послуг корис
тувачів — програми роботи з електронною поштою (e-mail),

Заняття
в одному
з комп'ютерних
класів

інтерактивного спілкування (vICQ, IRC), перегляду веб-сторінок
(Netscape) тощо. Для нових користувачів проводяться семіна
ри з питань користування, створено «Довідник користувача».
Всі охочі мають змогу роздруковувати електрoнні документи
на лазерному принтері, сканувати фотографії, записувати свої
компакт-диски (CD-R/CD-RW).
У 1996 році проект було реорганізовано, внаслідок чого
Центр отримав свою теперішню назву, а його керівником при
значено доктора технічних наук Олександра Синявського.
Сьогодні робота Центру забезпечується студентами —
співробітниками Центру різних факультетів та курсів та за
підтримки спонсорів — Майкла МакКая (Michael McKay),
Міжнародного благодійного фонду відродження Києво-Моги
лянської академії, Джойс Ґліссон (Joyce G. Gleasson).

МЕДИЧНА ЧАСТИНА
Микола УЖВА, лікар
(1 корпус, тел. 416-12-46)

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

Організації, що співпрацюють
З НаУКМА ТА РОЗМІЩЕНІ
НА ЙОГО ТЕРИТОРІЇ

МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
ВІДРОДЖЕННЯ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
(The International Charitable Foundation
for the Renaissance of the Kyiv-Mohyla Academy)
Україна, 04070, м. Київ, вул. Сковороди, 2, 4 корпус, кімн. 132;
тел. (044) 238-27-62, 238-27-63; e-mail:fond@ukma.kiev.ua

В'ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ,
президент Фонду,
Володимир КОБЗАР,
виконавчий директор,
Вікторія КОХНО,
головний бухгалтер

Засновано 1995 року як громадську організацію з метою
сприяння створенню науково-освітньої та матеріально-техніч
ної бази Університету, проведення благодійної та культурнопросвітницької діяльності в Україні.
Одним із основних завдань Фонду є залучення коштів за
рахунок благодійних пожертв і добровільних внесків фізичних
та юридичних осіб України для фінансування спільних із зару
біжними та вітчизняними партнерами проектів та програм із
проблем освіти, культури та науки в Україні. МБФВ КМА нала
годив контакти з багатьма регіональними та закордонними
фондами, бізнесовими структурами, громадськими організаці
ями, приватними особами.
Лише за 2002 р. залучено близько 6 млн грн та реалізовано
125 проектів, розроблених структурними підрозділами НаУКМА.
Серед них:
• благодійна допомога на підтримку наукової та
господарської діяльності;

• розвиток бібліотечних фондів;
•

капітальний
бібліотеки;

•

встановлення персональних стипендій найобдарованішим студентам;
безкоштовні обіди для малозабезпечених сту
дентів;
літній відпочинок для співробітників;
надання фінансової допомоги для поїздки до за
рубіжних країн на навчання, стажування, дослід
ницької роботи;
друк підручників, навчальних посібників, моно
графій;
видання журналів «Наукові записки НаУКМА»
та «Маґістеріум»;
енциклопедія «Києво-Могилянська академія в
іменах»;
створення документального фільму «Галшчин

•
•
•
•
•
•
•

ремонт

нового

корпусу

Наукової

Дім»;

•

проведення Конвокації, інших загальноуніверси
тетських свят;
• надання матеріальної та грошової допомоги пра
цівникам та студентам.
Повсякденна діяльність МБФВ КМА спрямована на вивчення
основних потреб НаУКМА, надання благодійної допомоги на
здійснення проектів, які розглядаються Правлінням Фонду при
оформленні відповідної документації. Організуються консуль
тації щодо розробки проектів та з питань фандрейзингу, зустрічі
з представниками бізнесових структур, громадських організацій,
благодійних фондів.
Наші реквізити:
р/р № 26001032 у ВАТ «Міжнародний Комерційний Банк»
в м. Києві, МФО 300658, код ЄДРПОУ 20072119.
Призначення платежу: благодійний внесок на розвиток
НаУКМА. Без ПДВ.

КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ
04070, Київ, вул. Волоська, 8/5, 4 корпус, кімн. 229, 230, 262, 263;
тел. 463-58-68, 238-25-67, 238-25-68;
e-mail: office@kiis.com.ua; http:Wwww.kiis.com.ua

Володимир ПАНІОТТО,
директор,
Валерій ХМЕЛЬКО,
президент Інституту
КМІС
—
приватна
українсько-американська
компанія,
що співпрацює з кафедрою соціології НаУКМА. Заснований у
1991 році як дослідницький центр Соціологічної асоціації Украї
ни, а з 1992 р. перетворений у приватне спільне 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 органі
зації праці в царині їхньої майбутньої професії, формування
професійних умінь та навичок для прийняття самостійних рішень
під час конкретної роботи.
КМІС має мережу інтерв'юерів, що дає змогу проводити
дослідження в усіх областях України та в Криму, які є репре
зентативними як для України в цілому, так і для окремих її
регіонів. Розроблений КМІС пакет комп'ютерних програм ОСА
для аналізу соціологічних даних (що має експорт у SPSS) вико
ристовується практично всіма головними виробниками соціо
логічної інформації в Україні.
КМІС проводить як власні наукові дослідження, так і дослі
дження на замовлення. Головна наукова спеціалізація КМІС —
порівняльні міжнародні дослідження.
Дослідження КМІС зосереджені на таких темах:
•
•
•
•
•
•

взаємозв'язки між соціальною структурою та
особистістю (спільний американо-польсько-український проект);
проблеми бідності в Україні (у співробітництві з
дослідницькими відділами Світового банку);
політичні орієнтації населення України;
моніторинг соціоструктурних та соціокультурних
параметрів населення України;
математичне моделювання процесів макросоціальних змін;
програмне забезпечення соціологічних досліджень.

Інститут виконував широкий спектр досліджень на замов
лення — від політичних та соціально-економічних до марке
тингових. До банку даних КМІС щорічно додаються десятки
досліджень, що використовуються студентами для підготовки
курсових, дипломних робіт і кандидатських дисертацій.

КРЕДИТНА СПІЛКА «ПОМІЧ» НаУКМА_______________________
4 корпус, кімн. 131, тел. 416-79-41, e-mail: pomich@ukma.kiev.ua,
web-page: http://www.ukma.kiev/pub/pomich

Валентина КОВАЛЬСЬКА,
виконавчий директор
Кредитна спілка — неприбуткова організація, заснована
фізичними особами на кооперативних засадах з метою задово
лення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінан
сових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів
кредитної спілки (із Закону України «Про кредитні спілки»),
КС «Поміч» створено 1995 року. Об'єднує переважно співро
бітників та студентів НаУКМА.
Активи на 01.01.2003 року — 163 244 грн.
Вступний (разовий) внесок — 10 гривень, членський (щомі
сячний) — 3 гривні.
Позички надаються на термін від 1 до 12 місяців під такі
місячні відсотки: 2,4 % — до одного місяця; 2,8 % — до трьох
місяців; 3,0 — до 6 місяців; 3,2 — до 12 місяців.
Кредитівка зручна для студентів і як місце зберігання гро
шей, які можна одержати назад будь-якого дня.

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «КМ АКАДЕМІЯ»
2 корпус, 4 під'їзд, 1 поверх, тел./факс: 416-60-92; 238-28-26,
e-mail: phouse@ukma.kiev.ua

Віра СОЛОВЙОВА, директор
Дочірнє підприємство Видавничий дім «КМ Академія» створено
з метою видання художньої та наукової літератури, підручни
ків, словників, наукових записок та іншої продукції на задово
лення потреб НаУКМА, потреб просвітництва та відродження
української науки і культури, для підтримки культурних зв'язків
з іншими країнами світу.

Видані й мали добрий розголос понад двісті книжок, що вий
шли в серіях «Вчені НаУКМА», яка складається зі «Збірників на
пошану пам'яті» та «Біобібліографічних покажчиків»; «Видання
викладачів НаУКМА» — серія наукової літератури, яка презентує
підручники, навчальні та методичні посібники; «Наукові записки
НаУКМА», що у 12 щорічних тематичних випусках і «Спеціально
му випуску» представляють науковий доробок усіх факультетів
університету; «Лекція почесного професора НаУКМА»; «Джерела
мудрості»; «Християнські філософи»; «Були, є і будемо вовіки!».
Особливий резонанс мало енциклопедичне видання «Киє
во-Могилянська академія в іменах. XVII — XVIII ст.», яке було
відзначене на Львівському форумі видавців 2002 p., на конкурсі
«Книжковий дивосвіт України», книжковій виставці-ярмарку
«Книжковий сад — 2002» і посіло перше місце на конкурсі
«Книжка року — 2002» у номінації «Вершини».
2003 року започатковано серію «Актуальні світові дискусії»,
до якої увійдуть науково-популярні праці провідних сучасних
економістів.
Видавництво веде велику перекладацьку роботу. Вже поба
чили світ 6 словників.
Доробок Видавничого дому у 2002 р. був відзначений Дипло
мом Дев'ятого форуму видавців у Львові «За внесок в українську
історію та культуру».

БРИТАНСЬКА РАДА (British Council)_________________________
04070, Київ, вул. Сковороди, 4/12, тел. 490-56-00, факс 490-56-05

Представництво Британської ради в м. Києві на території
НаУКМА було відкрито в квітні 2000 року. Напрями діяльності
представництва:
• надання інформації про Сполучене Королівство;
• надання практичної допомоги громадським органі
заціям через мережу Центрів підтримки громад
ських організацій;
• викладання загальних та спеціалізованих курсів
англійської мови, підготовка до екзаменів;
• співпраця з Міністерством освіти і науки Украї
ни в розробці нових навчальних курсів для підго
товки викладачів англійської мови;
• надання можливості громадянам України склас
ти британські іспити з англійської мови, резуль
тати яких визнаються в усьому світі;
• надання освітньо-інформаційного сервісу;
• презентація британських мистецьких заходів.

ЦЕНТР СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА ПРИ НаУКМА (ЦСМ)
04070, Київ, вул. Сковороди, 2, Староакадемічний корпус НаУКМА,
тел. 238-24-46, факс 238-24-48, e-mail: art@cca.kiev.ua, http://www.cca.kiev.ua

Юрій ОНУХ, директор
Центр сучасного мистецтва було засновано Джорджем Соросом у 1993 р. як ділянку міжнародної мережі ЦСМС з метою
стимулювати художнє середовище, надаючи можливість худож
никам, мистецьким організаціям та професіоналам у сфері ми
стецтва створювати проекти, брати участь у виставках, отри
мувати інформацію та налагоджувати локальні та міжнародні
контакти. З лютого 1999 року Центр продовжує працювати вже
як незалежний Міжнародний благодійний фонд «Центр сучас
ного мистецтва», що є співзасновником асоціації ICAN (Міжна
родна мережа сучасного мистецтва).
Освітня та дослідницька діяльність ЦСМ спрямована на
побудову гнучких паралельних освітніх моделей, розбудову ауди
торії сучасного мистецтва.
Виставкова діяльність ЦСМ концентрується на авторських
проектах професійних кураторів та художників.
Інформаційно-медіальний напрям ЦСМ сфокусовано на
питаннях застосування сучасних технологій у творчому про
цесі.
Як єдина професійна програма в Україні, що працює із су
часним візуальним мистецтвом, ЦСМ функціонує як міжнарод
ний пункт обміну і співпраці українських художників та як
навчальний, інформаційний центр.

ЖУРНАЛ «КІНО-ТЕАТР»____________________________________
1 корпус, кімн. 216, тел. 416-60-96, e-mail: ktm@ukma.kiev.ua;
http://www.ukma.kiev.ua/pub/KTM

Лариса БРЮХОВЕЦЬКА,
головний редактор
Ілюстроване періодичне видання. Заснований 1995 року в
НаУКМА за сприяння Міністерства культури і мистецтв Украї
ни, ГУК та Подільської держадміністрації Києва. Здобув авто
ритет як у спеціалістів, так і в читачів. Має загальнодержавну і
міжнародну сферу розповсюдження, а також інтернет-версію.
Вийшло у світ 46 номерів. Журнал є лауреатом конкурсу «Ху
дожник та друкарство України» (1999).

Редакція журналу є органічною частиною Університету й
водночас тим місцем, де акумулюється професійна мистецькокритична думка і де студенти набувають професійних знань
журналіста, театрального критика, кінокритика, виходячи за ме
жі внутрішнього життя вузу і осягаючи мистецьке життя країни,
а також зарубіжних країн в галузі театру і кіно. У штаті редак
ції в різні роки працювало 6 студентів, відпрацьовувало більше
10, на сторінках журналу друкувалося 40 студентів НаУКМА,
чимало з яких (Надія Мірошниченко, Олена Левченко, Ольга
Брюховецька, Ольга Кирилова, Юлія Сердюкова, Олексій Радинський, Віра Кандинська та ін.) відомі як авторитетні й квалі
фіковані критики. Редакційна робота є важливим фактором не
тільки професійного, а й світоглядного зростання молодих лю
дей. Цьому сприяє те, що автори «Кіно-Театру» спільно з мит
цями, мистецтвознавцями та культурологами організовують і
проводять круглі столи, наукові конференції з найширших про
блем театру, кіно, драматургії, беруть участь у таких престиж
них акціях, як міжнародні конгреси, конференції, кінофести
валі. Все це висвітлюється на сторінках журналу. Крім того,
редакція випустила шість книжок, які мають широкі відгуки в
ЗМІ, а одна з яких — «Поетичне кіно: заборонена школа» —
одержала дві авторитетні нагороди за художнє оформлення.

СП «ІМІДЖ ОСВІТА» ПРИ НаУКМА
04070, Київ, вул. Волоська 8/5, 5 корпус НаУКМА, оф. 301,
тел. 451 -85-53, 463-58-40(41), e-mail: www.english.com.ua

Володимир КОЛИВАЙ, директор
Засновано в жовтні 1991 року. Це відома в колах ділових
людей тренінгова компанія високої якості. СП «Імідж Освіта»
є автором методики мовного тренінгу в Україні (Ліцензія
№ 123423-АА)
СП «Імідж Освіта» пропонує різноманітні програми з анг
лійської мови, які професійно покладені на тренінгову основу.
Окрім найсучасніших британських know-how в методиці, най
більшою перевагою «Імідж Освіти» залишаються відсутність до
машніх завдань великого обсягу та максимально короткий термін
вивчення мови.
Компанія входить до таких об'єднань, як Європейська бізнесасоціація, Британо-Українська торгова палата, Британо-Українська професійна мережа, Торгово-промислова палата України,
Міжнародний Айстедфод, та є представником двох мовних
центрів Великобританії в Україні.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЦЕНТР
ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ (НПЦ ДП)________________
04070, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 27, Бурса, 2-й поверх, кімн. 19-21,
тел.: 416-42-61, e-mail: ddp@ukma.kiev.ua,
http:// www.ukma.kiev.ua/win/univ/fac/DDP

МАНЬКІВСЬКИЙ
Валерій Казимирович
Заступник
президента
з
науково-педагогічної
роботи, керівник НПЦ ДП,
кандидат технічних наук
Методисти НПЦ ДП —
Любов Анатоліївна
Ковальчук,
Наталія Миколаївна
Борковська
Науково-педагогічний центр доуніверситетської підготов
ки створено 1998 року як самоокупний структурний підрозділ
НаУКМА з метою підготовки абітурієнтів (у першу чергу здібних
вихідців із сільської місцевості) 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 випро
бувань у НаУКМА. Навчальний план включає дисципліни, з яких
проводяться вступні тестування в НаУКМА, а саме: українська
мова, українська та світова література, англійська мова, історія
України та всесвітня історія, математика, біологія, фізика, хі
мія, правознавство, історія Києво-Могилянської академії.
Форми навчання
• денна (платна) на контрактній основі — 8 місяців
(2 семестри: листопад — червень) за п'ятиден
ним тижнем, в кінці навчання — випускний тест;

• вечірня та школа вихідного дня (платні підготовчі
курси з окремих дисциплін) — 10 місяців (вере
сень — червень);
• заочна (платна) на контрактній основі — 8 місяців
(листопад — червень); навчальні сесії — 4 рази
протягом навчального року, тривалість кожної
сесії — 1 тиждень, в кінці навчання — випуск
ний тест;
• інтенсив (платні підготовчі курси з окремих дис
циплін) — 2 тижні, з 25 червня.

Умови вступу
До НПЦ ДП приймаються громадяни України, які мають
повну середню освіту (денна форма), та учні 11 класів середніх
загальноосвітніх шкіл (ліцеїв, гімназій, коледжів) та інші особи
з відповідним рівнем підготовки (заочна, вечірня та інтенсивна
форми навчання, курси вихідного дня).
Зарахування до складу слухачів НПЦ ДП (денна форма)
проводиться за результатами вступних випробувань (складан
ня тесту чи співбесіда) і після оплати за повний курс навчання
(стосується й інших форм навчання).
Заяви приймаються: з 14 липня до 10 жовтня — на денну та
заочну форми, з 1 вересня — на вечірні курси та курси вихід
ного дня, з 23 червня -- на інтенсив. До заяви вступника (денна
форма навчання) додаються:
•
•
•
•
•

документ про середню освіту (для тих, хто
вчиться у ВЗО,— залікова книжка або її завірена
копія);
медична довідка за формою 086-у;
5 фотокарток розміром 3x4 см;
паспорт (подається особисто);
угода про навчання в НПЦ ДП.

Проведення тестування та співбесід — до 20 жовтня, зара
хування — 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 прий
нятою в НаУКМА рейтинговою 100-бальною системою оціню
вання знань:
менше 60 балів — «незадовільно»,
61—75 балів — «задовільно»,
76 — 90 балів —«добре»,
91 —100 балів — «відмінно».

Умови зарахування до складу студентів НаУКМА
На всі факультети НаУКМА студентами основного складу
можуть бути зараховані до 25 % випускників НПЦ ДП денної
і 1 випускник заочної форм навчання, котрі показали:
1) найвищі результати за рейтинговими списками
за два семестри та випускним рейтингом тесту
вання на обрану спеціальність;
2) набрали не менше як 50 % можливої кількості
балів в одному чи обох профільних модулях ви
пускного тесту, а також з англійської мови.
Студентами резерву НаУКМА можуть бути зараховані ви
пускники НПЦ ДП, які виконали п. 1, але при випускному тес
туванні на спеціальності в одному чи в обох профільних моду
лях, а також з англійської мови набрали менше 50 % можливої
кількості балів.

Корисна інформація
Для кращих слухачів денної та заочної форм навчання НПЦ
ДП передбачено пільги щодо умов їх зарахування до складу
студентів НаУКМА.
З метою надання допомоги слухачам НПЦ ДП у підготовці
до складання вступного тесту НаУКМА департамент видав по
сібники з біології («Ботаніка» і «Зоологія»), англійської мови
(«Exercises in English Grammar»), математики («Вступне тестуван
ня з математики»), історії України (ч. I, III) і посібники з україн
ської мови та літератури, історії Києво-Могилянської академії.
Департамент має Гранти для оплати навчання здібних, але
неплатоспроможних слухачів НПЦ ДП із сільської місцевості,
які надаються їм за конкурсом Міжнародним благодійним фон
дом відродження Києво-Могилянської академії.
Слухачі НПЦ ДП навчаються в просторих, світлих, облад
наних аудиторіях Бурси, спецкласах англійської мови, готують
ся до занять в бібліотеці НПЦ ДП, користуються послугами
Інтернету НаУКМА, займаються фізкультурою у спортивній залі
університету.

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ
04070, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 27, тел. (044) 416-42-61

Ірина ДИННІКОВА,
керівник
Окрім денних, вечірніх, заочних підготовчих курсів та школи
вихідного дня, що працюють протягом усього року, у НПЦ ДП

існують платні 2-тижневі інтенсивні курси з дисциплін, що вхо
дять до вступного тесту. Курси діють з 27 червня по 11 липня
2003 року.

ОСВІТНІ СТУДІМ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
04070, м. Київ, НаУКМА, вул. Волоська, 8/5, 5 корпус, кімн. 1 1 0 , 1 1 1 ,
тел. 238-28-61, e-mail: lari@ukma.kiev.ua

Лариса КАДУРІНА,
директор
Надають освітні послуги за напрямами:
— підготовка до вступного тестування в НаУКМА
через проведення акції «Перевір себе»;
— курси іноземних мов (англійська — на базі Ук
раїнсько-канадської
школи
англійської
мови,
німецька, чеська, польська, італійська та ін.).
Протягом навчального року для майбутніх абітурієнтів один
раз на місяць відбувається акція «Перевір себе» — пробне тес
тування за оригінальними вступними тестами НаУКМА. Мета
пробного тестування: отримати об'єктивну оцінку власних
знань; відкоригувати процес підготовки до вступних іспитів до
ВЗО; випробувати на собі унікальну систему відбору студентів
до НаУКМА; уникнути психологічного дискомфорту під час скла
дання тесту.

УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКА ШКОЛА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
(UKRA1NIAN-CANADIAN ENGLISH LANGUAGE SCHOOL)
04070, м. Київ, НаУКМА, вул. Сковороди, 2, 3 корпус, кімн. 408,
тел. 463-69-30, 238-28-61

Людмила ОМЕЛЯНЕНКО,
керівник
Створена в 1996 році силами кафедри англійської мови
НаУКМА за фінансової підтримки та методичної допомоги фа
культету Arts and Science Division коледжу Гранта МакЮена
(GMCC), м. Едмонтон, Канада.

Мета Школи — дати можливість не тільки студентам
НаУКМА, а й усім бажаючим вивчати англійську мову на ос
нові комунікативного підходу з урахуванням потреб і запитів
слухачів.
Школа пропонує курси:
•

багаторівневі загальної англійської мови (General
English) — Elementary, Pre-Intermediate, Interme
diate, Upper-Intermediate та Advanced. Мінімаль
ний курс триває 2 місяці. Повний передбачає 15
етапів тривалістю 2 місяці кожний з гнучкою
системою переходу на наступний рівень;

• ділової англійської мови (Business English);
• підготовчий для вступників до НаУКМА;
•

поглиблений курс англійської мови для старшо
класників;

•

підготовки до складання іспиту TOEFL, Pitman,
FCE та інших міжнародних тестів.

Слухачам пропонуються створені викладачами кафедри
програми нових курсів: корективний граматичний та коректив
ний фонетичний; англійська мова для журналістів та для нау
ковців; Academic Skills.
У кожній групі навчається 10—12 осіб. Школа має мож
ливість забезпечити навчання на території замовника.
Викладачі Школи, співробітники кафедри англійської мови
НаУКМА,— висококваліфіковані працівники, які мають вели
кий досвід викладання в найпрестижніших вищих навчальних
закладах Києва і постійно підвищують кваліфікацію, поповню
ють свої знання на семінарах при Британській раді та Амери
канському Домі в Україні, проходять стажування за кордоном.
До роботи у Школі залучаються також іноземні викладачі, зок
рема на курсі підготовки до TOEFL.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ НаУКМА
Головним завданням Приймальної комісії НаУКМА є органі
зація та проведення прийому спудеїв до Академії з числа
найбільш підготовленої та здібної молоді.
Приймальна комісія бакалаврату та Маґістеріуму працює
протягом року і надає консультації щодо умов вступу та на
вчання на факультетах та магістерських програмах університе-

ту. Організовує презентації НаУКМА у різних регіонах Украї
ни, розміщує рекламну інформацію про університет у ЗМІ.
Адреса Приймальної комісії бакалаврату:
04070, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 27, кімн. 2,
тел.: 416-60-22, 416-54-17, e-mail: neven@ukma.kiev.ua

Секретар Приймальної комісії —
В'ячеслав Сергійович НЕВІНЧАНИЙ
Адреса Приймальної комісії Маґістеріуму:
04070, м. Київ, вул. Сковороди, 14, кімн. 14,
тел. 417-51-55, e-mail: olha_shoshyna@yahoo.com.

Секретар Приймальної комісії Маґістеріуму —
Ольга Петрівна ШОШИНА

Президент

417-84-61

Перший віце-президент, віце-президент
з наукової роботи
Віце-президент з навчальної роботи
Віце-президент з управлінських і кадрових питань
Віце-президент з економіки та фінансів
Віце-президент з розвитку НаУКМА
Віце-президент з міжнародного співробітництва
Заступник президента з науково-педагогічної
роботи

416-45-15
463-59-28
463-69-31
463-69-50
463-71-12
416-53-61

Факультет гуманітарних наук (ФГН)
Деканат
Кафедра історії
Кафедра культурології
Кафедра української мови
Кафедра філології
Кафедра філософії
Факультет природничих наук (ФПрН)
Деканат
Кафедра фізико-математичних наук
Кафедра хімії

416-42-61
416-14-20
416-60-06
416-60-98
416-05-79
416-02-64
416-60-11
416-51-88
416-60-71
416-60-68
416-33-93
238-28-29
416-60-57
416-51-88

Кафедра біології
Кафедра екології
Факультет правничих наук (ФПвН)
Деканат
Кафедра загальноправових наук
Кафедра державно-правових наук
Кафедра галузевих правових наук

416-60-73
416-60-73
416-60-73
416-60-73

Факультет економічних наук (ФЕН)
Деканат
Кафедра фінансів
Кафедра економічної теорії

238-28-59
239-24-94
238-28-59

Факультет соціальних наук і соціальних технологій (ФСНСТ)
Деканат
463-58-62
Кафедра соціології
416-60-53
Кафедра теорії і методики зв'язків із громадськістю 416-31-24
Кафедра політології
416-60-48
Кафедра психології, педагогіки та конфліктології
416-31-24
Кафедра журналістики
463-58-62
Школа соціальної роботи
417-40-38
238-28-27
Факультет інформатики (Фін)
Деканат
463-69-85
Кафедра інформатики
463-69-85
Кафедра мультимедійних систем
238-24-92
Кафедра мережних технологій
238-24-92
Кафедра математики
416-43-08
Загальноуніверситетська кафедра
англійської мови
Загальноуніверситетська кафедра
фізичного виховання
Департамент управління бізнесом, деканат

416-32-01
238-24-44

Школа соціальної роботи
ім. професора Володимира Полтавця

238-28-27

Деканат з роботи зі студентами

463-71-13

Науково-педагогічний центр доуніверситетської
підготовки

416-42-61

463-69-30

Маґістеріум, деканат

417-51-55
462-49-09

Приймальна комісія

416-60-22

Відділ зв'язків із громадськістю

417-82-15

Відділ міжнародного співробітництва

416-50-16

Культурно-мистецький центр

416-21-54

Центр працевлаштування студентів НаУКМА

462-51-95

Інформаційно-комп'ютерний центр

416-60-94

Наукова бібліотека

416-60-55

Міжнародний благодійний фонд
відродження Києво-Могилянської академії

416-15-36

Телефон для довідок

416-60-59

Університетське містечко
СТАРИЙ АКАДЕМІЧНИЙ
(МАЗЕПИН) КОРПУС
[арх. Й. Шедель, XVII ст.)

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

1 КОРПУС
Новий академічний корпус
[арх. А. Меленський, XIX ст.)

• Наукова бібліотека
• Факультет гуманітарних наук
• Факультет інформатики

2 КОРПУС
• Видавничий дім «КМ Академія»
• Лабораторії факультету
природничих наук
• Українсько-канадська школа
англійської мови

3 КОРПУС
• Господарські служби
• Загальноуніверситетська кафедра
англійської мови
• Загальноуніверситетська кафедра
фізичного виховання
• Спортивна зала
• Факультет природничих наук

ІСТОРИКО-МУЗЕЙНИЙ ЦЕНТР
НаУКМА
[у стадй реконструкції)

• Сонячний годинник (XVIII ст.)
• Будинок Галшки Гулевичівни
[XVIII ст.]
• Трапезна церква Святого Духа
(30-ті роки XVII ст.)

4 КОРПУС
• Американська бібліотека
ім. В. Китастого
• Деканат з роботи зі студентами
• Києво-Могилянська бізнес-школа
• Служба президента НаУКМА
• Факультет правничих наук
• Факультет соціальних наук
і соціальних технологій
• Центр працевлаштування студентів

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР
(Іллінська, 9)
• Галерея мистецтв НаУКМА
• Студентська їдальня

5 КОРПУС
• Відділ зв'язків із громадськістю
• Відділ міжнародного співробітництва
• Наукова частина
• Освітні студії КМА

6 КОРПУС
• Маґістерська програма
з економіки (ЕЕRС]
• Факультет економічних наук

7 КОРПУС
• Британська рада
• Ґете-Інститут

8 КОРПУС
• Маґістеріум

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

• Науково-педагогічний центр
доуніверситетської підготовки
• Правнича клініка
• Приймальна комісія

Контрактова площа

Довірча рада НаУКМА
Подільська райдержадміністрація м. Києва
СП "Інфоком"
Люся і Степан Дудяки, США
Надія Амінофф, США
TOB "ВДО Баланс-Аудит"
ВАТ "Каховський завод електрозварювального устаткування"
Фонд Лідії та Богдана Сосницьких, США
ЗАТ "Енран"
АТЗТ "Агро-Союз"
ВАТ "Укртелеком"
Фундація родини Фещенко-Чопівських, США
Журнал "Welcome to Ukraine"
TOB ВПФ "Дніпротехсервіс"

Міжнародна консультаційна рада
НаУКМА
Збіґнєв Бжезінський
Роланд Піч
Іван Фізер
Ярослав Розумний
Лоуренс Майсек
Поль Рікер
Жорж Ніва
Сергій Авєрінцев
Єжи Клочовськи
Вільям Міллер

(США)
(Німеччина)
(США)
(Канада)
(Канада)
(Франція)
(Швейцарія)
(Росія)
(Польща)
(США)

