Світова культура витворила
прекрасний міф про Фенікса.
Українці утвердили істину:

«Час плинний,
Києво-Могилянська
академія вічна!».
Слава всім, хто 400 років
утверджував цю істину!

В’ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ,
Почесний президент
Національного університету
«Києво-Могилянська академія»,
доктор філологічних наук

Ц ей довідник ми уклали саме для вас, шановні друзі, хто ці

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

містить загальну інформ ацію про
«Календар-довідник»
історію та сучасність Академії, про місію та цінності
Могилянки, загальноуніверситетські свята, навчальний
процес та діяльність наукових центрів і лабораторій,
про підрозділи й служби університету, могилянське культур
не середовище. Ви дізнаєтеся також про здобутки Ака
демії за попередній навчальний рік і, звичайно ж, про студентські організації, що діють у НаУКМА, про ґранти
й іменні стипендії, про можливості підготовки до вступу
в університет (електронний варіант видання – за посилан
ням http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/6013).
подати всю інформацію про життя академічЗрозуміло,
ної громади на сторінках одного видання неможливо.
Детальніше дізнатися про програми підготовки бакалаврів, спеціалістів і маґістрів, ознайомитись із ано
таціями курсів, що читаються в НаУКМА, ви можете
на веб-сторінці: http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/
123456789/5878.
кщо у вас виникнуть запитання, наша порада – скорисЯтайтеся
координатами, вміщеними в «Довіднику»,–
працівники університету обов’язково вам допоможуть.

Бажаємо успіху і будемо раді зустрічі у Могилянці!
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СЛОВО ДО МОГИЛЯНЦІВ
Президент
Національного
університету
«Києво-Могилянська
академія» –
МЕЛЕШЕВИЧ
Андрій
Анатолійович,
PhD, професор
Шановні могилянці!
15 жовтня 2015 року ми відзначаємо 400-літній ювілей
Києво-Могилянської академії. У всі роки свого існування – а часом вони були дуже важкими – університет не ставив перед
собою завдання вижити або пристосуватися до середовища.
Академія завжди прагнула розвитку та системного прогресу –
свого власного і всієї країни.
Навіть побіжного погляду на історію достатньо, щоб зрозумі
ти: наш університет завжди виховував лідерів і був адептом інноваційних змін в Україні. Важливо й те, що цінності Могилянської
спільноти також поширюються, і тепер їх активно поділяють все
більше людей та інституцій – це і демократизм внутрішньої
організації та прийняття рішень, і взаємоповага, і неприйняття
корупції та плагіату, і, врешті, базова цінність – свобода – акаде
мічна, дослідницька, особиста.
Києво-Могилянська академія активно впливала на Україну
в минулому, впливає сьогодні й впливатиме у майбутньому. З по
чатку цього року сотні викладачів, студентів, співробітників та
випускників Могилянки розробляли стратегію університету на
наступне десятиріччя. І вже в 2015–2016 навчальному році ми
починаємо втілення цієї стратегії в життя. На що ж вона спря
мована?
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Могилянка вже давно є одним із найпрестижніших університетів України. Рік за роком до нас ідуть найкращі абітурієнти, а випускники Академії, як висококласні фахівці й носії
могилянських цінностей, високо цінуються на ринку праці.
Але ми хочемо бути найкращими не тільки в Україні. Наша
візія – побудувати університет, який буде конкурентоспроможним у глобальному контексті, який увійде до когорти
провідних європейських науково-освітніх центрів, створю
ватиме інноваційні кластери, що об’єднають науку, освіту,
бізнес, і буде медіатором запровадження в Україні провідних
світових знань і практик.
З цього випливають завдання, над якими ми з вами працюватимемо протягом найближчих десяти років. Могилянка
розвиватиметься перш за все як дослідницький університет
із пріоритетом на збільшенні кількості маґістерських та
структурованих докторських програм. Наукові дослідження
були, є і будуть невід’ємною частиною навчання у Могилянці.
І ми докладатимемо зусиль для капіталізації цих досліджень.
Сьогодні нові знання створюються переважно на перетині різних сфер науки та освіти. Базуючись на принципах
Liberal Arts Education, ми продовжуватимемо розвивати міждисциплінарність як засадничий освітній принцип діяльності
університету.
Протягом усіх століть свого існування Могилянка була
середовищем, яке виховувало національну еліту, лідерів, що
визначали освітній, культурний, науковий, державний розвиток України. Наполегливо і ретельно ми продовжуватимемо
цю роботу.
Це важка праця та велика відповідальність. Чи по силам
нам це? Разом – так.
Спільнота Могилянки – це 3300 спудеїв, понад 10 тисяч ви
пускників, 550 викладачів та 500 співробітників, сотні благодійників та партнерів. Більше ніж 50 наших випускників
працюють зараз на найвідповідальніших позиціях в органах державної влади. Сотні могилянців – у волонтерських
проектах, громадських організаціях та рухах. Це сила, якій
вже підвладні якісні зрушення – у системі освіти, у всій
країні.
Слава Україні!
Слава Могилянці!
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ALMA MATER
Місія
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
є класичним університетом, що створює, зберігає та поширює
знання у природничій, соціальній, гуманітарній і технічній нау
кових сферах. Могилянка – це спільнота, яка формує високо
освічену, національно свідому, чесну, небайдужу, творчу особис
тість, здатну незалежно мислити і відповідально діяти згідно
з принципами добра та справедливості, для розвитку відкритого
і демократичного суспільства.

ВІЗІЯ
НаУКМА є лідером в інноваціях й активно впливає на майбутнє українського суспільства і держави. У НаУКМА органічно
поєднуються наукова діяльність, освітній процес і набуття практичних навичок найвищої якості. НаУКМА є престижним, визнаним міжнародною академічною спільнотою, дослідницьким
університетом.

ЦІННОСТІ
М
О
Г
Креат И
Л
Я
Н
Демо К
А

огилянська спільнота
собистість
уманізм
вність
ідерство
кість
аціональна свідомість
ратія
ктивна громадянська позиція

Могилянська спільнота
Могилянка – це спільнота викладачів, науковців, студентів,
співробітників, випускників і друзів університету, людей різних культур і різного походження, які поважають, зберігають
і розвивають культурні та духовні традиції Академії.
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Особистість
Ми прагнемо, щоб кожен Могилянець був вільною, освіченою,
відповідальною, творчою особистістю.
Могилянка заохочує вільний розвиток та постійне навчання.
Ми визнаємо толерантність невід’ємною рисою сучасної лю
дини, яка, дотримуючись своїх принципів, приймає право
іншого бути іншим.
Гуманізм
Могилянка, сповідуючи принципи гуманізму, оберігає людину
і людяність, боронить людську гідність, права і свободи.
Ми вирізняємось особливо доброзичливою атмосферою у сто
сунках між викладачами, студентами, співробітниками.
Креативність
Могилянка плекає умови для розвитку і заохочує створювати, знаходити й упроваджувати інноваційні ідеї та рішення,
виконувати завдання нестандартними методами.
Засадничим принципом навчання у Києво-Могилянської академії є Liberal Arts, що надає студентам можливість отримати
не лише набір знань, а й набір компетенцій, які дають змогу бути гнучкими, креативними і пристосованими до глобалізованого і мінливого ринку праці.
Лідерство
Києво-Могилянська академія є лідером в інноваціях і активно впливає на майбутнє українського суспільства і держави.
Могилянка заохочує персональне лідерство, відповідальність
і почуття обов’язку.
Могилянка бере ініціативу і готова до відповідальності за розвиток української освіти, науки та інших сфер своєї діяльності.
Якість
Ми встановлюємо і дотримуємось найвищих стандартів у на
вчанні, викладанні та науковій діяльності. Ми відзначаємо Мо
гилянців за досягнуті результати та відданість цінностям.
Для Могилянки абсолютно неприйнятні плагіат і будь-які прояви корупційної поведінки.
Могилянець отримує фахову підготовку державною мовою,
мовою міжнародного спілкування – англійською, а також ін
шими іноземними мовами.
Національна свідомість
Києво-Могилянська академія активно працює задля розвитку
України.
Ми є патріотами України, спілкуємось українською. Водночас
повага до інших культур, традицій і мов є важливою складовою нашої свідомості.
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Демократія
Демократизм, відкритість, прозорість, децентралізація, інклюзивність, протидія проявам авторитаризму, право на критику
та увага до критики – наріжні принципи діяльності КиєвоМогилянської академії.
Ми плекаємо академічні свободи, критичність та незалежність
мислення.
Активна громадянська позиція
Києво-Могилянська спільнота є центром незалежної інтелектуальної думки й активною пасіонарною частиною громадянського суспільства незалежної України.
Могилянка обстоює своє право на власну думку, право критично висловлюватись про дії влади, а також ті процеси, які
відбуваються в українському суспільстві, пропонує та ініціює
зміни, спрямовані на розвиток країни.

НаУКМА – ЛІДЕР ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
НаУКМА – каталізатор основоположних змін у вищій освіті
впродовж усіх років свого існування. Всі інновації, які зараз втілено
у вищій школі України й закладено у новому Законі про вищу освіту 2014 р., було започатковано й апробовано в Могилянці: можливість
творчої самореалізації особистості, модульно-рейтингову систему,
кредитну систему, чотирирічний бакалаврат та дворічну маґістерську
програму, вибіркові курси, Liberal Arts, перші в Україні PhD-програми
і Докторську школу. В НаУКМА реалізовано величезну кількість
міжнародних проектів з елементами фундаментальних змін в освіті.
Академія створила методику та з 1992 року й до введення
зовнішнього незалежного оцінювання успішно використовувала
комплексне анонімне 7-модульне тестування з відкритою перевіркою результатів – унікальну в Україні систему конкурсного
відбору вступників, яка унеможливлювала будь-які прояви корупції під час вступу. Могилянські інновації було використано
під час розробки загальноукраїнської методики ЗНО.
Цей досвід ми поширювали й завжди готові поширювати далі..
В основу навчання в Академії закладено принцип трьох цик
лів вищої освіти: бакалавр (з 1992), маґістр (з 1996) та доктор/ PhD
(з 2008). НаУКМА першим в Україні долучився до реформування третього циклу вищої освіти в межах Болонського процесу.
2008 року створено Докторську школу НаУКМА, яка здійснює
набір на докторські програми (PhD): «Фінанси», «Охорона здоров’я»,
«Масові комунікації», «Філософія і література», «Біологія та біо
різноманіття», «Соціальна робота і соціальна політика», «Історія»,
«Суспільні трансформації».
Подальший розвиток системи вищої освіти НаУКМА вбачає
в послідовному впровадженні автономії університетів. 2005 року
Академія ініціювала створення Консорціуму з університетської
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автономії, до складу якого увійшли вісім українських університетів, а 2009-го НаУКМА став одним із засновників Асоціації
університетів України («Ольвійський форум-2009»), головним зав
данням якої є утвердження університетської автономії в Україні.
Одна з основних засад університетської автономії – якісно
вищий рівень відповідальності перед суспільством за надані послуги. Тому з 1996 року випускники Академії, які успішно виконали вимоги НаУКМА, отримують не тільки диплом
державного зразка, а й Диплом НаУКМА. Державний диплом
фіксує рівень засвоєння навчальних програм згідно з затвердженими стандартами, а Диплом НаУКМА засвідчує, що випускник не тільки успішно опанував освітні програми протягом
навчання й поділяє цінності alma mater, а й бере активну участь
у житті університету та суспільства.

УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ
НаУКМА є державним вищим навчальним закладом, має статус національного, провадить свою діяльність відповідно до Кон
ституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу осві
ту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», указів Пре
зидента України, постанов Кабінету Міністрів України, інших
нормативно-правових актів України, Статуту НаУКМА.
Управління діяльністю НаУКМА здійснюють:
• Наглядова рада НаУКМА здійснює нагляд за додержанням
мети створення університету, управлінням його майном.
• Конференція трудового колективу НаУКМА – вищий
колеґіальний орган громадського самоврядування НаУКМА.
• Президент НаУКМА — здійснює безпосереднє управління
діяльністю НаУКМА, представляє НаУКМА у відносинах
з державними органами, органами місцевого самоврядуван
ня, юридичними та фізичними особами і діє без довіре
ності відповідно до наданих повноважень.
• Вчена рада НаУКМА – колеґіальний орган управління
НаУКМА з питань освітньої, наукової, інноваційної діяльності,
діє відповідно до положення про Вчену раду НаУКМА.
Представницькі, громадські організації та структури, що сприя
ють відродженню і розвитку Києво-Могилянської академії:
• Почесний президент НаУКМА — почесне звання, що
надається Конференцією трудового колективу президентові НаУКМА, який зробив вагомий внесок у розбудову
університету і пропрацював на цій посаді не менше двох
термінів поспіль.
• Міжнародна консультаційна рада – представницький орган
НаУКМА за кордоном, до складу якого входять визначні діячі
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науки, культури, релігії, а також державні діячі (за згодою).
Міжнародна консультаційна рада сприяє розширенню
зв’язків НаУКМА з іншими університетами світу.
• Студентська колеґія НаУКМА – орган студентського само
врядування, у своїй діяльності керується законодавством,
Статутом НаУКМА, положенням про студентське само
врядування.
• Профспілка НаУКМА – представляє інтереси членів проф
спілки НаУКМА, здійснює захист їхніх трудових, соціально-економічних прав.
Діяльність основних керівних органів університету та структурних підрозділів регламентують відповідні положення, які затверджують у встановленому порядку та оприлюднюють на сай
ті НаУКМА.

ХРОНІКА СТАНОВЛЕННЯ НаУКМА

1615 р. (15 жовтня) заснування монастиря, шпиталю та школи для дітей усіх станів на кошти, які відписала знатна
киянка Галшка Гулевичівна. День заснування Києво-Мо
гилянської академії.
1632 р. об’єднання Київської братської та Київської лаврської
шкіл і створення Києво-Могилянської колеґії під патронатом Петра Могили.
1658 р. офіційне надання Києво-Могилянському колеґіуму
юридичних прав вищої школи і титулу «академія» (за Га
дяцькою угодою, ратифікованою Сеймом Речі Посполи
тої у травні 1659 р.).
1694 р., офіційне визнання царськими грамотами за Києво-Мо1701 р. гилянським колеґіумом статусу вищої школи й титулу
«академія».
1740 р. освячення Благовіщенської конґреґаційної церкви, що зна
менувало остаточне завершення спорудження навчального корпусу.
1817 р. рішення Святійшого Синоду про закриття Києво-Моги
лянської академії для проведення реформи; відкриття на
її території духовної семінарії.
1819 р. відкриття на території та в приміщеннях Києво-Моги
лянської академії Київської духовної академії.
1825 р. завершення спорудження нового академічного корпусу (тепер 1 корпус НаУКМА).
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1920 р. передання приміщень Духовної академії штабові Дні
п
ровської військової флотилії, а Староакадемічного корпусу – філії Центральної наукової бібліотеки Академії наук
України.
1923 р. Київська духовна академія припинила своє функціонування.
1991 р. (19 вересня) розпорядження Голови Верховної Ради
України «Про відродження Києво-Могилянської академії» на її історичній території як незалежного вищого
навчального закладу України – Унiверситету «Києво-Мо
гилянська академія» (УКМА).
1991 р. (16 жовтня) проголошення відродження Києво-Моги
лянської академії.
1992 р. (24 серпня) офіційне відкриття Університету «Києво-Моги
лянська академія», посвята перших вступників у студенти.
1993 р. (23–24 травня) схвалення навчальних програм та діяльності УКМА Міжнародною нарадою експертів ЮНЕСКО.
1994 р. (12 квітня) Указ Президента України «Про утворення
Острозького колеґіуму».
1994 р. (19 травня) Указ Президента України «Про надання УКМА
нового статусу – Національний університет “Києво-Мо
гилянська академія”» (НаУКМА).
1994 р. (30 червня) рішення Міжгалузевої республіканської акредитаційної комісії про ліцензування НаУКМА за IV рівнем акредитації.
1995 р. (13 січня) Постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Статуту НаУКМА».
1995 р. (1 грудня) затвердження Кабінетом Міністрів України
ТЕО розвитку НаУКМА на 1995–2009 рр.
1996 р. (5 червня) Указ Президента України «Про перейменування Острозького колеґіуму в Острозьку академію».
1996 р. (3 липня) Постанова Кабінету Міністрів України «Про
утворення Миколаївської філії НаУКМА».
1997 р. (28 жовтня) створення Асоціації колеґіумів НаУКМА.
1998 р. (7 липня) НаУКМА акредитований Державною акредитаційною комісією України.
2000 р. (грудень) створення Європейського Колеґіуму польських
і українських університетів, серед співзасновників якого – НаУКМА.
2005 р. (16 вересня) НаУКМА став індивідуальним членом Асоціа
ції Європейських Університетів і підписав Magna Charta.
2006 р. (травень) Києво-Могилянська Бізнес-Школа за рішенням
Акредитаційної Ради CEEMAN (Central and East European
Management Development Association) отримала безумовну
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2007 р.

2007 р.

2007 р.
2008 р.
2008 р.

2008 р.
2009 р.
2010 р.
2011 р.
2012 р.
2014 р.

2014 р.

5-річну акредитацію, виконавши всі вимоги та діставши
успішну оцінку експертної комісії.
(24 травня) відкриття Бібліотеки Тетяни та Омеляна
Антоновичів. Завершення 1-го етапу масштабного проекту створення наукового, інформаційного та культурно-освітнього комплексу «Бібліотека–Музей–Архів».
(25 червня) Указом Президента України (№ 559/2007)
президентові Національного університету «Києво-Моги
лянська академія» В’ячеславу Брюховецькому присвоєно
звання «Герой України» із врученням ордена Держави.
(29 червня) на 16-й сесії Академічної конференції НаУКМА
відбулися вибори нового президента НаУКМА. Ним обра
но професора, доктора філологічних наук Сергія Квіта.
(25 червня) Президент України підписав указ (№ 583/2008)
«Про відзначення 400-річчя Національного університету “Києво-Могилянська академія”».
(12 червня) освячення престолу та приміщень церкви
Святого Духа (XVIII ст.). Завершення 2-го етапу масштабного проекту створення наукового, інформаційного
та культурно-освітнього комплексу «Бібліотека–Музей–
Архів».
(6 жовтня) відкриття першої в Україні Докторської школи та набір перших докторантів PhD-програм НаУКМА.
(29 липня) надання НаУКМА статусу самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчально
го закладу (Постанова Кабінету Міністрів України № 799).
(7 липня) розпорядження Кабінету Міністрів України
№ 1353-р про передачу НаУКМА до сфери управління
Міністерства освіти і науки України.
Рішенням Вченої ради НаУКМА вперше в Україні було
присуджено ступінь доктора філософії (PhD).
Рішенням суду до НаУКМА були передані будівлі Брат
ських келій та Будинок настоятеля.
(1 липня) прийнято Закон України «Про вищу освіту»,
який суттєво збільшує автономію університетів. Могилян
ські експерти взяли активну участь у розробці всіх положень цього Закону і лобіювали його прийняття.
(17 листопада) на 16-й сесії Академічної конференції
НаУКМА відбулися вибори нового президента НаУКМА.
Ним обрано професора, доктора філософії у галузі полі
тології Андрія Мелешевича. Вперше в Україні вибори ке
рівника університету відбулися згідно з новим «Законом
про вищу освіту».
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АКАДЕМІЧНИЙ КАЛЕНДАР
НА 2015/2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
24 серпня
День Незалежності України. У 1992 році відбулася перша
посвята в спудеї відродженої Києво-Могилянської академії.
31 серпня
Урочиста церемонія посвяти у спудеї НаУКМА.
1 вересня
Початок нового навчального року. Загальноуніверситет
ська інавґураційна лекція Почесного професора НаУКМА
Мирослава Поповича.
2 вересня
Лекція з циклу «Духовні цінності людини».
9 жовтня
День факультету правничих наук НаУКМА.
12–14 жовтня
Міжнародна наукова конференція «Ad fontes / До джерел»,
присвячена 400-й річниці Києво-Могилянської академії.

Посвята.
31 серпня 2014 р.
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День Академії.
15 жовтня 2014 р.

15 жовтня
День Києво-Могилянської академії. Могилянське свято і
урочистий вечір «Києво-Могилянська академія в історії
України. Вчора. Сьогодні. Завтра».
19–25 жовтня
Тиждень самостійної роботи для студентів.
13 листопада
День факультету економічних наук НаУКМА.
14–26 грудня
Зимова екзаменаційна сесія студентів.
22 грудня
День пам’яті Галшки Гулевичівни, фундаторки КиєвоМогилянської академії.
31 грудня
Поминання благодійників Київської братської школи
в день смерті засновника Києво-Могилянської академії
Петра Могили.
28 грудня – 10 січня
Зимові канікули.
11 січня
Початок весняного семестру.
25 березня
День факультету гуманітарних наук НаУКМА.
29 лютого – 6 березня
Тиждень самостійної роботи для студентів.
14–18 березня
Запис студентів на вибіркові навчальні дисципліни нового 2016/17 навчального року. Формування плану опанування дисциплін студентами.
21 березня – 2 квітня
Весняна екзаменаційна сесія для студентів 4-го р. н. факультету правничих наук.
25 квітня – 7 травня
Весняна екзаменаційна сесія для студентів.
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7 квітня

Свято Благовіщення – храмове свято Києво-Могилян
ської академії.
10 квітня
День пам’яті гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачно
го – покровителя Києво-Могилянської академії.
23 травня – 11 червня
Державна атестація випускників. Захист випускних кваліфікаційних робіт і складання державних іспитів.
20 травня
День факультету природничих наук НаУКМА.
27 травня
День факультету інформатики НаУКМА.
3 червня
День факультету соціальних наук і соціальних технологій НаУКМА.
21 червня – 25 червня
Заліково-екзаменаційна сесія додаткового періоду весняного семестру.
28 червня
Конвокація-2016 – XХІІ церемонія вручення дипломів
випускникам НаУКМА.
27 червня – 31 серпня
Літні канікули.

Конвокація. 28 липня 2015 р.

19

АКАДЕМІЧНА ПОЛІТИКА
Навчальний процес та діяльність Університету регламентуються Статутом НаУКМА, Положенням про навчання в НаУКМА,
а також низкою інших нормативних документів, з якими можна
ознайомитися на сайті НаУКМА (розділ «Доступ до публічної ін
формації – http://www.ukma.edu.ua, у деканатах факультетів,
відділі роботи зі студентами, навчально-методичному відділі, юри
дичному відділі, читальних залах бібліотеки.
Університет надає вищу освіту за такими освітніми ступенями:
• бакалавр – 3 роки 10 місяців навчання (перший рівень
вищої освіти);
• маґістр – 1 рік 10 місяців навчання (другий рівень вищої
освіти). НаУКМА пропонує 20 бакалаврських, 30 маґістер
ських програм та післядипломну освітню програму ма
´істр бізнес-адміністрування (MBA) в Києво-Могилянській
Бізнес-Школі. Випускники маґістерських програм можуть
продовжити навчання в Докторській школі НаУКМА, яка за
безпечує підготовку науково-педагогічних кадрів вищої ква
ліфікації за третім рівнем вищої освіти.
Близько 75 % студентів НаУКМА навчаються на бюджетній
основі, понад 25 % – за угодою про надання освітніх послуг. Вар
тість навчання за угодою про надання освітніх послуг диференційовано залежно від спеціальності.
Між НаУКМА та кожним студентом бакалаврату й маґістеріума укладається Корпоративна угода.

БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ
Програма підготовки бакалавра за певною спеціальністю
має на меті забезпечити студентів фундаментальними і спеціальними знаннями, підготувати їх до професійної діяльності та
подальшого навчання за дворічною маґістерською програмою.
Для здобуття першого рівня вищої освіти студенту освітнього ступеня бакалавр необхідно набрати певну кількість кредитів, визначену навчальним планом підготовки бакалаврів від
по
відної спеціальності. Загальна кількість кредитів навчаль
-
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ного плану підготовки бакалаврів становить 240 кредитів, кількість
годин – 7200.
Навчальний план підготовки бакалаврів складається з 3 розділів:
• Нормативні навчальні дисципліни та практика.
• Вибіркові навчальні дисципліни та практика.
• Державна атестація.
Розділ «Нормативні навчальні дисципліни та практика» складається з:
1) нормативних навчальних дисциплін;
2) практики.
Розділ «Вибіркові навчальні дисципліни та практика» складається з:
1) дисциплін професійної та практичної підготовки;
2) дисциплін вільного вибору студентів.
Розділ «Державна атестація» передбачає кваліфікаційний іспит
з однієї або декількох базових дисциплін та/або кваліфікаційну
роботу – за вибором випускових кафедр.
Перелік та обсяги нормативних дисциплін навчального плану
визначаються освітньо-професійною програмою підготовки бака
лавра відповідної спеціальності або за вибором випускової кафедри
(автора навчального плану).
Для виконання бакалаврської програми студент має вивчити
всі нормативні дисципліни і певну кількість, визначену відповідним
навчальним планом, вибіркових дисциплін.
З циклу дисциплін вільного вибору студент має набрати не мен
ше 25 кредитів ЄКТС. За рахунок цих самих кредитів студент може
частково виконати програму додаткової спеціалізації, прослухати
одну з сертифікатних програм, вивчити другу іноземну або давню
мову, дисципліни інших спеціальностей. На peaлізацію фундаментальної концепції НаУКМА npo вільне твopчe навчання (Liberal
Arts Education) студент має пpaвo oбиpaти дисципліни з будь-якого
навчального плану.

МАҐІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ
Навчаючись за маґістерською програмою, студент здобуває
поглиблені знання й навички дослідницької роботи в обраній галузі, проходить підготовку до наукової та викладацької діяльності,
виконання самостійних наукових досліджень.
Програма підготовки маґістрів охоплює обов’язкові навчальні курси та вибіркові курси, практичну підготовку, виконання
і захист маґістерської кваліфікаційної роботи.
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ в НаУКМА
У формуванні навчального процесу Академія вперше в Україні
запровадила (з 1992 р.) й активно застосовує елементи системи
вільного творчого навчання (Liberal Arts Education):
– самостійне формування плану опанування навчальних
дисциплін. Щорічно кожний студент складає власний план опанування дисциплін, до якого вносить нормативні навчальні дисципліни та обрані ним вибіркові курси, як професійно орієнтовані, так і дисципліни вільного вибору (дисципліни з інших напрямів
підготовки НаУКМА);
– можливість отримати додаткову спеціалізацію (minor)
на бакалавраті та прослухати сертифікатні програми. Програми
додаткової спеціалізації (minor), а також сертифікатні програми
пропонуються студентам як доповнення до обраної ними основної бакалаврської програми. Ці додаткові програми дають можливість цілеспрямовано використати залікові бали за обрані курси, передбачені бакалаврськими програмами, сконцентрувати
зусилля на додатковій спеціальності, що може суттєво поліпшити
перспективи подальшого навчання (вибір маґістерських програм)
і майбутнього працевлаштування студентів. Студенти, які виконали програму додаткової спеціалізації або сертифiкатну програму,
отримують відповідне свідоцтво (сертифікат);
– накопичувальна кредитно-рейтингова система оцінювання.
Усі навчальні дисципліни і види занять, з яких передбачено підсумкову форму контролю, оцінюються в 100 балів (максимальна
рейтингова оцінка).
Могилянка діяла відповідно до Болонських принципів фактично з часу свого відродження. З 2010/11 навчального року в Мо
гилянці запроваджуються елементи Європейської кредитнотрансферної системи (ЄКТС), яка є складовою Болонської системи
і сприяє мобільності студентів у межах Єдиного європейського
освітнього простору (ЕНЕА):
• оптимізація навчальних планів і поліпшення якості навчаль
но-методичного забезпечення освітньо-професійних програм;
• приведення наявної в НаУКМА рейтингової системи конт
ролю та оцінювання якості знань студентів відповідно до
стандартів і шкали ЄКТС;
• перехід на семестрову форму навчання, характерну для
переважної більшості університетів, що входять до європей
ського простору вищої освіти, з метою спрощення процедури
взаємозаліку кредитів і повноцінного виконання освітньопрофесійних програм.
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ДИПЛОМ НаУКМА
Випускники, які виконали умови «Положення про диплом
бакалавра та маґістра НаУКМА» і Договору про корпоративні
взаємозобов’язання між студентом та НаУКМА, одночасно
з дипломами державного зразка отримують також дипломи На
ціонального унiверситету «Києво-Могилянська академія». Диплом
НаУКМА бакалавра або маґістра видається випускнику, який
захистив кваліфікаційну роботу або склав державний кваліфікаційний іспит з оцінкою «добре» або «відмінно».
Диплом НаУКМА з відзнакою видається випускникові бакалаврської/маґістерської програми, який має випускний рейтинг
не нижче 91 бала, відмінні оцінки з профільних дисциплін і за
хистив кваліфікаційну роботу чи склав державний кваліфікаційний іспит з оцінкою «відмінно».
Диплом НаУКМА, крім того, є характеристикою та реко
мендацією для випускників. Цей документ засвідчує, що впродовж навчання студент не тільки сумлінно опановував ті чи ті
дисципліни, а й брав активну участь у житті університету і су
спільства:
• поділяє й свідомо підтримує цінності НаУКМА;
• відзначився у науковому, громадському чи мистецькому
житті alma mater;
• брав участь у студентських проектах, конференціях та самоврядуванні;
• у вільний від навчання час здобув перший досвід роботи
завдяки програмі стажування в підрозділах НаУКМА;
• дотримувався усталених в академічному середовищі норм
і правил спілкування;
• був сумлінним, відповідальним і активним членом академічної громади.

Робочі мови в НаУКМА
Відповідно до Статуту, НаУКМА є університетом із викорис
танням двох робочих мов – української та англійської. Принцип
двомовності є цілком доцільним: частина навчальної літератури
до курсів, які опановують студенти, англомовна; регулярно відбуваються лекції та семінари іноземних професорів; знання
англійської мови необхідне для участі у міжнародних студентських програмах обміну, продовження навчання у західних університетах, є важливим кроком до успішного майбутнього та
кар’єрного зростання, складовою особистісного розвитку.
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЛАГІАТ
З червня 2009 року в Могилянці діє Положення «Про запобігання плагіату та впровадження практики належного циту
вання у навчальному процесі НаУКМА». Варто серйозно по
ставитись до його дотримання, оскільки це не формалістська
вимога, а обов’язковий міжнародний стандарт, якого жорстко
дотримуються в НаУКМА. Студенти Могилянки опановують
мистецтво мислити самостійно, критично і незалежно, тому повинні суворо дотримуватися вимог до оформлення посилань на
думки інших людей, джерела, уникати концентрату запозичень
та навчитися майстерно висловлювати власну точку зору.
Встановлений факт плагіату розцінюється як порушення Статуту НаУКМА, «Положення про навчання в НаУКМА» (де поняття самостійності виконання всіх навчальних завдань є одним із наскрізних), а також Корпоративної угоди, що ними визначається коло прав та обов’язків спудея Академії. Тому таке
порушення тягтиме за собою не просто незадовільну оцінку
роботи, а й позбавлення спудея можливості здобути диплом
НаУКМА, так само як і скористатися з усіх інших пільг і додат
кових послуг, які Академія надає своїм спудеям згідно з Корпора
тивною угодою.

РОЗКЛАД
Перший і найважливіший крок на початку навчального ро
ку – ознайомлення з розкладом занять на дошці оголошень
біля деканату свого факультету. Дані про місця розташування
деканатів кожного з факультетів (корпус-аудиторія):
Факультет гуманітарних наук (ФГН) – 1-203 (1 корпус, ауд. 203);
Факультет економічних наук (ФЕН) – 6-407;
Факультет інформатики (Фін) – 1-315;
Факультет правничих наук (ФПвН) – 4-305;
Факультет природничих наук (ФПрН) – 3-217;
Факультет соціальних наук і соціальних технологій (ФСНСТ) –
6-211-213.
Крок 1-й – знайти розклад занять для студентів першого року
навчання.
Крок 2-й – визначити номер своєї групи з кожного предмета, розглянувши на дошці оголошень списки груп, які формуються шляхом розподілу впорядкованих за алфавітом прізвищ студентів. Виняток становлять групи з української та анг
лійської мов: вони формуються на рейтинговій основі відповідно
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ПОНЕДІЛОК

День
тижня

до набраних вами балів за ЗНО та внутрішнім тестуванням.
Переведення до іншої групи є можливим за умов:
• отримання дозволу від викладача групи, до якої хочеш
перейти;
• подання заяви-прохання до деканату із обґрунтуванням
причин такої ініціативи та віз викладача.
Крок 3-й – розшифрувати розклад. За наявності певних
відмінностей базові принципи у складанні розкладів деканатами різних факультетів залишаються незмінними. Розклад має
вигляд таблиці.
л. (л) у розкладі позначає лекції.
Начитка лекцій відбувається для цілого потоку за напрямом
підготовки або факультету. Присутність на лекціях – запорука
розуміння матеріалу, кращої підготовки до семінарських занять
та іспитів.
с. (с) – семінарські (практичні) заняття.
їх відвідування є фіксованим та передбачає одержання балів.
Такі заняття зазвичай проводяться не з початку семестру, а з 2–3-го
тижня – у групах. Відвідування семінарів є обов’язковим.
№
пари

Час початку/
закінчення

1 пара

8:30 – 9:50

2 пара

10:00 – 11:20

3 пара

11:40 –13:00

<Викладач>

< Назва курсу>

Доц. Копець Л. Основи психології та
педагогіки (л) 1, 2, 3, 4 т.1

Номер
аудиторії
1-217
1-217

Англійська мова 2 -1 (с) 1–4, 6, 7 т.
А20 3 Шугай А. – ауд. 3-412а, А23
Бачинська Л. – ауд. 8–9; А26 Доб'я 0. 0. –
ауд. 1-129

4 пара

13:30 –14:50

Доц. Захарійченко Ю. Основи матаналізу (л)

3-302

Доц. Захарійченко Ю. ОМА1 (с) 9–14 т., доц.
Митник Ю. ОМА2 (с) 9–14 т.
5 пара

1

2
3

4

15:00 – 16:20

4-322 4

1, 2, 3 т. – номер тижнів, на які призначено заняття з певної
дисципліни. Порожня ланка означає, що на цю пару твоїй
групі не призначено заняття – у тебе «Вікно».
Англійську мову у кожної групи викладають різні викладачі,
тож орієнтуватися потрібно за номером своєї групи.
А20 – скорочена назва курсу «Англійська мова», де 20 –
номер групи. Аналогічна розшифровка у ОМА1 (основи математичного аналізу).
4-322 – перша цифра 4 вказує на номер корпусу; 322 – це
номер аудиторії.
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Оцінювання
Оцінювання відбувається за рейтинговою 100-бальною шкалою, яка побудована за акумулятивним принципом: кожному
заняттю, письмовій або контрольній роботі, заліку або іспиту від
водиться певна частка балів від 100.
Перш ніж розпочати підготовку до семінарів, ретельно ознайомся з тематичним планом курсу – документом, в якому прописано структуру дисципліни (основні питання для вивчення),
детально викладено вимоги до студентів, а також критерії оцінювання та складові 100 балів – умови рейтингу (темплан зазвичай
студенти отримують на першій лекції або викладач надсилає йо
го на спільну електронну скриньку). Тут вказані дедлайни всіх
робіт, які потрібно виконати з певної дисципліни.
Бал

Іспитова
оцінка

Залікова
оцінка

А (91–100)

Відмінно

В (81–90)

Дуже добре

С (71–80)

Добре

D (66–70)
E (60–65)

Задовільно
Достатньо

F (30–59)

Незадовільно

Не зараховано
з можливістю
перескладання

Неприйнятно

Не зараховано
без можливості
перескладання

F (0–29)

Стипендія визначається
за середньозваженим
рейтингом

Підвищена
Зараховано

Звичайна

Немає
стипендії

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

Не
пересклав
іспит

Маєш академічну заборгованість
(«Незарах»)

3 незакриті
«Незарах»
протягом
навчання

Автоматичне відрахування

Заборгованість із вибіркової дисципліни можна у подальшому «закрити», прослухавши іншу вибіркову дисципліною, проте не варто цим правом зловживати.
Протягом першого семестру усі студенти бюджетної форми
навчання отримують стипендію. Надалі все залежить від академічної успішності.
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Індивідуальний навчальний план
Освітні програми в НаУКМА структуровані відповідно до
Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС). За цією
системою кожній навчальній дисципліні (предмету) залежно
від обсягу часу, передбаченого на її опанування, відповідає певна кількість кредитів:
1 кредит відповідає 30 академічним годинам.
Для опанування бакалаврської програми студент має отримати 240 кредитів ЄКТС за чотири роки навчання (60 кредитів
щорічно). В НаУКМА передбачено самостійне формування плану опанування дисциплін студентами на кожний навчальний
рік: студент сам визначає перелік вибіркових дисциплін, обсяг
і термін їх вивчення.
Не більше ніж 62,5 відсотка твого індивідуального навчального плану (ІНП) становитимуть нормативні дисципліни, а кредити, відведені на вибіркові дисципліни, можна використати
на отримання другої спеціальності (minor), опанування сертифікатної програми або прослуховування будь-яких цікавих
дисциплін.
Індивідуальний
навчальний план
(ІНП) 2 цикли
дисциплін

Нормативні

Вибіркові

Професійні
та практичні

Сертифікатна
програма

АБО
Minor

АБО
Прослуховування
дисциплін
за власним вибором

Алгоритм складання
індивідуального навчального плану
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Інформацію про перелік вибіркових дисциплін розміщено на
дошках оголошень біля кожної кафедри. Інформацію про сертифікатні програми розміщено на офіційному сайті НаУКМА у розділі «Факультети». У випадку, якщо бажана дисципліна не від
булася (через недостатню кількість студентів для формування
групи), її можна буде прослухати протягом наступних років.
Кожного року можуть з’являтись нові дисципліни, які до цього
не викладались.
У березні протягом двох тижнів у визначений деканатом
термін відбувається запис на вибіркові дисципліни і формування ІНП на наступний навчальний рік. Попередньо студентам
повідомляють кількість кредитів на опанування професійноорієнтованих дисциплін і курсів «вільного вибору».
Через старосту з деканату студенти отримують спеціальний бланк у двох примірниках: один заповнений примірник
залишиться у студента, другий повернеться спеціалісту деканату/кафедри.
На 4 роки навчання 240 кредитів надаються безкоштовно
студентам, які навчаються за державним замовленням, і в рамках стандартної оплати за навчання – студентам-контрактникам. У випадку обрання більшої кількості додаткових дисциплін
перевищена кількість кредитів сплачується за встановленим тарифом.
При визначенні вибіркових дисциплін потрібно слідкувати
за тижневим навантаженням та кількістю годин, які займатиме
обрана дисципліна (їх сума не має перевищувати 24 аудиторні
години на тиждень).
Завершальним етапом вибору дисципліни є її внесення до
отриманого бланку та затвердження підписом спеціаліста відпо
відної кафедри.
Обидва примірники заповненого бланку студент особисто
здає в деканат на затвердження, після чого один примірник йому
повернуть.
Внесення коректив до плану можливе протягом тижня корекції за умови звернення студента з умотивованою заявою до
деканату, після чого всі обрані дисципліни вважаються обов’яз
ковими до вивчення.
Навчально-методичний відділ рекомендує: щорічно прослу
ховувати 60 кредитів: по 26 в осінньому та весняному семестрах та 8 у додатковому періоді весняного семестру.
Збільшення навантаження – свідомий вибір студента, можливий лише з дозволу декана; певним гарантом на підтвердження спроможності студента опанувати весь обсяг обраних дисциплін слугуватиме високий показник його рейтингу.
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Вільний доступ до інтернет-мережі
На території 1-го і 2-го університетських містечок та в біб
ліотеці діють безкоштовні зони доступу до мережі Wi-Fi. Перелік точок доступу до мережі Wi-Fi в НаУКМА:
1 корпус: 1 пов. – хол, 2 пов. – хол, 1-135;
3 корпус: 1 пов. – хол, 4 пов. – хол;
4 корпус: 1 пов. – бібліотека, 1 пов. – їдальня;
Староакадемічний корпус: 2 пов.
Бібліотека Тетяни та Омеляна Антоновичів.

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

«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА
АКАДЕМІЯ» (НаУКМА)
IV рівень акредитації.
Ліцензія МОН АЕ № 527478,
видана 14 листопада 2014 року.
Сертифікат про акредитацію
РД-IV № 1101766
http://www.ukma.edu.ua

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

У НаУКМА діють 42 спеціальності в аспірантурі,
11 – у докторантурі.
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Ф(ФГН)
АКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК
Декан факультету –
ТКАЧУК
Марина Леонідівна,
доктор філософських
наук, професор
1 корпус, кімн. 201,
тел.: (044) 425-14-20,
425-60-11,
e-mail: mlt@ukma.kiev.ua

Заступник декана –
ДИКА Людмила Василівна,
кандидат філологічних наук, доцент
1 корпус, кімн. 205, тел.: (044) 425-14-20,
е-mail: Lv-d@yandex.ru

Провідні спеціалісти –
ГАращенко Тетяна Григорівна,
ДУБІНА Ярослава Анатоліївна,
ЮРЕЧКО Ірина Іванівна
1 корпус, кімн. 203, тел.: (044) 425-14-20,
е-mails: gtg@ukma.kiev.ua; dgd@ukma.kiev.ua;
iriv@ukma.kiev.ua

Спеціаліст –
ВАСИЛІВЕЦЬКА Олена Анатоліївна
е-mail: fhss@ukma.kiev.ua

На факультеті гуманітарних наук НаУКМА здійснюється підготовка фахівців за такими спеціальностями:
• бакалаврські програми: «Історія», «Культурологія», «Філо
логія», «Філософія»;
• маґістерські програми: «Археологія», «Історія» (спеціалізації: «Історія»; «Юдаїка»), «Культурологія», «Філологія» (спе
ціалізації: «Теорія, історія літератури та компаративістика»;
«Теорія, історія української мови та компаративістика»),
«Філософія».
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Випускники мають змогу продовжити навчання на докторських програмах НаУКМА «Історія Центрально-Східної Європи»
та «Філософія і література»; в аспірантурі за спеціальностями:
07.00.01 – історія України; 07.00.02 – всесвітня історія; 07.00.04 –
археологія; 09.00.04 – філософська антропологія, філософія
культури; 09.00.05 – історія філософії; 09.00.08 – естетика;
09.00.11 – релігієзнавство; 10.01.01 – українська література;
10.01.03 – література слов’янських народів; 10.01.04 – література зарубіжних країн; 10.01.05 – порівняльне літературознавство;
10.01.06 – теорія літератури; 10.02.01 – українська мова;
10.02.15 – загальне мовознавство; 10.02.17 – порівняльно-історичне та типологічне мовознавство; 26.00.01 – теорія та історія культури; та в докторантурі за спеціальностями: 07.00.01 – історія
України; 09.00.05 – історія філософії; 10.01.01 – українська література; 10.01.04 – література зарубіжних країн; 10.01.06 –
теорія літератури; 10.02.01 – українська мова.
МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ
Студенти можуть отримати додаткову спеціалізацію з історії,
філософії та культурології (із видачею свідоцтва) або опанувати
сертифікатні програми: «Друга іноземна мова», «Історія дип
ломатії», «Літературознавство», «Мистецтвознавство», «Музеє
знавство», «Перекладознавство», «Релігієзнавство», «Юдаїка»;
прослухати оригінальні авторські курси, у тому числі – у провідних вітчизняних і зарубіжних науковців; поглибити рівень
освіти шляхом вивчення дисциплін інших напрямів (дисципліни
вільного вибору); вдосконалити знання англійської мови; опанувати латину та низку «нових» іноземних мов (польська, чеська,
хорватська, німецька, французька, іспанська, італійська, шведська, фінська, арабська, іврит тощо). Зокрема кафедра англійської мови пропонує студентам усіх рівнів освіти в НаУКМА
як обов’язкові курси, так і широкий спектр вибіркових спеціалізованих курсів з англійської мови. На базі кафедри функціонує Ресурсний центр для викладачів англійської мови (English
Teaching Resource Center) (3 корпус, кімн. 121).
З 2013 р. при кафедрі працює Центр англомовного письма
(English Writing Center), який надає практичні консультації студентам та викладачам щодо підготовки писемних текстів англійською мовою з різних дисциплін, проводить тренінги з найактуальніших проблем наукового письма.
Підготовка фахівців-гуманітаріїв за освітньо-кваліфікаційни
ми рівнями «бакалавр» і «маґістр» передбачає органічне поєднання загальногуманітарної, природничо-наукової, професійної
і практичної складових. Процес навчання спрямовано не лише на
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здобуття знань, а й на оволодіння навичками самостійного критичного мислення, розвиток аналітичних здібностей, ораторської майстерності, здатності до комунікації, творчої діяльності
та наукових студій. Студенти ФГН мають змогу отримати ґрунтовну освіту і сформувати навички науково-дослідної, науковоорганізаційної та професійно-педагогічної діяльності.
Завдяки здобутим знанням і навичкам випускники ФГН мають
можливість продовжити навчання в аспірантурі та Докторській
школі НаУКМА, займатися викладацькою діяльністю, працювати в науково-дослідницьких установах, державних структурах,
закладах культури, засобах масової інформації тощо. Впродовж
багатьох років випускники ФГН мають значний попит на ринку праці, адже, за рейтингами працедавців, ФГН є визнаним ліде
ром серед вищих навчальних закладів України в царині гуманітарної освіти.
НАУКова робота
До складу ФГН входять вісім кафедр (англійської мови; археології; загального та слов’янського мовознавства; історії; культуро
логії; літературознавства; української мови; філософії та релігієзнавства), на яких працює понад 40 докторів і близько 90 кандидатів наук, визнаних фахівців і науковців у різних царинах
гуманітарного знання. Поєднання навчання з науковою роботою –
засадничий принцип, який сповідує НаУКМА з перших років
свого відродження.
На кафедрах ФГН сформовані й розвиваються наукові школи; виконуються міжнародні наукові проекти та науково-дослідні теми, фінансовані з державного бюджету; проводяться різно
манітні наукові заходи всеукраїнського і міжнародного рівнів.
Факультет співпрацює з усіма науково-дослідницькими центрами і підрозділами НаУКМА гуманітарного профілю.
З перших років навчання студенти ФГН мають змогу долучитися до дослідницької роботи та взяти участь у всеукраїнських
олімпіадах з гуманітарних напрямів і спеціальностей, конкурсах
наукових робіт, різноманітних стипендійних програмах науководослідницького спрямування.
ПАРТНЕРИ ТА МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Факультет гуманітарних наук активно співпрацює з науководослідними інститутами Національної Академії наук України
(зокрема з Інститутом філософії імені Г. С. Сковороди; Інсти
тутом літератури імені Т. Г. Шевченка; Інститутом археології;
Інститутом історії України; Інститутом української археографії
та джерелознавства ім. М. С. Грушевського). До викладання на
факультеті залучають фахівців із провідних українських, євро
пейських та американських університетів.
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Кафедри ФГН плідно співпрацюють із Люблінським університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської (Польща), Дрезденським,
Гіссенським та Берлінським (Німеччина), Центральноєвропейським (Угорщина), Санкт-Петербурзьким (Росія), Познанським,
Яґеллонським і Варшавським (Польща), Стамбульським і Газійським (Туреччина) університетами, Карловим університетом та
Університетом ім. Т. Масарика (Чехія), Делійським університетом ім. Д. Неру (Індія) та Техаським університетом (США).
Студенти і викладачі ФГН беруть систематичну участь у міжнародних програмах академічної мобільності.

МАґІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ ФГН

Історія. Спеціалізація «Історія»

Керівник –
ШЛІХТА
Наталя Василівна,
PhD, кандидат
історичних наук, доцент
тел.: (044) 425-60-06,
e-mail: nshlikhta@gmail.com

Маґістерська програма за спеціальністю «Історія» готує дослідників української історії в європейському контексті та фахівців за напрямом «Східноєвропейські студії» (ця програма виконується спільно з Центром східноєвропейських студій Варшавського
університету), а також фахівців з єврейської історії та культури
у рамках спеціалізації «Юдаїка» (спільно з Асоціацією єврейських
організацій та общин України (Ваад)). Основу навчальної програми
складають авторські курси, які пропонують студентам порівняння найважливіших історичних феноменів та новітніх підходів і ме
тодологій їх вивчення.
Навчання проводиться у формі лекцій та науково-дослідних
семінарів із наголосом на діалогічній формі співпраці викладач–
студент. До викладання через Програму академічних стипендій
Інституту Відкритого суспільства (HESP/OSI Academic Fellowships
Program) регулярно залучаються професори – гості із зарубіжжя
(Великої Британії, Італії, США, Португалії, Російської Федерації),
які мають досвід роботи в європейських та американських
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університетах, що дає змогу регулярно оновлювати цикл запропонованих студентам курсів. Передбачено удосконалення володіння англійською мовою, окрім того, студенти мають можливість
опанувати інші мови, передусім – країн Центрально-Східної Європи.
Програма забезпечить здобуття звання маґістра і необхідні
теоретико-методологічні знання та практичні уміння для підготовки серйозної наукової праці, яку після доопрацювання в аспірантурі чи на програмі докторських студій НаУКМА та складання належних іспитів можна буде захистити як кандидатську
дисертацію. Набута кваліфікація дає змогу працювати в наукових
установах, навчальних закладах, засобах масової інформації, осередках культури, органах влади й управління, державній адміністрації, політичній та дипломатичній сферах.

археологія
Керівник –
Клочко
Віктор Іванович,
доктор габілітований
у галузі археології,
доктор історичних наук,
професор
тел.: (044) 463-59-27,
e-mail: vklochko@ukr.net

Спеціаліст –
БОРИСОВА Тетяна Анатоліївна
3 корпус, кімн. 210, тел.: (044) 463-59-27,
e-mail: borisovata@ukma.kiev.ua

Об’єктом діяльності маґістра-археолога є вивчення матеріальної культури стародавніх суспільств із метою пізнання історичних, соціокультурних, політичних та економічних процесів і
явищ, які відбувались у давнину. Маґістр археології підготовлений до самостійної науково-дослідної роботи, а за умови
освоєння відповідної освітньо-професійної програми педагогічного профілю – до педагогічної діяльності у вищій школі.
У процесі підготовки маґістрів кафедра археології тісно спів
працює з науково-дослідними підрозділами НаУКМА. Вона є про
відним центром країни з підготовки археологів та істориків-первісників. Наші випускники становлять близько 15 % діючих археологів України. Плідна і систематична співпраця кафедри археології
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з Інститутом археології НАНУ розв’язує проблеми залучення для
читання лекцій найкращих українських археологів та працевлаштування випускників. Викладання ґрунтується на авторських
програмах. Порядок опанування навчальних дисциплін спирається на індивідуальне планування. Студент отримує поглиблені
фахові знання й навички дослідницької роботи в обраній галузі,
проходить підготовку до наукової або, за вибором, викладацької
діяльності. Надається можливість на другому році навчання опанувати психолого-педагогічний блок навчальних дисциплін, що
дає право на викладацьку роботу. Відкрито аспірантуру за спеціальністю «Археологія». Підтримуються плідна співпраця з Інсти
тутом класичної археології Техаського університету (м. Остін,
США) та Гданським університетом (м. Гданськ, Польща).
Випускники маґістерської програми «Археологія» можуть пра
цювати археологами, істориками, археографами, архіваріусами,
зберігачами музеїв, викладачами університетів, вищих навчальних закладів, середніх навчальних закладів, учителями спеціалі
зованих навчальних закладів.

Історія. Спеціалізація «Юдаїка»

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

Академічний координатор –
ЧЕРНОІВАНЕНКО Віталій Віталійович,
кандидат історичних наук, доцент
тел.: (044) 425-60-06, e-mail: chernoivanenko@gmail.com

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

Культурологія

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

Програма забезпечує поглиблене ознайомлення з найвпливовішими методологічними підходами сучасної гуманітарії,
зокрема такими, як психоаналітичний, семіотичний, структура
лістський та постструктуралістський, комунікативний. Студенти
також вивчають практики сучасного мистецтва, актуальні проб
леми етнології, ознайомлюються з реконструкціями давньої культури на теренах України.
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Мета програми – формування у студентів поглибленого
розуміння фундаментальних понять і категорій культурології,
оволодіння сучасними методами культурологічного аналізу,
вивчення історичної специфіки національної культурної традиції та тенденцій сучасних соціокультурних трансформацій
в Україні.
Маґістри-культурологи застосовують свої знання й навички
в адміністративно-управлінських структурах, науково-дослідних
установах і центрах, музеях, видавництвах та засобах масової
інформації, організовують і проводять дослідження в галузі
культури у співпраці із зарубіжними вченими. Студенти проходять переддипломну практику, що сприяє їхній професійній
орієнтації.

Філологія. Спеціалізація
«Теорія, історія літератури та компаративістика»
Керівник –
Моренець
Володимир Пилипович,
доктор філологічних наук,
професор, лауреат Державної
премії України ім. Т. Г. Шевченка,
голова спецради НаУКМА
із захисту кандидатських
дисертацій (К26.008.03)
тел.: (044) 425-04-00,
e-mail: more@ukma.kiev.ua

Маґістерська програма з теорії, історії літератури та компаративістики пропонує дворічний курс поглибленої спеціалізації в галузі історії зарубіжної і вітчизняної літератури, теорії
літератури та компаративістики.
Основними завданнями програми є:
• формування нових стандартів філологічної освіти завдяки
ознайомленню з сучасними школами і напрямами літературознавства та критики, поширеними у світі дослідницькими
й інтерпретаційними практиками;
• розгляд історії української літератури в широкому європейському і світовому контексті; переосмислення історії
української літератури в цілому й нове прочитання окремих
текстів.
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Значну увагу приділено вдосконаленню англійської мови слухачів, виробленню навичок редакторської та науково-пошукової роботи. Педагогічний акцент зроблено на формуванні науково-дослідницького складу мислення, здатності аналізувати художні
явища в динамічній системі світової писемної культури й брати активну участь у живому літературному процесі. Випускники
програми мають бути готові до самостійної наукової та педагогічної праці як літературознавці означеного профілю, виступати в ролі критиків, наукових референтів, аналітиків літера
турного процесу, редакторів гуманітарних видань.
Основною формою освіти є стаціонарні лекційні курси та
науково-дослідні й педагогічні семінари, практикуми, колоквіуми.
Кожний маґістерський курс передбачає підготовку невеликих
наукових досліджень за індивідуальними темами. Найкращі науково-дослідницькі студії наших слухачів друкуються у збірниках «Маґістеріум. Літературознавчі студії» та «Наукові запис
ки НаУКМА. Філологічні науки», а також тематичних збірниках.
Випускники маґістерської програми, які виявили здатність до
наукової роботи, зможуть продовжити навчання на структуро
ваній докторській (PhD) програмі «Філософія і література» або
в аспірантурі НаУКМА за будь-якою із п’яти спеціальностей:
10.01.01 – українська література; 10.01.03 – література слов’ян
ських народів; 10.01.04 – література зарубіжних країн; 10.01.05 –
порівняльне літературознавство; 10.01.06 – теорія літератури.

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

Керівник –
ЛУЧИК Василь Вікторович,
доктор філологічних наук,
професор
тел.: (044)-425-40-49,
e-mail: lychyk@ukma.kiev.ua

Маґістерська програма «Теорія, історія української мови та
компаративістика» логічно завершує вищу філологічну освіту лінгвістичного спрямування. Завдяки висококваліфікованому профе
сорсько-викладацькому складові кафедр загального і слов’янського
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мовознавства, української мови, англійської мови випускники
маґістерської програми отримують глибокі лінгвістичні знання
та можливість їх широкого практичного застосування або поглиб
лення під час навчання в аспірантурі.
Маґістри-філологи, які успішно опанують програму, зможуть викладати українську й інші мови у різнорівневих навчальних закладах; бути консультантами з питань державної
мовної політики й культури українського мовлення; перекладати з англійської та однієї зі слов’янських мов; аналізувати
індоєвропейські та інші мови у порівняльно-історичному й зіставному аспектах; добре розумітися на новітніх лінгвістичних
концепціях; ефективно застосовувати навички з прикладної
лінгвістики у викладацькій, науково-дослідницькій, консультатив
ній, журналістській, перекладацькій і редакційно-літературній
роботі.
За своїм спрямуванням маґістерська програма «Теорія,
історія української мови та компаративістика» є новим в ук
раїнській філології навчальним напрямом. Зокрема, на ній ви
кладають, крім типових, низку специфічних або унікальних
курсів: «Етно- і глотогенез українців», «Українська мова в сучасному світі», «Зіставне мовознавство», «Порівняльна гра
матика слов’янських мов», «Слов’янська мова» (за вибором),
«Проміжні рівні мовної системи», «Комунікативна лінгвістика»
та ін., а також великий блок професійно орієнтованих вибіркових дисциплін, до викладання яких залучають провідних
фахівців НаУКМА, інших вітчизняних і зарубіжних універ
ситетів.
Співробітники маґістерської програми є авторами кількох
сотень відомих в Україні та за її межами наукових і навчальнометодичних праць, з-поміж яких – осібні та колективні монографії, словники, енциклопедії, підручники, концептуальні статті тощо. Професори й доценти програми беруть активну участь
у всеукраїнських і міжнародних наукових форумах, тісно спів
працюють з ученими та університетами Польщі, Чехії, Росії,
Словенії, Болгарії, Австрії, Німеччини, Великої Британії, США,
Канади, Туреччини та інших країн. Здобутки професорськовикладацького складу і результати науково-дослідницької роботи студентів апробовуються на щорічних наукових семінарах
«Актуальні питання загального і слов’янського мовознавства»,
друкуються в заснованому 2009 р. фаховому виданні «Маґістеріум.
Мовознавчі студії».
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Філософія

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

Маґістерська програма за спеціальністю «Філософія» реалізує модель філософської освіти, що передбачає поєднання загальногуманітарної, професійної і практичної складових, забезпечуючи ґрунтовне знання студентами світової і вітчизняної
філософії в її історії та сьогоденні. Належна мовна підготовка,
що реалізується у НаУКМА, уможливлює широке використання
у навчальному процесі оригінальних пам’яток класичної та сучасної філософської думки.
Освітньо-професійна програма підготовки маґістрів розрахована на 2 роки навчання й передбачає опанування нормативних і вибіркових навчальних дисциплін професійно-практичного і гуманітарного спрямування в обсязі 120 кредитів ЄКТС.
Фахова підготовка здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом кафедри філософії та релігіє
знавства НаУКМА у тісній співпраці з Інститутом філософії
ім. Г. С. Сковороди НАН України з урахуванням і творчим використанням досвіду іноземних освітніх інституцій. Процес навчання спрямовано не лише на здобуття знань, а й на оволодіння
навичками науково-дослідної, науково-організаційної, професій
но-педагогічної діяльності, самостійного критичного мислення,
розвиток аналітичних здібностей, творчої самодіяльності, ораторської майстерності і здатності до комунікації. Студенти програми мають змогу опанувати сертифікатні програми (за вибором); поглибити рівень освіти шляхом вивчення дисциплін інших
напрямів; вдосконалити знання англійської та інших іноземних мов.
Випускники маґістерської програми «Філософія» підготовлені як для навчання в аспірантурі (зокрема на кафедрі філосо
фії та релігієзнавства НаУКМА – за спеціальностями «Історія
філософії», «Філософська антропологія, філософія культури»,
«Естетика», «Релігієзнавство») та на відповідних PhD-програмах
(зокрема на програмі «Філософія і література» в докторській
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школі НаУКМА), так і до практичної діяльності, що вимагає передусім аналітичних і гуманітарних навичок (комунікація; письмо; переклад; пошук, аналіз і презентація інформації тощо); до виконання
науково-дослідницьких, науково-організаційних, науково-видавни
чих, професійно-педагогічних, експертно-консультативних функцій у відповідних інституціях (вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути, фонди, громадські організації, видавництва тощо).

Професорсько-викладацький склад кафедр ФГН
Кафедра археології _________________________________

Завідувач –

КЛОЧКО Віктор Іванович,

доктор габілітований у галузі археології, доктор
історичних наук, професор
3 корпус, кімн. 210, тел. (044) 463-59-27,
e-mail: vklochko@ukr.net

Спеціаліст –

БОРИСОВА Тетяна Анатоліївна,

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

Болтрик Юрій Вікторович,

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

Буйських Алла Валеріївна,

доктор історичних наук, доцент,
(Інститут археології НАН України)

Відейко Михайло Юрійович,

кандидат історичних наук, доцент

Залізняк Леонід Львович,

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

Капустін Кирило Миколайович,

кандидат історичних наук, старший викладач, випускник НаУКМА

Козак Олександра Деонізіївна,

кандидат історичних наук, доцент

Кокошко Аліна Костянтинівна,
асистент, випускниця НаУКМА

Кухарчук Юрій Васильович
кандидат історичних наук,
старший викладач

Отрощенко Віталій
Васильович,

доктор історичних наук,
професор (Інститут археології
НАН України)

Потєхіна Інна Дмитрівна,

кандидат історичних наук,
доцент (Інститут археології
НАН України)

Скиба Андрій
Володимирович,

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

Сушко Аліна Олександрівна,

кандидат історичних наук,
старший викладач, випускниця
НаУКМА

Томашевський Андрій
Петрович,

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

Федорченко Олена Сергіївна,
кандидат історичних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

43
Кафедра загального та слов’янського мовознавства_______

Завідувач –

Лучик Василь Вікторович,

доктор філологічних наук, професор,
3 корпус, кімн. 201, 203, тел.: (044) 425-40-49,
e-mail: vluchyk@meta.ua

Спеціаліст 1-ї категорії –

МЕЛЬНИК Людмила Олексіївна
3 корпус, кімн. 201, тел.: (044) 425-40-49,
e-mail: melnyklo@ukma.kiev.ua

Антонова Ольга Олександрівна,
cтарший викладач

Афонін Юрій Вікторович,
cтарший викладач

Буніятова Ізабелла Рафаїлівна,

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

Голінатий Олексій Петрович,
кандидат філологічних наук,
старший викладач

Дзєржавін Катажина Сильвія,
старший викладач

Кадуріна Лариса Борисівна,
старший викладач

Куранова Світлана Іванівна,
доцент, кандидат наук
із соціальних комунікацій

Лучик Алла Анатоліївна,

доктор філологічних наук, професор

Передрієнко Віталій Аркадійович,
кандидат філологічних наук,
доцент

Тома Наталя Михайлівна,

кандидат філологічних наук,
старший викладач

Тулей Ришард,

старший викладач

Туранли Ферхад Гардашкан Оглу,
кандидат історичних наук, доцент

Кафедра історії ______________________________________

Завідувач –

Шліхта Наталія Василівна,

доктор філософії в галузі історії, кандидат
історичних наук, доцент, випускниця НаУКМА
5 корпус, кімн. 116, тел.: (044) 425-60-06,
e-mail: nshlikhta@gmail.com

Провідний спеціаліст –

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

Арістов Вадим Юрійович,

старший викладач, кандидат істо
ричних наук, випускник НаУКМА (Інсти
тут історії України НАН України)

Бажан Олег Григорович,

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

Балабушевич Тетяна
Аркадіївна,

кандидат історичних наук,
доцент
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Бетлій Олена В’ячеславівна,

кандидат історичних наук,
старший викладач, випускниця
НаУКМА (Верховна Рада України)

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

Галенко Олександр Іванович,

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

Гломозда Костянтин Юхимович,
кандидат історичних наук,
доцент

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

Горін Сергій Миколайович,

доктор історичних наук,
доцент, випускник НаУКМА

Григор’єва Тетяна Юріївна,

кандидат історичних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Гриневич Владислав Анатолійович,

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

Диса Катерина Леонідівна,

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

Довга Лариса Михайлівна,

доктор філологічних наук, доцент
(Національна музична академія
України ім. П. Чайковського)

Довженко Надія Дмитрівна,
старший викладач

Залізняк Леонід Львович,

доктор історичних наук, професор
(Інститут археології НАН України)

Затилюк Ярослав Володимирович,

старший викладач, кандидат істо
ричних наук, випускник НаУКМА
(Інститут історії України
НАН України)

Кірсенко Михайло Володимирович,
доктор історичних наук, професор

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

Михайловський Віталій Миколайович,
доктор історичних наук,
доцент (Київський університет
ім. Бориса Грінченка)

Надтока Олександр Олександрович,
старший викладач,
випускник НаУКМА

Орел Юлія Володимирівна,

кандидат історичних наук, стар
ший викладач (Центральний державний історичний архів України)

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

Синиця Євген Валентинович,

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

Скальський Віталій Валерійович,
кандидат історичних наук
(Інститут історії України НАН
України)

Старченко Наталія Петрівна,

доктор історичних наук, доцент
(Інститут української археографії
та джерелознавства ім. М. С. Гру
шевського НАН України)

Тесленко Ігор Анатолійович,
кандидат історичних наук,
доцент, випускник НаУКМА

Третякова Олена Василівна,
старший викладач

Туров Ігор Вікторович,

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

45
Хамрай Олексій Олександрович,

керівник спеціалізації «Юдаїка»
МП «Історія», доктор філологічних
наук, доцент (Інститут сходо
знавства імені А. Ю. Кримського
НАН України)

Хоменко Ольга Анатоліївна,

доктор філософії в галузі історії,
кандидат історичних наук,
доцент

Черноіваненко Віталій Віталійович,

академічний координатор спеціа
лізації «Юдаїка» МП «Історія»
кандидат історичних наук, доцент,
випускник НаУКМА

Шандра Валентина
Степанівна,

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

Щербак Віталій Олексійович,
доктор історичних наук,
професор (Київський універ
ситет ім. Бориса Гринченка)

Яковенко Наталія Миколаївна,
доктор історичних наук,
професор

Яременко Максим Васильович,
кандидат історичних наук,
доцент

Кафедра культурології _______________________________

Завідувач –

Собуцький Михайло Анатолійович,
доктор філологічних наук, професор
1 корпус, кімн. 316, тел.: (044) 425-60-98,
e-mail: culture@ukma.kiev.ua

Спеціаліст 1-ї категорії –

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

Лосєв Ігор Васильович,

кандидат філософських наук, доцент

Нікішенко Юлія Ігорівна,

кандидат історичних наук, доцент

Бондарець Оксана Василівна,

Осьмак Владислава Анатоліївна,

Брюховецька Лариса Іванівна,

Петрова Ольга Миколаївна,

старший викладач
старший викладач

Брюховецька Ольга В’ячеславівна,

кандидат філософських наук, старший викладач, випускниця НаУКМА

Голіченко Тетяна Самійлівна,

кандидат філософських наук, доцент

Демчук Руслана Вікторівна,

кандидат філософських наук, доцент

Джулай Юрій Володимирович,

кандидат філософських наук, доцент

Івашина Олександр Олексійович,
старший викладач

Король Денис Олександрович,

кандидат культурології, доцент

старший викладач

доктор філософських наук,
професор (Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України)

Пустовалов Сергій Жанович

кандидат історичних наук, доцент

Ременяка Оксана Сергіївна,

кандидат мистецтвознавства,
доцент (Інститут проблем сучасного мистецтва Національної
академії мистецтв України)

Черепанин Василь Миронович,

кандидат філософських наук, старший викладач, випускник НаУКМА

Чумаченко Борис Миколайович,
старший викладач
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Кафедра літературознавства__________________________
Завідувач –

Моренець Володимир Пилипович,
доктор філологічних наук, професор, лауреат Державної
премії України ім. Т. Г. Шевченка, голова спецради НаУКМА
із захисту кандидатських дисертацій (К26.008.03)
3 корпус, кімн. 118, тел.: (044) 462-77-78,
e-mail: more@ukma.kiev.ua

Провідний спеціаліст –

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

Агеєва Віра Павлівна,

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

Бадешко Лілія Миколаївна,

старший викладач, французька мова

Борисюк Ірина Василівна,

кандидат філологічних наук, доцент
(Київський університет ім. Бориса
Грінченка), випускниця НаУКМА

Бубенко Таїса Григорівна,
старший викладач, німецька мова

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

Горідько Юлія Леонідівна,

кандидат педагогічних наук, доцент

Демська-Будзуляк Леся Мар’янівна,
кандидат філологічних наук,
доцент (Інститут літератури
ім. Т. Г. Шевченка НАН України)

Єрмоленко Володимир
Анатолійович,

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

Жодані Ірина Михайлівна,

кандидат філологічних наук,
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Перелік дисциплін ФАКУЛЬТЕТУ
ГУМАНІТАРНИХ НАУК на 2015/2016 н. р.*
Перелік дисциплін кафедри археології
Маґістерська програма
Кам’яна доба: культура, суспільство, економіка
Епоха бронзи України
Ранній залізний вік України та суміжних територій
Археологія ранніх слов’ян
Методологія наукових досліджень у галузі археології
Ключові проблеми стародавньої історії України
Антична цивілізація Північного Надчорномор’я
Історична антропологія
Київська Русь та її сусіди
Найдавніші землероби України
Методика антропологічних досліджень
Нумізматика України
Музейна справа
НДС: історіографія археологічних досліджень
НДС: етика і методика наукової праці
Етнокультурні процеси за доби палеометалу
Методологічний практикум
Теорія і практика археологічних досліджень
Основи зооархеології
Актуальні проблеми археології
Скіфія за матеріалами елітних курганів
Озброєння доби міді-бронзи й раннього заліза за даними археології
Кочовики середньовічної Європи
Помонгольський час та доба козацтва за даними археології

Перелік дисциплін кафедри загального
та слов’янського мовознавства
Маґістерська програма
Етно- і глотогенез українців
Історія української літературної мови
Слов'янська мова (болгарська)
Зіставне мовознавство
Проміжні рівні мовної системи
Порівняльна граматика слов'янських мов
* Повний перелік дисциплін див. у «Могилянських студіях» за посиланням http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/5878.
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Актуальні питання сучасної лінгвістики
Комунікативна лінгвістика
Лінгвістичний аналіз тексту
Науково-дослідний семінар
Польська мова
Основи комп'ютерної лінгвістики
Мова і мовознавство

Бакалаврська програма
Вступ до мовознавства
Вступ до слов'янської філології
Старослов'янська мова
Основи зіставного мовознавства
Загальне мовознавство
Історія української мови
Курсова робота з мовознавства
Польська мова
Латинська мова
Чеська мова
Теорія і практика перекладу (сертифікатна програма)
Лексика англійської мови (сертифікатна програма)
Професійний переклад з англійської мови
Курсова робота з перекладознавства

Перелік дисциплін кафедри історії
Бакалаврська програма
Історія України-1
Первісна історія
Історія України-2
Історична географія України
Історія античного світу
Основи археології
Комп’ютерні методики роботи з історичними джерелами
Політологія
Історія світової культури
Історія Києво-Могилянської академії
Візантія, Балкани і Центрально-Східна Європа (Х–ХV ст.)
Вступ до історії
Історія західної цивілізації: Середньовіччя
Історія Стародавнього Сходу
Релігієзнавство
Історія полювання на відьом у Європі
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Історія західної цивілізації: від Ренесансу до Просвітництва
(1492–1789)

Середньовічна історія України
Історична географія Центрально-Східної Європи
Вступ до історії євреїв: від давнини до Нового часу
Історія руських земель у складі Корони Польської (1340–
1570). Історія Києва
Степові держави Євразії
Історія Гетьманщини
Історія західної цивілізації: доба націоналізму та
індустріалізації (1789–1914)
Історія Російської імперії ХVIII – поч. ХХ ст.
Українська та зарубіжна історіографія
Актуальні проблеми японської історії (1868–2000)
Історія дипломатії: до кінця XVIII ст.
Історія повсякденного життя у ранньомодерній Європі
Історія Габсбурзької монархії
Історія Речі Посполитої
Процеси націєтворення в Україні ХІХ – поч. ХХ ст.
Новітня історія Європи 1914–1991 рр.
Війни в європейській історії ХVI–ХІХ ст.
Правові системи та правничі інститути в Україні ХVI–
XVIII ст.
Актуальні проблеми української та зарубіжної історії та істо
ріографії
Історичні дослідження методом усної історії
Історія національних меншин в Україні ХІХ–ХХ ст.
Історія сексуальності
Історія Держави Ізраїль
Історія США
Теорія масової культури
Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки		
Історія дипломатії ХІХ–ХХ ст.
Історія України ХХ ст.
Історія радянського суспільства
Дисидентський рух в УРСР
Навчальний практикум з історії
Україна у Другій світовій війні
Вступ до історії Церкви
Історія радянського суспільства (продовження)
Історія Центрально-Східної Європи ХІХ–ХХ ст.
Ментальні мапи європейського простору: погляд ХХ ст.
Навчальний практикум з історії (продовження)
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Маґістерська програма «Історія».
Спеціальність «Історія»
Методологія наукових досліджень
Методологічний практикум
Науково-дослідний семінар: Теорія і практика історії-1: методики роботи з наративом (Спеціалізація «Історія»)
Науково-дослідний семінар «Вступ до юдаїки» (Спеціалізація
«Юдаїка»)
Історія СРСР: історіографічні дискусії
Проблема імперій в нові часи
Проблеми соціорелігійної історії в Україні XVI–XX ст.
Актуальні проблеми всесвітньої історії
Польща в історії, культурі та літературі
Історія історичної науки
Теорія і практика історії: методи інтерпретації ego-документа
Польська мова для істориків
Голодомор в Україні 1932–1933 рр.
Демократизація Центрально-Східної Європи
Історія польсько-українських взаємин у ХХ ст.
Творення націй і держав у Центрально-Східній Європі
Друга світова війна в історичній пам'яті та політиці історії
Гостьовий курс із методології та історіографії
Геноцид і Голокост у ХХ ст.: теоретико-методологічні проблеми
Дослідження радянської історії через мемуари
Історія Центрально-Східної Європи(1989–2007)
Українська еміграція та діаспора
Доба Просвітництва: народження модерних ідей і практик
Бюрократичний апарат Російської імперії
Османська імперія
Українська революція 1917–1921 рр.
Міські студії
Архітектура міста як текст
Комунікативна культура в ранньомодерній Європі
Сучасні теорії політики і влади
Історія хозар і Хозарського каганату
Історія юдаїзму
Єврейська палеографія
Історія євреїв України
Матеріальна культура євреїв Східної Європи
Єврейсько-християнські взаємини: від полеміки до діалогу
Історія Голокосту та антисемітизму
Історія єврейського музеєзнавства
Арамейська мова
Актуальні проблеми юдаїки
Іврит
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Їдиш
Хасидизм: історія та віровчення
Біблійна текстологія
Методика дослідження єврейської рукописної і друкованої спадщини
Історія сіонізму і Держави Ізраїль
Українсько-єврейські взаємини: ХХ ст.
Історія єврейського мистецтва

Перелік дисциплін кафедри культурології
Бакалаврська програма
Історія української культури
Культурологія
Вступ до теорії культури
Загальна історія мистецтв
Історія культури Європи
Основні поняття історії культури
Наукове письмо
Релігійно-культурні традиції на теренах України
Археологія та давня культура
Українське мистецтво: теорія, історія, критика
Історія культур Сходу
Етнологія
Музеєзнавство
Соціокультурний розвиток людства
Соціальна і культурна антропологія
Східнохристиянська культура
Загальна теорія культури
Соціальна культурологія
Культура повсякдення народів світу
Масова культура
Практика музейна (ознайомча)
Практика навчальна (археолого-культурологічна)
Практика дослідницька (етнологічна)
Практика дослідницька (музейна)
Історія кіно
Антична культура
Культура Відродження
Культура Європи Нового часу
Сучасна культура Заходу
Історія декоративно-прикладного мистецтва
Структурний аналіз художнього твору
Туризм та екскурсійна справа
Актуальні проблеми зарубіжної культурології
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Особистість у культурі Заходу в постметафізичний період
Франкфуртська школа
Київ та кияни
Культура радянської доби
Вступ до історичної танатології

Маґістерська програма
Постмодернізм
Політична теологія православного світу
Психоаналіз і культура
Порівняльна етнологія
Етнокультурні процеси давньої Східної та Північної Європи
Культурна історія французької гуманітаристики ХІХ ст. – початку ХХ ст.
Постструктуралізм
Семіотика культури
Сучасне мистецтво: концепції та практика
Екранні мистецтва та візуальна культура
Філософія гуманітарного знання
Практика переддипломна
Історична антропологія
Культура та цивілізація
Актуальні проблеми сучасної етнокультурології
Актуальні проблеми сучасної культурології
Місто і городяни: культура повсякдення

Перелік дисциплін кафедри літературознавства
Перелік дисциплін напряму підготовки «Філологія»
Бакалаврська програма
Світова література-1
Фольклористика
Музейна (ознайомча) практика
Науково-критичне письмо
Вступ до спеціальності
Вступ до літературознавства
Світова література-2 (література XIX ст.)
Українська література-1 (давня література)
Сатира та гумор в європейських літературах
Основи літературної творчості
Іспанська драма «золотої» доби
Шістдесятництво в контексті української культури другої поло
вини ХХ ст.
Світова література-3 (література XX ст.)
Сучасна українська література
Теорія літератури
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Українська література-2 (література XIX ст.)
Дослідницька практика
Теорія та історія художньої фантастики
Українська література-3 (література ХХ ст.)
Основи компаративістики
Американська велика проза ХХ ст.
Європейський літературний авангард початку ХХ ст.
Екзистенціалізм і література ХХ ст.
Драматургія Лесі Українки в контексті модернізму
Кваліфікаційна робота

Маґістерська програма «Філологія. Теорія, історія літератури та компаративістика»
Філософія та література
Французька література кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Головні теоретичні концепції і школи західного літературо
знавства ХХ ст.
Німецька література першої пол. ХХ ст.
Українське літературне бароко
Проблеми поетики
Література і політика в ХІХ–ХХ ст.: європейський контекст
Французька література другої пол. ХХ ст. у філософському кон
тексті
Літературно-критичний практикум
Основи редагування
Аксіологічні виміри літератури
Актуальні проблеми історії зарубіжної літератури
Ґендерний дискурс українського модернізму
Новітні методи гуманітарного дослідження
Польська література 1890–1930 рр.
Література в контексті культурних студій
Науково-дослідний семінар (філологія)
Актуальні проблеми сучасного літературознавства
Американська література ХХ–ХХІ ст.
Російська література «Срібного віку»
Українська поезія
Актуальні проблеми українського літературознавства

Перелік дисциплін кафедри української мови
Бакалаврська програма
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Українська лексикографія
Українська мова (Фонетика)
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Українська мова (Лексика)
Українська мова (Морфологія)
Українська мова (Синтаксис)
Стилістика української мови
Українська діалектологія
Практика діалектологічна
Українська мова (для іноземних студентів)
Вступ до соціолінгвістики
Українська мова як іноземна: теорія і практика викладання
Стратегії і тактики успішної комунікації
Проблеми походження й становлення української мови
Основи наукової комунікації
Український правопис: ретроспектива та сучасність
Українське термінознавство

Маґістерська програма
Українська мова в сучасному світі
Лексико-семантична система української мови
Мовна норма і стиль
Проблемні питання синтаксису української мови
Соціолінгвістика
Актуальні питання українського термінознавства
Морфологічні категорії української мови

Перелік дисциплін кафедри філософії
та релігієзнавства
Бакалаврська програма
Антична філософія
Індійська філософія
Релігієзнавство
Філософія (пропедевтичний курс)
Основи наукових досліджень
Філософія Східної Азії
Біблієзнавство
Логіка
Філософія Середніх віків
Епістемологія
Історія християнства
Некласична логіка
Філософія Відродження та Реформації
Історія української філософії
Філософія історії
Філософія Нового часу
Філософська антропологія
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Німецька класична філософія
Риторика
Російська філософія ХІХ – початку ХХ ст.
Філософія Просвітництва
Сучасна західна філософія
Етика
Історія науки
Філософія права
Естетика
Соціальна філософія
Філософія науки
Філософія повсякденності
Українські традиції дослідження Біблії
Політологічні аспекти релігієзнавства
Практичне релігієзнавство
Філософія сучасного мистецтва
Релігійні етоси господарювання та підприємництва
Аналітика міфу
Європейський нігілізм
Логіка і методологія стратегічних досліджень
Філософія війни
«Так казав Заратустра» Ніцше: дослідницький семінар
Теорії смислу і нонсенсу
Неорелігії світу
Філософія релігії
Феноменологія релігії
Сакральна географія і феномен паломництва
Філософія Ніцше
Теорії ідеології
Символіка людського тіла в культурі: між розумом і чуттєвістю
Теорії масової культури

Маґістерська програма
Аналітична філософія
Метафізика Арістотеля
Типи середньовічного філософування на Латинському Заході
Феноменологія
Комунікативна практична філософія
Академічна філософія в Києві ХІХ – початку ХХ ст.
Європейські моделі філософування: від античності до сьогодення
Методологічні проблеми історико-філософського пізнання
Філософська герменевтика
Епістемологічні проблеми в сучасній філософії
Історико-філософська біографістика
Марксизм і неомарксизм
Філософія європейського лібералізму: основні історичні типи
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Філософська проблематика ранньоукраїнської модерності
Критична філософія Канта
Філософія (для підготовки до кандидатського іспиту)
Онтологія тілесності
Етика і філософія діалогу: М. Бубер, Е. Левінас, М. Бахтін
Філософія прагматизму

Перелік дисциплін кафедри англійської мови
Англійська мова-1
Англійська мова-1 (за професійним спрямуванням)
Англійська мова-2: Англійська мова для науковців
Англійська мова-2: Англомовний економічний дискурс
Англійська мова-2: Англійська мова для міжнародної банківської справи, фінансів та аудиту
Англійська мова-2: Англійська мова для правників
Англійська мова-2: Англійська мова для ЗМІ
Англійська мова-2: Англомовний курс з творчого письма
Англійська мова-2: Англійська мова для менеджменту, маркетингу та туризму
Інтенсивний корективний курс англійської мови
Англійська мова
Англійська мова для програмного забезпечення
Англійська мова для журналістів
Академічне письмо для юристів
Критичне читання

Усі комп’ютерні класи НаУКМА
підключено до локальної
комп’ютерної мережі
та до мережі Інтернет
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ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК
(ФЕН)

Декан факультету –
ГУМЕННА
Олександра Віталіївна,
кандидат економічних
наук, доцент
6 корпус, кімн. 406,
тел./факс: (044) 425-77-37,
e-mail: gumenna@ukma.kiev.ua

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

Провідний спеціаліст –
Цілик Наталія Миколаївна
e-mail: cylik@ukma.kiev.ua

Спеціалісти першої категорії –
Клокун Зоя Сергіївна,
ІСАЄНКО Анна Михайлівна,
6 корпус, кімн. 407, тел./факс: (044) 425-77-37,
e-mail: isaenkoam@ukma.kiev.ua

Факультет економічних наук НаУКМА готує фахівців-економістів за напрямом вищої освіти «Економіка та підприємництво»
на базі таких програм:
• бакалаврські програми – «Економічна теорія», «Марке
тинг», «Фінанси і кредит»;
• маґістерські програми – «Економічна теорія», «Маркетинг»,
«Фінанси і кредит»;
• PhD-програма Докторської школи НаУКМА – «Фінанси».
Випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі.
МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ
Освітньо-професійні програми підготовки економістів відповідають, окрім державних стандартів вищої освіти України, сучасним західним стандартам вищої економічної освіти, що засвідчує
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визнання західними університетами програм факультету під час
прийому наших випускників на маґістерські програми та програми PhD.
До складу факультету входять три кафедри, на яких працюють визнані в Україні кваліфіковані викладацькі кадри (30 % док
торів і 60 % кандидатів наук), більшість із яких пройшли стажування у провідних університетах США, Канади, Франції, Німеч
чини, Нідерландів, Іспанії, Норвегії.
Кафедра економічної теорії пропонує програми, орієнтовані
на англо-американську модель університетської освіти, що передбачає поглиблене опанування студентами теоретичних знань
як підґрунтя для набуття ними фахових умінь творчо виконувати аналітичну роботу широкого профілю на всіх рівнях управління, що дає можливість випускникам бути готовими і здатними
постійно і гнучко вдосконалювати свою кваліфікацію, а також генерувати нові знання та ефективно застосовувати їх на практиці.
Кафедра фінансів готує фінансистів-аналітиків, здатних роз
в’язувати нестандартні завдання, приймати ефективні рішення,
креативно мислити та діяти. Пріоритетом у роботі кафедри є
поєднання навчального процесу з науковою роботою, впровадження новітніх технологій навчання. За версією журналу
«Фокус» 2010–2013 рр. бакалаврська та маґістерська програми
кафедри визнані одними з найкращих бізнес-орієнтованих програм в Україні, у 2012 кафедра фінансів увійшла до Міжнародно
го рейтингу найкращих бізнес-шкіл за версією Вебометрікс.
Міжнародна програма кафедри фінансів «Вивчення економіки
методами системної динаміки» («Learning Economics with Dynamic
Modeling»), спільно з університетом Бергена (Норвегія), увійшла
до рейтингу найефективніших освітніх програм українських
вузів, за версією журналу «Фокус» 2013 р., у 2014 році кафедра
успішно пройшла процес підтвердження якості освіти Міжна
родною інституцією CFA Institute (CFA – Chartered Financial
Analyst, сертифікація дипломованого фінансового аналітика), яким
було підтверджено відповідність навчального процесу бакалаврської та маґістерської програм за напрямом «Фінанси та кредит»
світовим стандратам освіти CFA.
Кафедра маркетингу та управління бізнесом за характером
діяльності забезпечує реалізацію концепції проектно-орієнтованого навчання, головним завданням якої є налагодження тісніших
зв’язків між навчальним процесом та потребами бізнес-середо
вища. Кафедра забезпечує якісне викладання прикладних дисциплін для бакалаврів і маґістрів усіх напрямів підготовки та
спеціальностей. Кафедра є асоційованим членом Міжнародної
асоціації маркетингових ініціатив (МАМІ).
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НАУКОВА РОБОТА
Професори й доценти факультету є авторами підручників
і навчальних посібників, які посідають провідні місця у вищій
економічній освіті України. Викладачі факультету регулярно пуб
лікують наукові статті у фахових наукових українських та закордонних виданнях, беруть активну участь у престижних міжна
родних та всеукраїнських наукових конференціях, семінарах,
форумах, «круглих столах» тощо, у тому числі за кордоном.
Студенти й викладачі ФЕН ведуть дослідницьку роботу в
науково-навчальному центрі «Інноваційна лабораторія» кафедри
економічної теорії та в Лабораторії фінансово-економічних досліджень кафедри фінансів. Наукова робота професорсько-викладацького складу створює методологічну базу для постійного
вдосконалення змісту і форм навчального процесу, переведення
курсів на проблемно-орієнтовний метод викладання.
ПАРТНЕРИ ТА МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Для підтримання високого рівня навчання, активного впровадження новітніх навчальних технологій, факультет постійно
залучає до роботи провідних вітчизняних та іноземних викладачів,
встановлює зв’язки із закордонними університетами. Провідні
західні фахівці залучаються до читання вибіркових курсів анг
лійською мовою, зокрема американські професори за програмою
Фулбрайта.
Партнери ФЕН: Київський національний університет ім. Т. Шев
ченка, Київський національний економічний університет ім. В. Геть
мана, Національний технічний університет «Харківський полі
технічний інститут», Ужгородський національний університет,
Одеський національний політехнічний університет, Інститут
економіки і прогнозування НАН України, Норвезька школа
менеджменту BI, Університет Бергена (Норвегія), Університет
св. Томаса (США), ISM Університет менеджменту та економіки
(Литва), Бредфордський університет (Великобританія), Таллін
нський університет технологій (Естонія), Університет Аристотеля
в Салоніках – URENIO Research (Греція), Гродненський держав
ний університет ім. Янки Купала (Білорусь), Полоцький державний університет (Білорусь) та ін.
Факультет тісно співпрацює з компаніями Ernst&Young,
Deloitte&Touch USC, PriceWaterhouseCoopers, KPMG, Dragon
Capital, Райффайзен Банк Аваль, L’Oreal, Монделіз Україна (Kraft
Foods Ukraine), Аудиторською компанією BDO, ВАТ «ІНТАЛЕВУкраїна», Страховою компанією «Скайд», ТОВ «АСНільсен
Юкрейн», Компанією АШАН, Світовим банком, ТОВ «Лубенський
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молочний завод» та багатьма ін. Найкращі фахівці цих компаній
проводять семінарські та практичні заняття, читають лекції. Це дає
змогу суттєво покращити практичну підготовку студентів факультету.
Гордістю факультету є Клуб випускників факультету. Ця організація всіляко сприяє діяльності факультету, надає фінансову
підтримку, допомагає з працевлаштуванням студентів. Найкращі
випускники факультету проводять майстер-класи «Як стати успішним», на яких розповідають про секрети особистого зростання.

МАґІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ ФЕН

Економічна теорія (Економіка)
Керівник –
Бажал Юрій Миколайович,
доктор економічних наук, професор,
лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки, академік
Академії наук Вищої школи України,
член-кореспондент Академії
технологічних наук України; керівник
програми та циклу концентрації
«Інноваційна стратегія»
6 корпус, кімн. 403,
тел.: (044) 425-60-42, факс: (044) 425-77-37,
e-mail: bazhal@ukma.kiev.ua

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

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

Маркетинг
Керівник –
Россоха
Володимир Васильович,
доктор економічних наук,
професор
6 корпус, кімн. 305,
тел.: (044) 425-77-87,
e-mail: rossokha@ukr.net

Маґістерська програма «Маркетинг» логічно продовжує професійну підготовку фахівців із маркетингу на якісно новому рівні,
здатних розв’язувати сучасні нестандартні завдання, генерувати
оригінальні й ефективні для суспільства ідеї, приймати оптимальні рішення в нетипових умовах, креативно мислити та діяти.
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Мета підготовки маґістрів з маркетингу в НаУКМА визначається поєднанням потреб України у високоосвічених фахівцях та
запитів громадян в отриманні ґрунтовної освіти з цього напряму,
яка давала б змогу розвинути розумові здібності особи та реалізувати їх у практиці установ будь-якої форми власності, на виробництві, у комерційних та некомерційних організаціях.
Зміст спеціальної професійної підготовки маґістрів із маркетингу зумовлений необхідністю здобуття знань, напрацювання умінь та
навичок, які можуть забезпечити відповідність фахівця таким рівням,
як маркетолог-аналітик, маркетолог-менеджер, директор з маркетин
гу. Набуття відповідної спеціальності передбачає можливість створення фахівцем власного підприємства та управління підприємст
вами різних форм власності та організаційно-правових форм, можливість діяльності в консультаційних організаціях та установах.
Викладацький склад програми представлений досвідченими
викладачами, які мають досвід бізнес-діяльності. Пріоритетом у
роботі є поєднання навчального процесу з науковими дослідженнями та практичною діяльністю, впровадження новітніх технологій навчання. Широко застосовується програма гостьових лекцій
від провідних представників бізнесу. Окремі дисципліни мо
жуть викладатися англійською мовою.
Програма реалізується в тісному співробітництві з авторитетними українськими та зарубіжними науковими інституціями,
консалтинговими й аналітичними центрами, підприємницькими
структурами, рекламними та маркетинговими агенціями.
Програма відповідає сучасним стандартам як Міністерства
освіти і науки України, так і європейським зразкам щодо вищої
економічної освіти в контексті Болонського процесу. Випускники
програми отримують диплом маґістра державного зразка про повну вищу освіту.

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

Програма орієнтована на підготовку творчих фахівців, які здат
ні розв’язувати нестандартні завдання, приймати оптимальні рішення в нетипових умовах, генерувати оригінальні й плідні для
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суспільства ідеї, креативно мислити та діяти. Значну увагу приділено висвітленню новітніх напрямів у вітчизняній та зарубіжній фінансовій науці й практиці.
Навчальний план передбачає підготовку фахівців, які матимуть
глибоку теоретичну й практичну базу з питань фінансового менеджменту, вмітимуть застосовувати сучасні економіко-математичні методи для фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі фінансів. Традиційними є гостьові лекції. До викладання запрошуються провідні фахівці галузі, іноземні експерти.
Програма виконується в тісному співробітництві з авторитетними українськими та зарубіжними науковими інституціями,
консалтинговими й аналітичними центрами, західними аудиторськими компаніями, інвестиційними компаніями, провідними банківськими та бізнесовими структурами, зокрема Норвезьким міжнародним науковим центром, Ernst&Yang, Deloitte&Touche USC,
PriceWaterhouseCoopers, KPMG, Dragon Capital, «КІНТО» тощо.
Пріоритетом у роботі є поєднання наукових досліджень із навчальним процесом, упровадження новітніх технологій навчання, зокрема Лабораторія фінансово-економічних досліджень кафедри активно залучає маґістрів до проведення науково-дослідницької роботи. Найкращі наукові праці студентів друкуються
в «Наукових записках НаУКМА» (серія «Економіка») та альманасі «Маґістеріум».
Більшість викладачів програми проходили навчання й стажування у відомих світових науково-освітніх центрах: Інституті
економічного розвитку Світового банку, тренінгових програмах Міжнародного валютного фонду, в Економічному інституті
Болдера (США), університеті Індіана (США), Стенфордському
університеті (США), у Вищій центральній бізнес-школі Ліона
(Франція), у Вільному університеті Брюсселя (Бельгія), а також
в інших університетах та бізнес-школах Канади, Німеччини,
Великої Британії, Нідерландів тощо. Усі викладачі мають науковий ступінь доктора чи кандидата наук; чимало з них є членами
редколеґій фахових видань, міжнародної експертної мережі,
економічних асоціацій, фахових організацій, зокрема спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій, вчених рад.
Програма відповідає сучасним стандартам як Міністерства
освіти і науки України, так і європейським щодо вищої економічної освіти в контексті Болонського процесу. Кафедра фінансів увійшла до міжнародного веб-рейтингу світових бізнес-шкіл,
який було опубліковано у січні 2012 р. За версією журналу «Фокус» протягом останніх років визнається однією з найкращих біз
нес-орієнтованих маґістерських програм в Україні зі спеціальності
«Фінанси». Випускники програми отримують диплом маґістра
державного зразка про повну вищу освіту.
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Логічним продовженням навчання в маґістеріумі є можливість долучення до третього рівня освіти – PhD за спеціальністю «Фінанси», яка є першою в Україні докторською програмою
за європейськими стандартами у тісній співпраці з провідними
західними університетами та Бізнес-Школою НаУКМА.

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

Бажал Юрій Миколайович,
доктор економічних наук, професор, лауреат
Державної премії України в галузі науки і техніки,
академік Академії наук Вищої школи України, членкореспондент Академії технологічних наук України
6 корпус, кімн. 403, тел.: (044) 425-60-42,
e-mail: bazhal@ukma.kiev.ua

Провідний спеціаліст –

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

Спеціаліст –

ДорохінА Вікторія Сергіївна
6 корпус, кімн. 203,
тел.: (044) 425-60-42,
e-mail: mihaleva@ukma.kiev.ua
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Перелік дисциплін факультету
економічних наук на 2015/2016 н. р.*
Перелік дисциплін кафедри економічної теорії
Бакалаврська програма
Політична економія
Економічна історія
Регіональна економіка
Економічна теорія підприємництва
Історія економічних учень
Економічна історія та історія економічної думки України
Національні моделі економічних систем
Основи економічної теорії
Макроекономіка
Демографія
Економіка праці та соціально-трудові відносини
Навчально-науковий семінар з економіки
Економіка підприємства
Міжнародна економіка
Економіко-математичне моделювання-2 (Макро- та мікроеко
номічне моделювання)
Креативне мислення
Глобальна економіка
Інституціональна економіка
Національна економіка
Політична економія-2 (Філософія господарства)
Алертність публічного виступу
Прогнозування економічних криз
Макроекономічний аналіз
Антимонопольна політика

Маґістерська програма
Актуальні проблеми міжнародної економіки
Економічний аналіз державної політики
Соціальна відповідальність
Сучасні економічні теорії
Економічна теорія управління підприємством
Макроекономічне прогнозування
Економетрика і моделювання економічної динаміки
Сучасні проблеми ринку праці
Соціальна економіка
Комп’ютерні аналітичні програми
Порівняльна економічна політика країн
* Повний перелік дисциплін див. у «Могилянських студіях» за посиланням http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/5878.
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Перелік дисциплін кафедри фінансів
Бакалаврська програма
Актуальні проблеми глобалізації та європейської інтеграції
Мікроекономіка
Статистика
Соціальне страхування
Гроші та кредит
Економіко-математичне моделювання-2 (Економетрика)
Фінансове право
Фінанси-1 (Міжнародні фінанси)
Місцеві фінанси
Податкова система
Застосування методів системної динаміки у фінансах
Економіко-математичне моделювання-1 (дослідження опе
рацій в економіці)
Ділова етика
Вступ до інституціональної економіки
Вступ до методології наукових досліджень
Бухгалтерський облік
Інвестування
Фінансове моделювання
Сучасні проблеми прийняття рішень у фінансах
Національна економіка
Фінанси-2 (Фінансовий ринок)
Страхові послуги
Фінанси-2 (Фінанси підприємств)
Моделювання поведінки динамічних систем
Фінансовий аналіз
Аудит
Інформаційні системи і технології у фінансах
Банківські операції
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
Бюджетна система
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Податковий менеджмент
Фінансова економетрика
Поведінкові фінанси
Макроекономічне прогнозування
Інвестиційний менеджмент
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Соціальна відповідальність та інтелектуальна власність
Ринок фінансових послуг
Фінансова математика
Державні фінанси
Елементи теорії ймовірності та випадкових процесів
Фінансовий контролінг
Фінансовий облік на основі Міжнародних стандартів
звітності
Управління фінансовою санацією підприємства
Страховий менеджмент
Методи системної динаміки у фінансах
Методика викладання фінансово-економічних дисциплін
Міжнародне оподаткування
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та управління бізнесом
Бакалаврська програма
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Маркетинг
Маркетингові дослідження
Поведінка споживача
Маркетинг послуг
Маркетингові комунікації
Маркетингова товарна політика
Логістика
Маркетингове ціноутворення
Маркетинг промислового підприємства
Ділова етика
Навчально-науковий семінар
PR-технології в організаціях
Конкурентоспроможність підприємств
Управління проектами
Інформаційні системи та технології в маркетингу
Основи підприємництва та бізнес-планування
Бенчмаркинг
Креативний менеджмент
Державне регулювання підприємництва
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Дірект-маркетинг
Інфраструктура товарних ринків
Маркетинг нерухомості
Корпоративний (фірмовий) стиль
Маркетинг і реклама в індустрії моди
Антикризове управління
Маркетинг туризму
Економічний аналіз в маркетингу
Підприємницьке право
Формування споживчої культури

Маґістерська програма
Логістичний менеджмент
Маркетинговий аудит
Інноваційний розвиток підприємства
Маркетинговий менеджмент
Соціальна відповідальність
Інноваційний маркетинг
Інтелектуальна власність
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Стратегічний маркетинг
Рекламний менеджмент
Торговельний маркетинг
Міжнародний маркетинг
Методика викладання маркетингу у вищій школі
Стратегічне управління підприємством
Управління поведінкою споживача
Маркетинг взаємодії
Бренд-менеджмент
Міжнародний менеджмент
Інноваційні технології в маркетингу
Менеджмент персоналу
Математичне моделювання в маркетингу
Реінженірінг бізнес-процесів

Зима
в НаУКМА
(1-ше академічне
містечко)
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web-сторінка www.fcss.ukma.kiev.ua

На факультеті інформатики НаУКМА здійснюється підготовка фахівців за напрямами:
• бакалаврські програми – «Програмна інженерія», «При
кладна математика»; «Інформатика»;
• маґістерські програми – «Інформаційні управляючі системи
та технології», «Прикладна математика», «Про
грамне за
без
печення систем», «Системи і методи прийняття рішень».
Випускники мають можливість продовжити навчання в аспі
рантурі.
МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ
До складу факультету входять чотири кафедри: інформатики,
математики, мережних технологій, мультимедійних систем, а також
лабораторія інформатики. Вони забезпечують роботу бакалаврату,
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маґістерських програм та аспірантури. Лабораторія обслуговує
10 комп’ютерних класів. Усі класи під’єднано до локальної ком
п’ютерної мережі НаУКМА та до Інтернету.
Основні завдання факультету – забезпечення базової вищої освіти з фундаментальних напрямів сучасної кiбернетики,
інформатики та прикладної математики; підготовка фахівців
широкого профілю, здатних розробляти та впроваджувати складні комп’ютерні системи, застосовувати методи системного аналізу та математичного моделювання під час розв’язання прак
тичних задач в економіці, управлінні тощо, а також у теоретичних
та прикладних науково-технічних дослідженнях. Кафедри факультету готують фахівців за напрямом базової вищої освіти «Програмна
інженерія» з профілюванням на перехід до програм маґістра за
спеціальностями «Інформаційні управляючі системи та технології»,
«Системи і методи прийняття рішень», «Програмне забезпечення
систем».
Основний напрям підготовки студентів можна сформулювати як «прикладні інформаційні технології» на базі ґрунтовної підготовки в галузі Software Engineering.
В основу професійного блоку дисциплін, що вивчаються на
факультеті, покладено принцип висвітлення основних парадигм
програмування, мов, які підтримують ці парадигми, а також базо
вих розділів математики.
У програмах навчання з’являються курси, пов’язані з найсу
часнішими проблемами інформатики та прикладної математики.
Варто зазначити курси з мережних технологій (спільно з провідною компанією в цій галузі «CISCO Systems Inc.»), мультимедійних
технологій, агентних технологій, веб-програмування, електронної
комерції, актуарної (страхової) математики, фінансової математи
ки, застосування математичних методів в економіці тощо.
НАУКОВА РОБОТА
Викладачі разом зі студентами виконують низку проектів,
спрямованих на розроблення комп’ютерних систем підтримки
дистанційної освіти та введення в нашому університеті електрон
ної форми освіти. Інформаційні технології, які вивчають і опа
новують наші студенти, пов’язані з Інтернетом, розподіленими
обчисленнями, застосуванням штучного інтелекту та прийняттям рішень за умов невизначеності.
Головні напрями наукової роботи: математичне моделюван
ня соціальних та економічних процесів, сучасні інформаційні
технології, мультимедійні системи й електронні видання, методи
розподіленого програмування, сучасні методи теорії програмування, інструментальні засоби розроблення комп’ютерних систем
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підтримки електронної освіти, інтелектуалізація веб-орієнтованих
інформаційних систем, створення інтелектуальних мережних
онтологічних систем, алгоритми на графах, функціональний аналіз,
дискретна математика, теорія груп, криптографія.
ПАРТНЕРИ ТА МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Кафедри ФІн та маґістерські програми плідно співпрацюють
із багатьма закордонними університетами, насамперед із Вищою
технічною школою (HTWK, Лейпциґ, Німеччина), Вестфальським
університетом (Мюнстер, Німеччина), Університетом Оксфорд
Брукс (Оксфорд, Велика Британія), факультетом інформатики
та математики Університету Миколая Коперника (Торунь,
Польща), Фундацією Економічної Освіти (Варшава, Польща)
тощо. Таке співробітництво дало факультету можливість брати
активну участь у спільних європейських проектах, зокрема за
програмою TEMPUS. Так, було виконано проект «Human
Resource Development in Ukraine» (підготовка фахівців для видавничої галузі України). Завер
шено роботу над проектом
«Електронний центр мультимедійних ресурсів в Україні», що
має на меті розширення навчальної бази українських університетів та інтенсифікацію академічних обмінів. З 2011 року започатковано співпрацю фікультету з наукового напряму «Динамічні
системи» із Потсдамським університетом (Німеччина) та Інсти
тутом технологій (Лозанна, Швейцарія).
Протягом 2012–2015 рр. кафедрою математики факультету
інформатики було налагоджено співпрацю з Інститутом матема
тики Болгарської академії наук (Софія, Болгарія) та Сілезьким по
літехнічним університетом (Глівіце, Польша).
Досягнення студентів
факультету інформатики за 2015 р.
1. Республіканська олімпіада з математики у м. Львові – 4 міс
це, студентка 2-го курсу ПМ Данилочкіна Настя.
2. Закритий публічний конкурс із програмування на платформі System z “z/Master 2015” від IBM:
1-ше місце – студент 3-го курсу спеціальності «Програмна
інженерія» Шкарупа Ярослав;
2-ге місце – студент 4-го курсу спеціальності «Програмна
інженерія» Молодкін Олександр (тренер – доцент кафедри ін
форматики Норкін Богдан Володимирович).
3. Хакатон з Azure і Internet Of Things від Intel та Microsoft –
перемогла команда факультету в складі студентів 2–4 курсів:
Куцик Василь, Курп’як Олег, Поломаний Василь, Лях Андрій, Лев
ченко Володимир, Каспришин Ярослав.
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МАґІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ ФІн

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

Програма орієнтована на підготовку кадрів для проведення
досліджень і науково-технічних розробок у галузі проектування та реалізації різних інформаційних управляючих систем.
Маґістр комп’ютерних наук, який спеціалізується в галузі
інформаційних управляючих систем, може:
• проводити наукові дослідження у сфері побудови ефективних алгоритмів управління, складних систем оброблення інформації;
• проводити практичні дослідження й обстеження об’єктів
та процесів управління, що підлягають комп’ютеризації;
• проектувати й програмувати інформаційні управляючі системи із застосуванням сучасних технологій мережних рішень, обираючи найбільш адекватні апаратні платформи
та відповідний інструментарій програмних розробок;
• орієнтуватись у сучасних технологіях побудови структуро
ваних кабельних мереж;
• розробляти ефективні прикладні програми в різноманітних предметних сферах;
• викладати у вищих навчальних закладах.

Прикладна математика

Керівник –
олійник Богдана Віталіївна,
доктор фізико-математичних
наук, доцент
тел.: (044) 425-43-08

Підготовка маґістра з цієї спеціальності концептуально базується
на динамічних системах, що наявні як у природничих і комп’ю
терних науках, так і в економічних та гуманітарних галузях.
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Маґістерська програма розрахована на підготовку фахівців,
здатних до якісного аналізу, побудови різноманітних складних
математичних моделей та розрахунків; до застосування мате
матичного апарату в комп’ютерних і природничих науках, економіці й фінансах, соціології, страховій справі тощо. Програмою
передбачено ґрунтовне вивчення побудови, аналіз, оцінки складності алгоритмів, що дає можливість їх ефективно використовувати
для розв’язання задач. Маґістерська програма «Прикладна ма
тематика» орієнтована на підготовку фахівців, що, з одного боку,
добре володіють методами прикладної математики, а з іншого –
добре ознайомлені з сучасними комп’ютерними технологіями.
Ця маґістерська програма містить такі основні дисципліни:
динамічні системи, розпізнавання образів, прикладна алгебра
та теорія чисел, математичні основи інформаційних технологій,
теорія складності алгоритмів, прикладне програмування, основи
штучного інтелекту, стохастична фінансова математика.

Програмне забезпечення систем

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

Маґістерська програма «Програмне забезпечення систем»
за професійним спрямуванням орієнтована на підготовку кадрів для проведення досліджень і науково-технічних розробок
у галузі проектування й реалізації автоматизованих інформаційних систем. Спеціалізацією маґістерської підготовки є «аналітик комп‘ютерних систем» з терміном навчання 2 роки.
Навчальний план підготовки маґістра складений з урахуванням сучасних тенденцій розвитку інформаційних техно
логій та програмної інженерії. Розширено та поглиблено цикл
дисциплін, пов‘язаних з теоретичними та практичними аспектами розробки великих програмних систем, математичними методами моделювання технічних об‘єктів та прийняття рішень.
Всі дисципліни забезпечені навчальними і робочими програма
ми власної розробки викладачів кафедр факультету інформатики.
Кваліфікація маґістра присвоюється на підставі успішного
захисту маґістерської кваліфікаційної праці (дипломної роботи),
яка має виконуватись протягом навчання на маґістерській програмі. Тематика кваліфікаційних робіт визначається напрямами
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наукових досліджень науково-дослідних інститутів м. Києва, з якими співпрацює Національний університет «Києво-Могилянська
академія», та науково-практичним змістом самої маґістерської
програми.

Системи і методи прийняття рішень
Керівник –
ЧОРНЕЙ
Руслан Костянтинович,
кандидат фізикоматематичних наук,
доцент
тел.: (044) 425-43-08,
e-mail: chorneir@gmail.com

Програма орієнтована на підготовку спеціалістів із комп’ютер
них систем як засобів у прийнятті управлінських, технічних та
наукових рішень. Для вирішення відповідної проблеми маґістр за
цим напрямом має вміти підібрати й згенерувати потрібну ком
п’ютерну систему, а в разі її відсутності розробити і впровадити її.
При цьому він має обрати оптимальну систему кодування інформації, що обробляється, забезпечити її захист, а також, застосовуючи математичні методи оптимізації, розробити ефективні алгоритми пошуку оптимального розв’язання проблеми. Програма підготовки маґістра ведеться у трьох напрямах: прикладна математика;
алгоритми та програмування; сучасні комп’ютерні системи.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДР ФІн
Кафедра інформатики__________________________

Завідувач –
Гороховський Семен Самуїлович,
кандидат фізико-математичних наук, доцент,
старший науковий співробітник
1 корпус, кімн. 302, тел.: (044) 463-69-85,
e-mail: gor@ukma.kiev.ua

Спеціаліст кафедри –
МЕЛЕЩЕНКО Світлана Антонівна
1 корпус, кімн. 302, тел.: (044) 463-69-85,
e-mail: svet@ukma.kiev.ua

Глибовець Микола
Миколайович,

доктор фізико-математичних
наук, професор

82
Бучко Олена Андріївна,
старший викладач, кандидат наук

Гломозда Дмитро
Костянтинович,
кандидат технічних наук,
старший викладач

Горборуков Вячеслав Вікторович,
асистент

Гулаєва Наталія Михайлівна,
кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Єршов Сергій Володимирович,
доктор фізико-математичних
наук, доцент, старший науковий
співробітник

Кирієнко Оксана Валентинівна,
старший викладач

Мейтус Володимир Юлійович,

доктор фізико-математичних
наук, доцент, старший науковий
співробітник

Норкін Богдан Володимирович,

кандидат фізико-математичних
наук, старший викладач

Проценко Володимир Семенович,
кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Сидоренко Марина Олегівна,
кандидат технічних наук,
старший викладач

Скобелєв Володимир Геннадійович,
доктор фізико-математичних
наук, доктор технічних наук,
професор

Тригуб Олександр Семенович,

кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Ковалюк Тетяна
Володимирівна,
кандидат технічних наук,
доцент

Ляшко Володимир Іванович,
кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Шабінський Антон Сергійович,
асистент, аспірант НаУКМА

Ющенко Юрій Олексійович,

кандидат фізико-математичних
наук, старший викладач

Кафедра математики___________________________

Завідувач –
Олійник Богдана Віталіївна,

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

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

Дяченко Сергій Миколайович,
кандидат фізико-математичних
наук, старший викладач

Братик Михайло Васильович,

Захарійченко Юрій
Олексійович,

Дрінь Світлана Сергіївна,

Кашпіровський Олексій Іванович,

кандидат фізико-математичних
наук, старший викладач
кандидат фізико-математичних
наук, старший викладач

кандидат фізико-математичних
наук, доцент
кандидат фізико-математичних
наук, доцент
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Кошманенко Володимир
Дмитрович,
доктор фізико-математичних
наук, професор

Прокоф’єв Павло
Геннадійович,

старший викладач,
випускник НаУКМА

Митник Юрій Васильович,

Руссєв Андрій Валерійович,

Михалевич Вадим
Михайлович,

Чорней Руслан
Костянтинович,

Морозов Денис Іванович,

Швай Надія
Олександрівна

кандидат фізико-математичних
наук, доцент

доктор фізико-математичних
наук, професор
кандидат фізико-математичних
наук, старший викладач

Пилявська Ольга
Степанівна,
кандидат фізико-математичних
наук, доцент

кандидат фізико-математичних
наук, старший викладач

кандидат фізико-математичних
наук, доцент

кандидат фізико-математичних
наук, старший викладач

Щестюк Наталія Юріївна,

кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Кафедра мережних технологій__________________

Завідувач –
ФРАНЧУК Олег Васильович,

кандидат технічних наук, доцент
1 корпус, кімн. 119, тел.: (044) 425-02-45,
e-mail: frnchk@bigmir.net

Спеціаліст –
Волкова Аліна Миколаївна
3 корпус, кімн. 223,
тел.: (044) 425-77-53,
e-mail: volkovaam@ukma.kiev.ua

Глибовець Андрій
Миколайович,

кандидат фізикоматематичних наук, доцент,
випускник НаУКМА

Гречко Анастасія
Валеріївна,

кандидат фізико-матема
тичних наук, старший викла
дач (Інститут кібернетики
ім. В. М. Глушкова НАН України)

Дорош Олег Ігорович,

старший викладач, випускник
НаУКМА

Ільїн Микола Іванович,

старший викладач (Національний
технічний університет України
«Київський політехнічний
інститут»)

Родіонов Андрій
Миколайович,

кандидат технічних наук,
старший викладач (Національний
технічний університет України
«Київський політехнічний
інститут»)

Сініцина Ріната
Борисівна,

кандидат фізико-математичних
наук, старший викладач

Черкасов Дмитро Іванович,
кандидат технічних наук,
старший викладач
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Кафедра мультимедійних систем_______________

Завідувач –
БУБЛИК Володимир Васильович,
кандидат фізико-математичних наук, доцент
1 корпус, кімн. 204, тел.: (044) 425-77-53,
e-mail: boublik@ukma.kiev.ua

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

Афонін Андрій Олександрович,

кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Борозенний Сергій Олександрович,
старший викладач

Вовк Наталія Євгенівна,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Горборуков Вячеслав Вікторович,
старший викладач,
випускник НаУКМА

Жежерун Олександр Петрович,
кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Олецький Олексій
Віталійович,

кандидат технічних наук,
доцент

Пєчкурова Олена Миколаївна,
старший викладач

ПЕРЕЛІК дисциплін факультету інформатики
на 2015/2016 н. р.*
Перелік дисциплін кафедри інформатики
Бакалаврська програма
Математичні методи обробки зображень
Програмування
Методи проектування алгоритмів
Сучасні інформаційні системи
Основи комп’ютерних алгоритмів
Бази даних та інформаційні системи
Операційні системи та системне програмування
Економічна інформатика-2 (системи обробки соціальноекономічної інформації)
Курсова робота
Практика дослідницька
* Повний перелік дисциплін див. у «Могилянських студіях» за посиланням http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/5878.
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Практика (СОСЕІ: система обробки соціальної і економіч
ної інформації)
Інформаційний пошук
Функціональне програмування
Організація баз даних і знань
Інформаційні технології
Логічне програмування
Об’єктно-орієнтований аналіз і дизайн програмування
Технології прикладного програмування
Управління програмними проектами
Оглядові лекції
Програмне забезпечення ПЄОМ
Мови програмування
Програмна інженерія
Архітектура обчислювальних систем
Алгоритми та структури даних
Комп’ютерні архітектури
Економічна інформатика-1 (фінанси)
Практика навчальна

Маґістерська програма
Агентні технології
Компонентно-орієнтоване програмування
Сервери застосунків (aplication server) Java EE (J2)
Компонентно-орієнтоване і аспектне програмування
Пошукові системи і розподілена обробка даних
Проектування і розробка інтелектуальних систем
Методика викладання інформатики у вищій школі
Основи квантових обчислень
Методологія наукових досліджень
Еволюційне програмування
Науково-дослідний семінар
Менеджмент проектів
Розробка та супровід баз знань
Інтеграція застосунків
Методології проектування та розробки програмних застосунків
Маґістерська робота
Контрольні відвідування
Прикладне програмування
Архітектура інформаційних управляючих систем
Основи системного аналізу
Машинне навчання
Основи системного аналізу об’єктів і процесів комп’ютерізації
Програмне забезпечення інтелектуальних систем
Архітектура інформаційних систем
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Мовні процесори
Проектування програмного забезпечення (ПЗ)
Методи створення систем штучного інтелекту
Нереляційні бази даних
Розподілені обчислення
Інформаційні системи та структури даних
Методи розробки програмних систем
Побудова великомасштабних мереж
Управління програмними проектами
Курсова робота
Математичне моделювання технічних об’єктів
Методи розробки програмних систем (груповий проект)
Комп’ютерні аналітичні програми
Практика дослідницька

Перелік дисциплін кафедри математики
Бакалаврська програма
Додаткові розділи дискретної математики
Математичний аналіз
Теорія алгоритмів і математична логіка
Теорія чисел
Символьні обчислення
Практика навчальна
Якісна теорія диференціальних рівнянь
Методи оптимізації та дослідження операцій
Теорія ймовірностей та математична статистика
Чисельні методи
Теорія функції комплексної змінної
Аналіз даних
Актуарна математика
Практика дослідницька
Теорія керування
Теорія систем та математичне моделювання
Випадкові процеси, фінансова математика
Рівняння математичної фізики
Функціональний аналіз
Криптологія
Ймовірність і статистика
Інформатика-2
Основи дискретної математики
Лінійна алгебра та аналітична геометрія
Основи матаналізу
Алгебра і теорія чисел
Аналіз функцій багатьох змінних
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Теорія ймовірностей
Теорія прийняття рішень та керування-1
Вища математика
Комп’ютерна бізнес-статистика
Вища математика-1
Вища математика-2
Математичні методи в біології
Алгебра та геометрія
Дискретна математика
Диференціальні рівняння
Математична логіка та теорія алгоритмів

Маґістерська програма «Прикладна математика»
Динамічні системи
Теорія складності алгоритмів
Прикладна алгебра та теорія чисел
Математична біологія
Прикладний статистичний аналіз
Проблеми некласичної оптимізації
Розпізнавання образів
Математична теорія соціального вибору
Практика науково-дослідна
Методика викладання математики та інформатики у вищій школі
Науково-дослідний семінар
Нелінійні процеси та моделі
Стохастична фінансова математика
Теорія оптимального керування
Алгоритмічна геометрія
Алгоритми на графах
Комплексний аналіз та його застосування
Квантова криптографія

Маґістерська програма «Системи і методи
прийняття рішень»
Актуарна математика
Теорія прийняття рішень та керування-2
Системи прийняття рішень
Статистичний аналіз та прогнозування
Вибрані розділи дискретної математики
Прикладні методи математичного аналізу
Моделювання складних систем
Науково-дослідний семінар
Фінансова математика
Прийняття рішень за умов невизначеності
Методи нелінійної оптимізації
Теорія адаптивного керування
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Перелік дисциплін кафедри
мережних технологій
Бакалаврська програма
Веб-технології
Новітні Інтернет-технології
Введення в хмарні технології
Розробка клієнт-серверних застосувань на Java
Технології сучасних дата-центрів
Вступ до Java EE
Базові мережні технології
Основи unix систем
Основи операційних систем
Основи штучного інтелекту
Прикладне програмування мобільних систем на основі OC
Android
Технологія веб-програмування Ruby on Rails
Паралельні й розподілені обчислення
Комп’ютерні мережі
Організація та обробка електронної інформації

Маґістерська програма
Багаторівневі комутовані мережі
Теоретичні та прикладні аспекти онтологій
Декларативне програмування та розробки баз знань
Уніфіковані комунікації та VolP
Декларативне програмування та розробка баз знань
Моделі та алгоритми інформаційного пошуку
Розподілені інформаційні системи
Моделі паралельного програмування

Перелік дисциплін
кафедри мультимедійних систем
Бакалаврська програма
Процедурне програмування (на базі Ci/Ci++)
Об’єктно-орієнтоване програмування
Технологія XML, JavaScript, JQuery
Техніка ділових презентацій
Практикум з об’єктно-орієнтованого програмування
Методи об’єктно-орієнтованого програмування
Обробка зображень
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Методи програмування в середовищі Java
Програмування на основі .NET
Веб-програмування
Технологія XML
Курсова робота
Дизайн і архітектура програмного забезпечення
Основи Інтернет-бізнесу
Розробка програмного забезпечення (груповий проект)
Системне програмування
Технології мультимедіа
Тестування і підтримка якості програмного забезпечення
Інтелектуальні системи

Маґістерська програма
Маґістерська робота
Контрольні відвідування
Системи та методи штучного інтелекту
Методи розробки програмних систем
Методологічні аспекти програмної інженерії
Практичні аспекти програмної інженерії
Курсова робота
2-ге академічне
містечко

90

Ф(ФПвН)
АКУЛЬТЕТ ПРАВНИЧИХ НАУК
Декан факультету –
АЗАРОВ
Денис Сергійович,
кандидат юридичних наук,
доцент
4 корпус, кімн. 302,
тел.: (044) 425-60-73,
е-mail: azarov@ukma.edu.ua

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

Факультет правничих наук Національного університету «КиєвоМогилянська академія» доволі молодий (розпочав свою діяльність
у 1996 році), але, за результатами різних соціологічних досліджень та експертних оцінювань, постійно входить до трійки найкращих юридичних факультетів вищих навчальних закладів
України і набув статусу однієї з елітних правничих шкіл країни.
Останні кілька років факультет посідає перше місце серед юридичних факультетів та вищих навчальних закладів за середнім
балом, який під час зовнішнього незалежного оцінювання набрали зараховані на навчання абітурієнти.
Факультет здійснює підготовку юристів за двома освітньокваліфікаційними рівнями: бакалавр та маґістр права, що відповідає IV найвищому рівню акредитації. Також на факультеті діє
аспірантура. Триває підготовка до переходу на триступеневу систему навчання (бакалавр, маґістр, PhD – доктор філософії), що відповідатиме міжнародним стандартам.
МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ
Для забезпечення потреб навчального процесу на факультеті
функціонують три кафедри: загальнотеоретичних та державноправових наук, міжнародного права та спеціальних правових
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наук, галузевих правових наук. Загальна чисельність професорсько-викладацького складу – понад 60 осіб, переважна більшість
із них – це професори, доктори наук і доценти, кандидати наук.
Особливість діяльності факультету полягає в тому, що програми
підготовки фахівців поєднують у собі відповідні навчальні дисципліни вітчизняної моделі напряму «Право» й адаптовані навчальні дисципліни європейських та американських моделей
правничих шкіл.
Програми, за якими відбувається підготовка студентів, відпо
відають українським державним і сучасним західним стандартам
вищої освіти, розробленим у рамках Болонського процесу. Навчання зорієнтоване на поглиблене опанування академічних знань
та розвиток креативних навичок застосування їх на практиці.
З 2007 року на кафедрі міжнародного права відкрито сертифікатну програму «Міжнародний захист прав людини» для
студентів бакалаврських програм усіх факультетів. З вересня
2010 року на факультеті почала діяти сертифікатна програма з
економічного, фінансового та податкового права. На маґістерській програмі запроваджено англомовну сертифікатну програму
«Проблеми європейського права», викладати на якій залучено
провідних українських та зарубіжних фахівців.
У червні 2007 року вперше в Україні ФПвН спільно з Гей
дельберзьким університетом, університетом м. Майнц (ФРН) та
Інститутом німецького права Яґеллонського університету
(Польща) за сприяння Німецької служби академічних обмінів
(DAAD) провів Літню школу «Право в Німеччині» для викладачів
і студентів старших курсів вищих юридичних закладів України.
У 2015 році Літня школа відбулась у дев’ятий раз.
Знання, здобуті під час навчання, дають можливість студентам і випускникам факультету за бажанням стажуватися та
навчатись на маґістерських і докторських програмах у школах
права Європи й Північної Америки, серед яких Гарвардський
та Пітсбурзький університети в США, Гейдельберзький університет у Німеччині, Оксфордський та Кембриджський університети у Великій Британії, Лундський університет у Швеції,
Яґеллонський університет у Польщі тощо.
Головне завдання ФПвН – підготовка правників нового
покоління, спроможних на високому професійному рівні реалізовувати здобуті знання в усіх сферах багатогранної юридичної
науки і практики, які є свідомими, чесними, небайдужими,
творчими особистостями, здатними незалежно мислити і відповідально діяти згідно з принципами добра та справедливості, для
розвитку відкритого і демократичного суспільства.
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПІДРОЗДІЛИ
Крім значного наукового потенціалу, факультет правничих
наук НаУКМА має достатню для виконання своїх завдань матеріально-технічну базу та навчально-методичні підрозділи, зок
рема такі:
• Центр ім. Жана Моне з європейських студій, що має на меті
впровадження і викладання сучасних міждисциплінарних курсів
з європейських студій для бакалаврів, маґістрів, аспірантів і док
торантів НаУКМА українською та англійською мовами. Центр
ім. Жана Моне з європейських студій НаУКМА є одним з провідних науково-освітніх та ресурсних центрів із питань євроінтеграції в Україні і забезпечує високі сучасні стандарти викладання і досліджень у сфері європейських студій.
• Центр дослідження проблем верховенства права та його
втілення в національну практику України, що займається навчальною та науковою діяльністю у сфері верховенства права,
дослідженнями теоретичних проблем і практичного досвіду
реалізації принципу верховенства права у рiзних сферах су
спiльного життя, а також у нацiональнiй та міжнародній юридичній практиці.
• Експериментальна навчальна лабораторія «Правнича клініка», де студенти набувають практичних навичок та вмінь у на
данні правової допомоги фізичним і юридичним особам. На базі «Правничої клініки» створено Інформаційно-тренінговий
центр юридичної клінічної освіти України, який проводить семінари, тренінги, науково-практичні конференції для студентівконсультантів і викладачів юридичних клінік вищих навчальних
закладів України, літні школи тощо.
• Центр міжнародного захисту прав людини, що здійснює
навчальну діяльність та наукові дослідження у сфері міжнародного захисту прав людини. Зокрема, постійно діє науковий семінар «Голодомор в Україні у світлі Закону України “Про Голодомор 1932–1933 років” і міжнародного права».
• Навчальна судова зала, устаткована спеціальними меблями
й технічними засобами фіксації та відтворення судового процесу, в якій студенти проводять групові заняття й ділові ігри з таких професійно орієнтованих навчальних дисциплін, як конституційне, цивільне, господарське, адміністративне, кримінальне
і міжнародне право.
• Центр інноваційних методик правничої освіти, який здійснює наукові дослідження, аналізує та узагальнює досягнуті результати і запроваджує новітні освітні технології в навчальний
процес НаУКМА, а також ділиться своїми здобутками з іншими
вищими навчальними закладами України.
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• Криміналістична лабораторія, створена для проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Криміналістика», де за
допомогою найсучаснішої криміналістичної техніки студенти на
бувають практичних знань, навичок, тактичних прийомів розслідування злочинів.
• Колекція правничої літератури та тематичних електронних
ресурсів у фондах Наукової бібліотеки НаУКМА – одна з найкращих в Україні; крім україномовної, представлено також багатоаспектну сучасну юридичну літературу англійською, поль
ською, російською, французькою та іншими мовами.
Студенти-правники організували низку власних організацій,
які сприяють одержанню додаткових можливостей у науковій та практичній сферах. Так, Студентське наукове товариство
правників «Scholaris» організовує зустрічі з провідними науковцями та практиками у галузі права, самостійно та спільно з
партнерами проводить різноманітні наукові заходи, серед яких
насамперед вирізняються Міжнародний форум верховенства
права та прав людини, а також міжнародна наукова конференція «Парламентські Читання».
У 2013 р. студентами, випускниками та адміністрацією факультету спільно було засновано спільноту Kyiv-Mohyla Moot
Court Society, діяльність якої сфокусовано на підтримці та
координації студентської діяльності, пов’язаної з участю у міжнародних змаганнях у формі модельних судових процесів та
інших подібних заходах. Члени спільноти щороку беруть участь
у таких змаганнях, як Jessup Moot Court Competition, Telders
Moot Court Competition, Vis International Commercial Arbitration
Moot, Price Media Law Moot Court Competition, ICC Mediation
Competition, Stetson International Environmental Moot Court
Competition, ELSA Moot Court Competition in WTO law, The BrownMosten International Client Consultation Competition.
ПОТУЖНИЙ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД
Навчальний процес ФПвН забезпечують висококваліфікова
ні науковці – запрошуються на роботу видатні вчені-правники
та юристи-практики.
Більшість професорів і доцентів є авторами навчальних по
сібників, монографій, що посіли чільне місце у вищій юридичній
освіті України. Навчальний процес базується на активній науковій роботі викладачів, результати якої висвітлюються у численних
наукових публікаціях у різних країнах, використовуються при
підготовці урядових документів вищого рівня, а також у законо
творчому процесі в Україні. Багато викладачів факультету пройшли стажування за кордоном у провідних університетах США,
Канади, Італії, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Угорщини.
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У рамках реалізації реформ Болонського процесу, який заохочує до розвитку програм обміну викладачів і студентів, та з метою
надання студентам різнобічних знань у царині інших правових
систем світу й у галузі юридичної компаративістики факультет
запрошує до викладання відомих фахівців права – викладачів західних університетів і юристів-практиків. НаУКМА також активно
сприяє поверненню на Батьківщину та працевлаштуванню українських правників із науковими ступенями з європейських і північноамериканських університетів. Завдяки цьому на факультеті
правничих наук збільшується кількість курсів у галузях міжнародного й порівняльного права, що викладають англійською мовою.
З метою поширення інформації про свої наукові дослідження
видається фаховий збірник «Наукові записки НаУКМА. Юри
дичні науки», де представлено публікації, присвячені широкому
спектр актуальних проблем, що стоять перед юридичною наукою
сьогодення. Часопис розрахований на науковців, викладачів,
аспірантів та студентів вищих юридичних навчальних закладів.

МАґІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА ФПвН

Правознавство
Керівник –
КОЗЮБРА
Микола Іванович,
доктор юридичних наук, професор,
заслужений юрист України, суддя
Конституційного Суду України
у відставці, голова спецради НаУКМА
із захисту кандидатських дисертацій
(К26.008.04)
тел.: (044) 425-60-73, факс: (044) 463-71-09,
e-mail: dpn@ukma.kiev.ua

Маґістерську програму з правознавства створено з урахуван
ням стану й перспектив розвитку юридичної науки і практики в
Україні та світі. Навчальний план передбачає підготовку фахівців, які матимуть глибоку теоретичну підготовку з питань нормопроектування, верховенства права, корпоративного та підприємницького права, європейського права та практики Європейського Суду з прав людини, а також вмітимуть застосовувати сучасні
юридичні методи для фундаментальних і прикладних наукових
досліджень у праві. Маґістерська програма також сфокусована
на формуванні якостей, необхідних для подальшого навчання в
аспірантурі та продовження навчання на докторському рівні за
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кордоном. Зміст і якість програми відповідають стандартам маґістерських програм університетів Північної Америки та Західної Європи, у співпраці та з використанням досвіду яких створено маґістерську програму з правознавства у НаУКМА.
Фундаментальна теоретична підготовка, яку забезпечує маґістерська програма, є потужним базисом для оволодіння широким спектром практичних навичок та вмінь, які вигідно вирізняють випускників програми і дають суттєві переваги на ринку
праці. Переважна більшість студентів маґістерської програми
поєднують навчання та стажування або роботу у провідних
юридичних компаніях України.
На маґістерській програмі «Правознавство» запроваджено
англомовну сертифікатну програму «Проблеми європейського
права», де викладають відомі фахівці з України та США, зокрема,
Андрій Мелешевич, PhD, професор; Станіслав Шевчук, доктор
юридичних наук, професор, суддя Конституційного Суду України;
Роман Петров, PhD, доктор юридичних наук, керівник Центру
імені Жана Моне з європейських студій; Богдан Футей, JD, суддя Федерального суду Претензій США, Даніїл Федорчук, кандидат
юридичних наук, доцент.
Випускники маґістерської програми з правознавства на високому професійному рівні здійснюють юридичне обслуговування найрізноманітніших суб’єктів підприємницької діяльності як
у державному, так і приватному секторах економіки. Випускники мають також можливість продовжити навчання в аспірантурі
та займатися науковою діяльністю.

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

Козюбра Микола Іванович,
доктор юридичних наук, професор, заслужений
юрист України, суддя Конституційного Суду
України у відставці, голова спецради НаУКМА із
захисту кандидатських дисертацій (К26.008.04)
4 корпус, кімн. 328, тел.: (044) 425-60-73,
e-mail: kozyubra@ukma.kiev.ua

Спеціаліст –

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

Александрова Наталія
Валеріївна,

кандидат юридичних наук,
доцент
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Венгер Володимир
Миколайович,

Пухтецька Алла Альбертівна,

кандидат юридичних наук, старший викладач (керівник Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та
правосуддя), випускник НаУКМА

Дзейко Жанна Олександрівна,
доктор юридичних наук,
доцент

Іщенко Юрій Вікторович,

кандидат юридичних наук,
доцент

Ключковський Юрій
Богданович,

кандидат фізико-математичних
наук, доцент

Кравченко Наталія
Григорівна,

кандидат юридичних наук,
доцент

Лобач Ольга Михайлівна,

кандидат юридичних наук,
доцент

Матвєєва Юлія Іванівна,

здобувач, старший викладач

Мелешевич Андрій
Анатолійович,

кандидат юридичних наук, старший викладач (Київський національний університет ім. Тараса
Шевченка), випускниця НаУКМА

Савенко Микола Дмитрович,

кандидат юридичних наук, доцент,
Заслужений юрист України

Сущенко Володимир
Миколайович,

кандидат юридичних наук, доцент,
Заслужений юрист України

Футей Богдан,

доктор права, Почесний професор
НаУКМА (суддя Федерального суду
претензій США)

Хворостянкіна Анна Василівна,
кандидат юридичних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Цельєв Олексій Вікторович,

кандидат юридичних наук, доцент

Шевчук Станіслав Володимирович,
доктор юридичних наук, професор
(суддя Конституційного Суду
України)

Шмарьова Тетяна Олександрівна,
здобувач, старший викладач

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

Ткаченко Валентина Миколаївна,
здобувач, старший викладач

Кафедра міжнародного права та спеціальних правових наук_____

Завідувач –

ПЕТРОВ Роман Арестович,
доктор юридичних наук, доктор філософії
(Велика Британія), професор
4 корпус, кімн. 325, тел.: (044) 425-60-73,
e-mail: petroveulaw@gmail.com

Спеціаліст –

КАЮН Катерина Павлівна
4 корпус, кімн. 325, тел.: (044) 425-60-73

Антонович Мирослава Михайлівна,
доктор права (PhD, Німеччина),
доцент

Артикуца Наталія
Володимирівна,

кандидат філологічних наук,
доцент

Берлач Наталія Анатоліївна,

доктор юридичних наук, кандидат
економічних наук, професор
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Бовбалан Надія Ростиславівна,

старший викладач, випускниця НаУКМА

Василенко Володимир Андрійович,
доктор юридичних наук, професор

Костенко Олександр Миколайович,
доктор юридичних наук, професор

Крахмальова Катерина Олексіївна,
старший викладач, випускниця
НаУКМА

Кульчицький Назар Степанович,
старший викладач

Непийвода Василь Петрович,
кандидат юридичних наук,
старший викладач

Петухов Сергій Ігорович,
старший викладач

Проценко Діана Василівна,

старший викладач, випускниця
НаУКМА

Смирнова Тетяна Сергіївна,
кандидат юридичних наук,
доцент

Черненко Зоряна Степанівна,

Курінний Олексій Вікторович,

старший викладач, випускник НаУКМА

Михайличенко Борис Валентинович,
доктор медичних наук, професор

Михайлюк Галина Олегівна,
кандидат юридичних наук,
старший викладач

доктор філософії в галузі
права (PhD, Польща), доцент,
випускниця НаУКМА

Шамрай Тетяна Вікторівна,
старший викладач

Шипілов Леонтій Миколайович,
кандидат юридичних наук, доцент

Кафедра галузевих правових наук ____________________

Завідувач –

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

Провідний спеціаліст –

Мокрицька Тамара Василівна
4 корпус, кімн. 323, тел.: (044) 425-6073, e-mail: gpn@ukma.kiev.ua

Абрамов Ярослав Володимирович,
старший викладач

Азаров Денис Сергійович,

кандидат юридичних наук, доцент

Бондарєв Тимур Борисович,
старший викладач

Галаган Володимир Іванович,
доктор юридичних наук,
професор

Горох Олексій Петрович,

кандидат юридичних наук,
доцент

Дзера Ірина Олександрівна,
кандидат юридичних наук,
доцент

Карнаух Тетяна Миколаївна,
кандидат юридичних наук,
доцент

Кисельова Тетяна Сергіївна,
кандидат юридичних наук,
доцент

Колінчук Христина Гарольдівна,
старший викладач
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Костюк Віктор Леонтійович,

доктор юридичних наук, професор

Краснова Марія Василівна,

доктор юридичних наук, доцент
(Київський національний універ
ситет ім. Тараса Шевченка)

Логуш Любов Володимирівна,

кандидат юридичних наук, доцент

Мокрицька Ірина Ярославівна,
здобувач, старший викладач,
випускниця НаУКМА

Мусіяка Віктор Лаврентійович,

кандидат юридичних наук, професор

Петров Роман Арестович

доктор юридичних наук, професор

Поліводський Олександр
Анатолійович,

кандидат юридичних наук,
доцент

Посполітак Володимир
Володимирович,

кандидат юридичних наук,
доцент

Солом’яний Віктор Ростиславович,
здобувач, старший викладач

Федорчук Даніїл Едуардович,
кандидат юридичних наук,
доцент

Черних Юлія Сергіївна

здобувач, старший викладач

Перелік дисциплін факультету
правничих наук на 2015/2016 н. р.*
Перелік дисциплін кафедри загальнотеоретичних
та державно-правових наук
Бакалаврська програма
Загальна теорія права
Історія права і держави зарубіжних країн
Історія політико-правових вчень
Вступ до правових досліджень
Конституційне право
Адміністративне право
Адміністративний процес
Права людини та їх захист
Фінансове право
Податкове право
Курсова робота
Юридичний практикум (Правнича клініка)
Адміністративне право і процес (оглядовий курс лекцій для
підготовки до державної атестації)
Конституційне право України (оглядовий курс лекцій для
підготовки до державної атестації)
Теорія держави і права (оглядовий курс лекцій для підготовки до державної атестації)
* Повний перелік дисциплін див. у «Могилянських студіях» за поси
ланням http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/5878.
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Маґістерська програма
Антропологічна експертиза національного законодавства України
Банківське право
Валютне регулювання і валютний контроль
Гармонізація законодавства європейських держав
Конституційний процес
Курсова робота МП
Маґістерська робота (наукове керівництво)
Методика викладання правознавства у вищій школі
Методологія правознавства
Порівняльне виборче право і парламентаризм
Правове регулювання банкрутства
Практика дослідницька
Прецедентне право Європейського Суду з прав людини
Принцип верховенства права та проблеми його реалізації
Проблеми адміністративного права
Проблеми конституційного права України
Проблеми порівняльного конституційного права
Професійна відповідальність правника
Судова правотворчість
Теорія правозастосування
Теорія правотворчості
Філософія права
Юридична компаративістика
Юридичне тлумачення.
Для інших бакалаврських програм НаУКМА:
Основи права
Порівняльне конституційне право
Аспірантура та докторантура зі спеціальності 12.00.01 – теорія та
історія держави і права; історія політичних і правових учень

Перелік дисциплін кафедри міжнародного права
та спеціальних правових наук
Основи права
Юридична термінологія
Історія права і держави України
Юридична деонтологія
Історія міжнародного права
Практика ознайомлювальна
Конституційне право зарубіжних країн
Правові дослідження та правовий аналіз
Право та суспільство
Міжнародне публічне право
Міжнародний захист гендерних прав і прав дітей
Гостьовий курс-1
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Міжнародне довкільне право
Основи ораторського мистецтва
Кримінологія
Міжнародне економічне право
Курсова робота
Європейське право з прав людини
Захист інтересів держави в Міжнародному Суді Справедливості
ООН (англійською мовою)
Контрольні механізми забезпечення захисту прав людини
Гостьовий курс-2
Міжнародне фінансове право
Міжнародний захист прав національних меншин
Права людини і біомедицина
Судова медицина та психіатрія
Нотаріат України
Міжнародне право захисту прав людини
Медичне право
Бухгалтерський облік і судово-бухгалтерська експертиза
Мовне оформлення дипломних робіт
Право зовнішніх зносин
Митне право
Право міжнародних договорів
Кваліфікаційна робота
Загальне і процесуальне діловодство
Мова права
Адвокатська діяльність
Інформаційне право
Переговори та медіація
Застосування правового прецеденту
Міжнародні бізнесові трансакції
Міжнародно-правові аспекти злочину геноциду
Правове регулювання інформаційних технологій
Проблеми європейського права
Маґістерська робота
Правнича лінгвістика
Правові системи сучасності
Правове регулювання соціальних відносин
Правові основи соціальної роботи

Перелік дисциплін
кафедри галузевих правових наук
Бакалаврська програма
Цивільне право
Кримінальне право
Трудове право
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Курсова робота – на 3 р. н.
Цивільне процесуальне право
Екологічне право
Міжнародне приватне право
Кримінальне процесуальне право
Криміналістика
Виробнича практика
Основи римського приватного права
Судові та правоохоронні органи України
Основи підприємницького права
Забезпечення виконання зобов’язань
Написання наукових робіт
Сімейне право
Страхове право
Право соціального забезпечення
Теорія кримінально-правової кваліфікації та застосування
кримінальної відповідальності
Земельне право
Окремі види договірних зобов’язань
Захист у кримінальній справі
Особливості кваліфікації злочинів у сфері господарської
діяльності
Корпоративне право
Господарське процесуальне право
Житлове право
Правове регулювання операцій з нерухомістю

Маґістерська програма
Актуальні проблеми цивільного права
Право Європейського Союзу
Курсова робота МП
Деліктні зобов’язання в цивільному праві
Право інтелектуальної власності
Правове регулювання обігу цінних паперів
Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження
Міжнародне інвестиційне право та міжнародні механізми
захисту інвестицій (англ. мова)
Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Економічний аналіз права
Теоретичні проблеми корпоративного права
Проблеми права власності
Права громадян інших країн в ЄС
Право зовнішніх відносин Європейського Союзу.

102

Ф(ФПрН)
АКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Декан факультету –
Голуб
Олександр Андрійович,
доктор хімічних наук,
професор
3 корпус, кімн. 216,
тел.: (044) 425-51-88,
e-mail: agolub@ukma.kiev.ua

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

Провідні спеціалісти –
Палієнко Світлана Олексіївна,
ЧАЩИНА Тетяна Іванівна
3 корпус, кімн. 217, тел.: (044) 425-60-71,
e-mails: birdie@ukma.kiev.ua, chaschyna@ukma.kiev.ua

Факультет природничих наук НаУКМА готує фахівців за на
прямами підготовки:
• бакалаврські програми – «Біологія», «Екологія, охорона
навколишнього середовища та збалансоване природокористування», «Фізика» та «Хімія»;
• маґістерські програми – «Біологія», «Екологія та охорона
навколишнього середовища», «Лабораторна діагностика біологічних систем», «Фізика», «Хімія: Мембранні та сорбційні процеси і технології»;
• PhD-програма Докторської школи НаУКМА – «Біологія
та біорізноманіття».
Випускники мають можливість продовжити навчання в аспірантурі, докторантурі.
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МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ
Факультет природничих наук НаУКМА дає широку й ґрунтовну природничу підготовку. Виконавши чотирирічну бакалаврську програму, студент отримує базову вищу освіту. За перші два
роки він набуває фундаментальних знань з усіх базових дисциплін – математики, фізики, хімії, біології, екології, інформатики
та обирає кілька курсів гуманітарного й суспільного напрямів, які
розширюють його світогляд і підвищують рівень гуманітарної
освіти. Після закінчення бакалаврату студенти мають можливість
вступити до маґістратури, де опановуватимуть наукові засади
багатьох спеціальностей і після закінчення другого рівня вищої
освіти отримають науковий ступінь маґістра.
Найкращі, найталановитіші випускники маґістерських програм
зможуть в аспірантурі завершити підготовку та захистити ди
сертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук (доктора
філософії) за напрямами: біологічні науки («Екологія», «Генетика»,
«цитологія, клітинна біологія, гістологія», «біохімія»), хімічні та
технічні науки («мембрани та мембранна технологія», «Колоїдна
хімія», «Фізична хімія», «Хімія і фізика поверхні», «Неорганічна
хімія»). Факультет активно працює над впровадженням третього
ступеня освіти за Болонською декларацією – організацією PhDпрограм. На факультеті вже створено PhD-програму «Біологія та
біорізноманіття».
Для успішної підготовки фахівців факультет і його підрозділи уклали угоди про наукове співробітництво з численними
науково-дослідними інститутами Національної академії наук
України та Академії медичних наук. На базі цих інститутів
здійснюється викладання низки дисциплін, виконуються курсові й дипломні роботи.
НАУКОВА РОБОТА
Під керівництвом провідних науковців факультету діють наукові центри: Центр мембранних досліджень, Центр збереження біорізноманіття, Центр молекулярних і клітинних досліджень
і Центр досліджень екосистем, змін клімату та сталого розвитку;
наукові лабораторії: Лабораторія генетики та клітинної біології,
Лабораторія геоботанічних, палеоботанічних і природоохоронних
досліджень, Лабораторія екотехнології. Лабораторія генетики та
клітинної біології співпрацює з низкою європейських університетів, і зокрема з Університетським коледжем Лондона. На базі
цієї лабораторії було проведено міжнародну школу з клітинної
біології, організовану Спілкою європейських біохімічних товариств FEBS.
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Викладачі й студенти кафедри біології беруть участь у наукових дослідженнях, які виконуються в науково-навчальній
Лабораторії генетики та клітинної біології в напрямі дослідження геному пшениці та її інтрогресивних (генетично-модифікованих) похідних на сучасному молекулярно-генетичному рівні
(керівник – професор, доктор біологічних наук Т. К. Терновська)
та у навчальній мікробіологічній лабораторії з метою дослідження фізіолого-біохімічних ознак непатогенних коринебактерій та
структурно-функціональних змін у клітинах актинобактерій за
стресових умов (керівник – доцент, кандидат біологічних наук
І. М. Фуртат).
Наукова робота на кафедрі екології ведеться за напрямами:
наземні та водні екосистеми, екологічна економіка та екологічне управління.
Зокрема, в рамках Центру досліджень екосистем, змін кліма
ту та сталого розвитку (керівник – кандидат біологічних наук
І. Г. Вишенська) проводяться дослідження функціонування природних та урбанізованих екосистем, в тому числі й під впливом
змін клімату. У рамках міжнародної наукової співпраці з Універ
ситетом Оклахоми (США) Центр виконує дослідження «Нелінійна
реакція степових екосистем України на зміни кількості опадів»
за ґрантом Фонду цивільних досліджень та розвитку США (CRDF).
Кафедра екології також здійснює дослідження у сфері методології освіти для сталого розвитку.
Наукова робота кафедри лабораторної діагностики біологічних систем ведеться на базі Центру молекулярних і клітинних
досліджень. Студенти мають змогу проводити дослідження у
галузі оцінки морфофункціональних особливостей стовбурових
клітин, вивчення дії стресових чинників на організм людини,
оцінки біосумісності носіїв лікарських засобів та розробки підходів до створення трансплантатів.
Наукова робота на кафедрі хімії проводиться в тісній спів
праці з Центром мембранних досліджень. Основні напрями
наукової роботи зосереджені на розробці методів та технологій
отримання функціональних полімерів та полімерних мембран
для потреб водоочищення, водопідготовки, виробництва сучасних
полімерних мембран. За останні роки значна увага співробітників кафедри хімії та центру мембранних досліджень зосереджена
на отриманні біокаталітичних, магніточутливих, супергідрофобних мембран для використання в медицині, фармації, біотехнології, харчовій промисловості та енергетиці. Також розробляються новітні підходи до створення нанокомпозитних матеріалів
для нанобіотехнологій та медицини.
Наукова робота на кафедрі фізико-математичних наук проводиться у тісній співпраці з усіма провідними науково-дослід-
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ними інститутами м. Києва, які працюють у галузі фізики.
Це інститут фізики НАН України, Інститут теоретичної фізики
ім. М. М. Боголюбова НАН України, Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України, Інститут ядерних досліджень НАН України, Інститут магнетизму НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України.
Безпосереднє знайомство із науковою діяльністю для студентів
спеціальності «фізика» починається вже наприкінці другого року
навчання під час науково-ознайомчої практики, яка включає в себе
екскурсії науково-дослідними інститутами з метою обрання кожним
студентом місця виконання перших наукових досліджень.
Результати дослідження знайдуть відображення у курсовій роботі
на третьому році навчання та кваліфікаційній роботі по завершенні програми бакалавра, і продовжаться на маґістерській програмі.
Маґістерську програму складено так, щоб ознайомити майбутніх фізиків з найсучаснішими досягненнями в тих галузях
фізики, які активно розвиваються останнім часом: нанофізика,
квантова теорія поля, квантова оптика, фізика плазми, фізика
біологічних макромолекул тощо. Кожен напрям представляють
фахівці, які активно займаються наукою, працюючи у науководослідних інститутах.
Логічним продовженням освіти є докторантура на кафедрі
або в одному з вітчизняних науково-дослідних інститутів або закордонних університетів та науково-дослідних центрів.
ПАРТНЕРИ ТА МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Наукові дослідження факультет здійснює у співпраці з університетами інших країн, зокрема з Університетом Оклахоми (Нор
ман, США) з вивчення екосистем, Університетами Единбурга та
Глазго (Велика Британія) в галузі математичної фізики. Розпочато
співпрацю з Ryerson University (Канада), який запрошує майбутніх фізиків на маґістерську та докторську програми з медичної
фізики, в перспективі відкриття спільної докторантури.
Викладачі факультету за кілька останніх років взяли участь у
7 всеукраїнських та 20 міжнародних конференціях. Серед них –
European Conference on Atoms, Molecules and Photons, Symposium
on Integrable Systems (Орхус, Данія), Physics and Mathematics of
Nonlinear Phenomena (Галліполі, Італія), Symposium on Integrable
Systems (Краків, Польща), International Conference «Geometry,
Integrability and Quantization» (Варна, Болгарія), 9-th European
Conference on Atomic and Molecular Physics (Крит, Греція). Факультет природничих наук брав активну участь у Днях науки, у проведенні Дня Землі на Хрещатику, Аквафорумі та інших заходах.
Влітку 2014 року проведено міжнародний семінар «Алгебраїчні
криві з симетріями, їх якобіани та інтегровані динамічні системи».
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Серед доповідачів семінару були фахівці світового рівня в галузі алгебраїчних кривих, пов’язаних з інтегрованими системами,
а саме: Harry W. Braden (University of Edinburgh, United Kingdom),
Victor Enolski (Univeresity of Bremen), Atsushi Nakayashiki (Tsuda
College Japan), Dmitry Korotkin (Concordia University, Canada),
Chris Eilbeck (Heriot-Watt University, United Kingdom).
Студенти факультету активно подають аплікації на коротко- та
довгострокові навчальні програми за кордоном, виборюють ґран
ти на навчання й успішно завершують навчання в університетах
США за рахунок фінансування програм «Маскі» та Фулбрайта,
у Центральноєвропейському університеті (Угорщина). Наші студенти також успішно навчаються за новою маґістерською програмою з екологічної політики MESPOM, яку фінансує Європейський
Союз. Програма передбачає дворічне навчання у трьох із чотирьох
університетів програми: Манчестерському (Велика Британія), Лун
дському (Швеція), Аеґенському (Греція) та Центральноєвропей
ському (Угорщина).
Кафедра біології має угоди про співробітництво з Інститутом
експериментальної ботаніки (Чеська Республіка), Люблінським
університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської (Польща) та науково-дослідними установами України: Інститутом ботаніки
ім. М. Г. Холодного, Інститутом зоології ім. І. І. Шмальгаузена, Інститутом фізіології ім. О. О. Богомольця, Інститутом клітинної біології та генетичної інженерії, Інститутом біохімії
ім. О. В. Палладіна, Інститутом мікробіології та вірусології
ім. Д. К. Заболотного. У лабораторіях цих установ студенти вико
нують наукові дослідження, які будуть основою їхніх кваліфіка
ційних робіт.
Кафедра лабораторної діагностики біологічних систем має
угоди про співпрацю із такими установами: Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького
НАН України, Інститут проблем безпеки АЕС НАН України, Інститут екогігієни і токсикології ім. Л. І. Медведя, Національний
науковий центр радіаційної медицини НАМН України, Інститут
травматології та ортопедії НАМН України, ТОВ «Академічна клініка», Клініка репродуктивної медицини «Надія», ТОВ «Інститут
генетики репродукції», ДП «Біомедичні технології УА», ТзОВ «Ме
дичний центр «Ембріотек».
Кафедра екології співпрацює з Інститутом гідробіології,
Інститутом ботаніки, Інститутом біології південних морів НАН
України, Карадазьким природним заповідником, Карпатським
національним природним парком, Карпатським біосферним
заповідником, Українським центром менеджменту землі та
ресурсів, Чорнобильським ДП «Екоцентр», іншими провідними
науково-дослідними установами. На їхній базі викладається
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низка курсів, проходять студентські практики, виконуються
курсові та дипломні роботи. Кафедра бере участь у підтримуваному програмою ООН (UNDP) курсі дистанційного навчання
«Партнерство громадського та приватного секторів для вирішення проблем довкілля» у співпраці з Єльським університетом
(США) та ще 15 іншими університетами світу.
Викладачі та студенти кафедри фізико-математичних наук
беруть участь у наукових міжнародних конференціях, публікують
праці у фізичних і фізико-математичних журналах. Випускники
кафедри вступають до аспірантури в науково-дослідних установах
України та за кордоном, беруть участь у міжнародних ґрантових
програмах за власним вибором, їх запрошують до вступу на маґістерську програму з медичної фізики та PhD-програму в галузі біоклінічної оптики та фотоніки в Ryerson University (Торонто,
Канада). Більше ніж половина випускників кафедри працюють
в університетах і науково-дослідних установах країн Європейсько
го Союзу, США та Канади. Керівництво науковими дослідженнями студентів, викладання на маґістерській і частково на бакалаврській програмі здійснюють провідні фахівці науково-дослідних установ Києва, зокрема Інституту теоретичної фізики
ім. М. М. Боголюбова НАН України, Інституту фізики НАН Ук
раїни, Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України,
Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН
України, Інституту молекулярної біології та генетики НАН Ук
раїни, Інституту ядерних досліджень НАН України, Інституту
космічних досліджень, Інституту колоїдної хімії та хімії води
ім. А. В. Думанського, а також Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Кафедра хімії плідно співпрацює з провідними науковими установами Києва, серед яких Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка
НАН України, Інститут сорбції і проблем ендоекології НАН Укра
їни, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України,
Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України,
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, На
ціональний університет «Львівська політехніка». Виконуються
спільні міжнародні науково-технічні проекти.
До складу факультету входить і створена 1993 році кафедра
фізичного виховання, діяльність якої спрямована на залучення
студентів до систематичних занять фізичною культурою і спортом з метою формування засад здорового способу життя й фізичного самовдосконалення, надання студентам теоретичних
знань і практичних умінь.
Функціонують 18 спортивних секцій, відбір до яких проводиться на конкурсній основі.
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Щорічно проходить університетська спартакіада. Збірні команди НаУКМА беруть участь у районних, міських та всеукраїнських спортивних змаганнях, виборюючи призові місця.
Найкращому студентові-спортсмену НаУКМА щорічно надається пам’ятний ґрант ім. Андрія Господина.
Викладачі кафедри ведуть науково-дослідницьку роботу,
до якої залучають і студентів.

МАґІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ ФПрН

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

Маґістерська програма «Біологія» орієнтована на слухачів,
що мають вищу базову освіту з будь-якого фундаментального
напряму природничих наук: біології, хімії, фізики, а також екології та природокористування. Головна мета програми – фор
мування у слухачів уміння самостійно та конструктивно орієн
туватися у безмежному розмаїтті інформації, яка стосується
біологічної проблематики на будь-якому рівні її постановки та
вирішення. Головна увага приділяється опановуванню студентами
біології на сучасному молекулярно-клітинному рівні, як у теоре
тичному, так і у методичному аспектах сучасної біології, в тому
числі біоінформатичному. Програма не є вузькоспеціалізованою
та не має на меті підготувати високопрофесійного фахівця з певного наукового чи науково-практичного напряму. Але випускники нашої маґістерської програми не знають обмежень у можливостях працевлаштування, оскільки завдяки сформованим
навичкам до творчої, пошукової, дослідницької роботи, завдяки
розвиненому вмінню вільно та адекватно орієнтуватися у сучасному розмаїтті біологічних дисциплін, програм, проектів, методів,
вмінню постійно навчатися вони набувають за час навчання
значного інтелектуального та професійного потенціалу, який можуть реалізовувати за будь-яких варіантів працевлаштування за
своїм фахом. Наші випускники беруть участь у випробуваннях та конкурсах, перемагають у них, вступають на іноземні PhD-програми,
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де успішно конкурують із випускниками європейських вищих
навчальних закладів. Комфортно на нашій програмі відчувають
себе перш за все студенти з вираженим дослідницьким хистом,
які прагнуть присвятити себе науково-дослідній роботі у галузі
біології.
Високий рівень підготовки маґістрів-біологів забезпечується
кількома принципами, які реалізуються у межах нашої програми.
По-перше, курси програми поділено на нормативні, які читають
у перший рік навчання, та вибіркові, які викладають на другому році. Вибіркову частину студенти вибирають із переліку тих
курсів, що заплановані програмою, залежно від преференцій
конкретного набору студентів. Нормативна частина програми
також високо динамічна. Ми уважно слідкуємо за актуальними
тенденціями у розвитку біології і осучаснюємо програму постійно. Так, у 2015/2016 н. р. ми вводимо два нові нормативні
курси: «Біосенсорні технології», «Біологія систем», та чотири
вибіркові курси: «Фармакогенетика», «Епідеміологія геномних
поліморфізмів людини», «Методи ідентифікації молекулярних
поліморфізмів», «Молекулярна біологія транспозонів». Наші маґістри мають входити до біологічної проблематики настільки підготовленими, щоб жодне спеціальне питання не було для них
неочікуваним, мають бути готові адекватно його сприймати та
розвивати. За нашими спостереженнями, саме це разом з гарним
знанням англійської мови робить їхні кроки на ринку праці та у
науково-дослідній діяльності впевненими та успішними.
По-друге, спосіб викладання курсу залежить від його змісту,
складу студентів та творчості викладача. Курс може містити
практичну частину, яка виконується у лабораторії генетики та
клітинної біології, що має сучасне обладнання. Він може бути
цілком семінарським та закінчуватися захистом тез або студентською конференцією. Така диверсифікація курсів відбивається
дуже помітно на якості опанування предмета через підвищення
складової активності та творчості у роботі студентів.
По-третє, починаючи з перших тижнів навчання, студента залучають до дослідницької роботи. Він обирає одну з науково-дослідних установ, з якими співпрацює наша програма, тему дослі
дження і працює над маґістерською роботою. Як правило, таке
дослідження закінчується науковими публікаціями та запрошенням маґістра до вступу до аспірантури у науково-дослідний
заклад, де виконувалась робота. Нашими партнерами з формування дослідників є Інститут молекулярної біології та генетики
НАНУ, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ,
Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАНУ, Інститут фізіо
логії та генетики рослин НАНУ, Інститут геронтології НАМНУ,
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАНУ, Інститут мікробіології
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та вірусології ім. Д. К. Заболотного НАНУ, Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» НАМНУ.
Випускники нашої програми можуть вступити на докторську програму «Біологія та біорізноманіття» нашого університету за спеціальністю «генетика» або «біохімія» та здобути науковий ступінь доктора філософії та одночасно – кандидата біологічних
наук зі вказаної спеціальності.

Екологія та охорона навколишнього середовища

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

Маґістерська програма «Екологія та охорона навколишнього середовища» готує фахівців вищої кваліфікації з основних
проблем довкілля. Дворічна денна програма забезпечується кафедрою екології і розрахована на осіб, що мають вищу освіту.
Характерною рисою програми є викладання дисциплін, пов’я
заних із сучасною політикою, економікою, комп’ютерними тех
нологіями. Наприклад, читають такі дисципліни: розрахункові
методи моделювання екологічних процесів, ГІС-технології, екологічна економіка, управління природними ресурсами, екологічна політика, стратегії сталого розвитку, основи менеджменту, курс
екологічного аудиту, міжнародного екологічного права, партнерства у розв’язанні екологічних проблем тощо.
Паралельно студенти мають можливість поглиблювати свої
знання у напрямах, які вони почали вивчати раніше, наприклад,
слухати курси з принципів та концепцій екології, екологічної
епідеміології, екологічної інженерії, екотоксикології, біорізнома
ніття, екогеографії тощо.
Програма співпрацює з Інститутом гідробіології, Інститутом
ботаніки, Інститутом біології південних морів НАН України, Інститутом екогігієни і токсикології, Інститутом гігієни праці АМН
України, Карадазьким та Поліським природними заповідниками,
Карпатським національним природним парком, Українським
центром менеджменту землі та ресурсів, Чорнобильським ДП
«Екоцентр», іншими провідними науково-дослідними установами;
на їхній базі побудовано низку курсів, проходять практики, виконуються курсові й дипломні роботи.

111
Програма має контакти з провідними науковими та навчальними центрами світу, такими, як Екологічний центр Амстердамського університету (Нідерланди), Університет штату Айдахо (США),
Університет Південної Алабами (США). Викладачі беруть участь
у підтримуваному програмою ООН (UNDP) курсі дистанційного
навчання «Партнерство громадського та приватного секторів для
вирішення проблем довкілля» у співпраці з Єльським університетом (США) та ще 15 університетами світу.
Наші студенти активно працюють у межах тем, що виконуються в Центрі досліджень екосистем, змін клімату та сталого
розвитку при НаУКМА й Науково-навчальному комплексі моніторингу та досліджень екосистем у співпраці з відділом екології
фітосистем Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України.

Лабораторна діагностика біологічних систем

Керівник –
Білько Надія Михайлівна,
доктор медичних наук,
професор
тел./факс (044) 425-60-57,
(067) 962-61-73
e-mail: nbilko@ukma.kiev.ua

Маґістерська програма «Лабораторна діагностика біологічних систем» передбачає надання студентам-біологам глибоких
знань у галузі фізіології та патофізіології, клітинної та молекулярної біології, біохімії, генної інженерії, клітинних технологій.
Крім того, майбутні маґістри оволодіють основами управління
лабораторними комплексами і біотехнологічними центрами та
контролю за якістю їхньої роботи.
Спеціалізація майбутніх маґістрів у галузі лабораторної діаг
ностики і клітинних технологій сприятиме забезпеченню єдиного підходу до навчання спеціалістів цього профілю і дотриманню
наступності у їх підготовці. А отже, основною метою маґістерської програми «Лабораторна діагностика біологічних систем»
є теоретична та практична підготовка висококваліфікованих молодих спеціалістів згідно з потребами сучасного ринку праці. Реалізація цієї мети полягає у вихованні професіоналів, що глибоко
розуміють патофізіологічні основи хвороб та водночас мають
практичні навички у сучасних клітинних технологіях та методах
лабораторної діагностики. Така постановка завдання відповідає
запитам як науково-дослідних установ, так і діагностичних та біо
технологічних центрів.
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Фізика

Керівник –
ПІНКЕВИЧ Ігор Павлович,
заслужений працівник освіти
України, професор, доктор
фізико-математичних наук
тел.: (044) 425-60-68,
e-mail: ipinkevych@gmail.com

Дворічна маґістерська програма з фізики кафедри фізико-ма
тематичних наук орієнтована на підготовку фахівців у галузі фун
даментальної фізики. В маґістерській програмі представлений
широкий спектр дисциплін теоретичної фізики, зокрема квантова теорія твердого тіла, квантова терія поля, квантова оптика,
фізика плазми, а також дисциплін експериментальної фізики
та міждисциплінарного характеру: нанофізика, спектроскопія
твердого тіла, молекулярна спектроскопія, фізика біологічних макромолекул, ядерна фізика в медицині. Викладають ці диципліни висококваліфіковані фахівці, які активно займаються науковими дослідженнями у відповідних галузях, – провідні наукові
співробітники інститутів НАН України: Інституту теоретичної
фізики ім. М. М. Боголюбова, Інституту фізики, Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова, Інституту ядерних до
сліджень.
Майбутні маґістри мають можливість обрати напрям наукових
досліджень з широкого спектра, представленого науково-дослідними інститутами м. Києва. Заохочуємо і підтримуємо виконання наукових досліджень у дослідних центрах та університетах
Європи. Зокрема, маґістерські роботи 2015 року представляли
дослідження, проведені на базі University of Paris-Sud Orsay (Фран
ція), Deutsches Elektronen-Synchrotron (Німеччина), Institute of Bio
and Geosciences in Jülich (Німеччина). Розпочато співпрацю з фі
зичним департаментом Ryerson University (Торонто, Канада), де ви
пускники-фізики НаУКМА мають можливість дістати ґранти для
навчання на маґістерській програмі з медичної фізики та PhDпрограмі в галузі біоклінічної оптики та фотоніки.
Наша маґістерська програма відкрита для випускників інших
університетів України, вони дістануть можливість виконувати
наукові дослідження в цікавих і перспективних напрямах сучасної фізики.
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Хімія. Спеціалізація «Мембранні та сорбційні проце
си і технології»

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

Маґістерська програма з хімії за напрямом «Мембранні та
сорбційні процеси і технології» – перша в Україні програма підготовки маґістрів з урахуванням стану й широких перспектив
розвитку мембранних і сорбційних процесів та технологій –
одна з новітніх і перспективних галузей хімічної науки і технології в світі. У зв’язку з широким впровадженням сучасних
безреагентних та екологічно безпечних технологій практично у
всіх галузях людської діяльності, значно зростає потреба в кваліфікованих спеціалістах такого профілю. Мембранні та сорб
ційні технології в цьому аспекті посідають чільне місце серед
сучасних технологій у процесах водопідготовки та водоочищення,
фармації, біо- та нанотехнології, харчової промисловості.
Випускники маґістерської програми на основі базової класичної університетської освіти отримують сучасні знання та
навички наукової і практичної діяльності як загальнохімічної
спрямованості, так і з сучасних мембранних, сорбційних, гібрид
них та комплексних систем та процесів.
Навчальний план програми передбачає підготовку фахівців,
які матимуть глибокі теоретичні й практичні знання з формування мембран, синтезу сорбентів, структурних i функціональних
властивостей пористих тіл i мембран, а також умітимуть застосовувати знання про мембранні й сорбційні процеси i технології
як для фундаментальних та прикладних наукових досліджень, так
i практично – в системах водоочищення, водопідготовки й обробки рідких харчових продуктів i технологічних розчинів.
Навчання на маґістерській програмі тісно пов’язане з виконанням
міжнародних i українських ґрантів, науково-технічних проектів
та програм, а також інших науково-дослідницьких робіт кафедри
хімії та Центру мембранних досліджень НаУКМА.
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Партнерами програми є науково-дослідні інститути НАН
України: Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського,
Інститут сорбції та проблем ендоекології, Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка, Інститут хімії високомолекулярних сполук.
Тривалий час успішно здійснюється співпраці з низкою зарубіжних університетів, студенти та випускники маґістерської програми з хімії продовжують навчання та стажування в провідних
дослідницьких центрах світу.
Високий рівень загальнопрофесійної хімічної та спеціальної
підготовки маґістрів-хіміків дає можливість ефективно реалізувати знання та навички в науково-дослідних іститутах Національної
академії наук України, галузевих науково-дослідних лaбopaтopiяx
та інститутах, установах системи Міністерства освіти i науки
України, Міністерства охорони навколишнього середовища Укра
їни, Міністерства охорони здоров’я України; на підприємствах
харчової, лікеро-горілчаної, пивоварної, безалкогольних напоїв, фар
мацевтичної, медичної, xiмічної, машинобудівної, радіоелектронної промисловості; в комунально-побутовій cфepi (водопідготовка,
високоякісна питна вода) тощо.
Значна частина випускників маґістерської програми продовжує
навчання в аспірантурі та PhD-програмах як в Україні, так і в провідних університетах та дослідних центрах США, Німеччини, Швеції,
Австрії, Франції. Перш за все це зумовлено високим рівнем науко
вої підготовки випускників, прищепленими навичками дослідної ро
боти, професійного вдосконалення та вільним володінням англійсь
кою мовою. Також велика кількість випускників знаходить застосування своїм знанням у практичній діяльності на підприємствах
різних форм власності як керівники підрозділів, лабораторій, діль
ниць, хіміки-аналітики, синтетики, технологи, менеджери.

Професорсько-викладацький склад кафедр ФПрН
Кафедра біології____________________________________

Завідувач –

Терновська
Тамара Костянтинівна,
доктор біологічних наук, професор
2 корпус, кімн. 411, тел.: (044) 463-59-27,
e-mail: tern@ukma.kiev.ua

Завідувач навчальної лабораторії –

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

Антонюк Максим
Зиновійович,
кандидат біологічних наук,
доцент
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Верьовка Сергій Вікторович,

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

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

Клименко Людмила Олексіївна,
старший викладач, кандидат
біологічних наук

Мартиненко Вікторія Сергіївна,
кандидат біологічних наук,
старший викладач

Панченко Оксана Костянтинівна,
старший викладач

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

Коротченко Ірина Андріївна,

Писанець Євген Максимович,

Костерін Сергій Олексійович,

Троян Віра Михайлівна,

кандидат біологічних наук,
доцент (Інститут ботаніки
ім. М. Г. Холодного НАН України)
член-кореспондент НАН України,
доктор біологічних наук, професор
(Інститут біохімії ім. О. В. Палла
діна НАН України)

Кучменко Олена Борисівна,

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

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

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

доктор біологічних наук, професор

Фуртат Ірина Михайлівна,

кандидат біологічних наук,
доцент

Шиманський Ігор
Олександрович,

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

Яковенко Людмила Федорівна,
старший викладач, кандидат
біологічних наук

Кафедра екології____________________________________

Завідувач –

КаРАМУШКА Віктор Іванович,
кандидат біологічних наук, доцент
3 корпус, кімн. 213, тел.: (044) 425-60-57,
e-mail: vkarama2011@gmail.com

Завідувач навчальної лабораторії –

Чорнобук Людмила Володимирівна
3 корпус, кімн. 227, тел.: (044) 425-60-57,
e-mail: chornobuk@ukma.kiev.ua

Андрієнко Віталій Олександрович,

кандидат сільськогосподарських наук,
доцент (Київський науково-дослідний
та проектний інститут земле
устрою)

Васильківський Борис
Миколайович,
старший викладач

Вишенська Ірина Георгіївна,

кандидат біологічних наук, доцент

Вишневська Галина
Володимирівна,
старший викладач
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Волоско-Демків Оксана Іванівна,
старший викладач

Дідух Яків Петрович,

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

Дупленко Юрій
Костянтинович,

доктор медичних наук, професор

Ємельянов Ігор Георгійович,

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

Ісаєв Сергій Дмитрович,

доктор хімічних наук, професор

Кавецький Володимир
Миколайович,

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

Картавцев Олег
Миколайович,

старший викладач,
випускник НаУКМА

Качалова Ольга Леонідівна,
старший викладач

Кляченко Оксана Леонідівна,

кандидат біологічних наук,
доцент (Інститут агроекології
та біотехнологій)

Кучма Микола Дмитрович,

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

Кучма Тетяна Леонідівна,
старший викладач

Маслюківська Олена Павлівна,

кандидат економічних наук, старший викладач, випускниця НаУКМА

Мельник Віктор Іванович,

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

Назарова Ольга Вікторівна,
асистент

Панков Олександр
Ігорович,
асистент

Пашков Анатолій
Павлович,
кандидат технічних наук,
доцент

Покиньчереда Василь
Федорович,
старший викладач

Присяжнюк Анатолій
Євтихійович,

доктор медичних наук,
професор (Інститут епідеміології НАН України)

Рак Олександр Олексійович,
старший викладач (Національний ботанічний сад
НАН України)

Ремінний Віктор Юрійович,

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

Середа Леонід Іванович,
старший викладач

Тарасова Олена Сергіївна,
асистент

Шаблій Тетяна
Олександрівна,
кандидат технічних наук,
доцент

Шевцова Людмила
Василівна,
професор, доктор біологічних
наук

Щербак Володимир
Іванович,
доктор біологічних наук,
професор (Інститут гідробіології НАН України)
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Кафедра лабораторної діагностики
біологічних систем

Завідувач –
БІЛЬКО Надія Михайлівна,
доктор медичних наук, професор
2 корпус, кімн. 106, тел.: (044) 425-60-57,
e-mail: nbilko@ukma.kiev.ua

Завідувач навчальної
лабораторії –
Руссу Ірина Зіновіївна

кандидат біологічних наук,
старший викладач
2 корпус, кімн. 106, тел.: (044) 425-60-57,
e-mail: russuiz@ukma.kiev.ua

Антонюк Наталія Григорівна,
кандидат хімічних наук, доцент

Бадюк Вікторія Михайлівна,

кандидат медичних наук,
старший викладач (Клініка
генетики репродукції «Вікторія»),
випускниця НаУКМА

Білько Денис Іванович,

кандидат біологічних наук,
старший викладач

Будаш Галина Володимирівна,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Дупленко Юрій Костянтинович,
доктор медичних наук, професор

Дягіль Ірина Сергіївна,

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

Дяченко Марія
Володимирівна,

кандидат біологічних наук,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Жалніна Галина Геннадіївна,
кандидат хімічних наук,
доцент

Зукін Валерій Дмитрович,

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

Ісаєв Сергій Дмитрович,
доктор хімічних наук,
професор

Камінський Олексій
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Перелік дисциплін факультету
природничих наук на 2015/2016 н. р.*
Перелік дисциплін кафедри біології
Бакалаврська програма
Вступ до спеціальності
Зоологія безхребетних
Основи інформатики
Англійська мова-1
Українська мова (за проф. спрямуванням)
Фізичне виховання
Загальна хімія
Основи загальної екології
Загальна фізика
Вища математика
Неорганічна хімія
Зоологія хордових
Біоорганічна хімія
Біохімія
Ботаніка
Фізіологія та біохімія рослин
Анатомія людини
Генетика
Фізіологія людини та тварин
Цитологія та гістологія
Мікробіологія
Молекулярна біологія
Статистичні методи в біології
Аналітична хімія
Біофізика
Вірусологія
Біологія індивідуального розвитку
Теорія еволюції
Популяційна генетика
Імунологія
Генетика онтогенезу
Радіобіологія
Анатомія рослин
Історія України
Історія української культури
Біохімія вільнорадикальних процесів
* Повний перелік дисциплін див. у «Могилянських студіях» за посиланням http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/5878.
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Антропологія
Біорізноманітність
Філософія науки
Фізико-хімічні методи в біології
Механізми клітинного сигналювання
Молекулярні основи еволюції
Біохімія людини
Біологічні основи інфекційних процесів
Біоінформатика
Біотехнологія
Нейрофізіологія

Маґістерська програма
Біохімія вітамінів та коферментів
Генетика людини
Генетика мікроорганізмів
Генетика вищих рослин
Генетична інженерія
Геноміка
Методи кінетичного аналізу у фізико-хімічній біології
Молекулярна фізіологія
Молекулярна фізіологія тваринної клітини
Регуляція метаболізму клітин
Біосенсорні технології
Біологія систем
Методологія наукових досліджень
Англійська мова
Філософія (філософські проблеми біології)
Менеджмент наукових досліджень
Клітинна біологія
Молекулярна біологія та генетика вірусів
Біохімія білків
Біоетика та біобезпека новітніх технологій
Сучасні методи оптичної мікроскопії
Молекулярні механізми старіння
Методи ідентифікації молекулярних поліморфізмів
Молекулярна біологія транспозонів

Перелік дисциплін кафедри екології
Бакалаврська програма
Англійська мова-1
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Вища математика
Загальна екологія
Загальна хімія
Неорганічна хімія
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Загальна фізика
Екологія рослин з основами ботаніки
Фізичне виховання
Практика ознайомчо-польова
Екологія тварин з основами зоології
Аналітична хімія довкілля
Органічна хімія з основами біохімії
Англійська мова-1 (за професійним спрямуванням)
Основи геології з основами геоморфології
Основи статистичного аналізу даних
Геохімія
Інформатика з основами ГІС
Практика навчальна польова
Загальна біологія
Екологія водних сисем
Екологія наземних систем
Основи наукових досліджень
Екологія антропогенних систем
Популяційна екологія
Екологія мікроорганізмів з основами мікробіології
Економіка природокористування
Курсова робота
Практика дослідницька
Моніторинг довкілля з основами метрології
Управління природоохоронною діяльністю та заповідна справа
Екологічне право
Метеорологія та кліматологія
Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
Техноекологія
Кваліфікаційна робота
Вступ до Могилянських студій
Вступ до соціальної екології
Безпека життєдіяльності
Екологія ґрунтів з основами ґрунтознавства
Агроекологія
Екологічні біотехнології
Вступ до екологічної політики
Ландшафтна екологія
Екологія людини
Екологічна безпека
Екологічна біоіндикація
Історія природознавства
Прикладна кліматологія
Радіоекологія з основами радіобіології
Оцінка впливу на навколишнє середовище
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Основи екологічної етики
Історія України
Історія української культури
Антропологія
Філософія науки
Англійська мова-2
Основи підприємництва та бізнес-планування
Маркетинг інновацій
Фізичне виховання (вдосконалення)
Інтенсивний курс англійської мови

Маґістерська програма
Англійська мова
Геоінформаційні системи
Екологічне управління
Теорія і практика сталого розвитку
Зелений бізнес
Системний аналіз стану довкілля
Методика наукових досліджень в екології
Екосистемологія
Біорізноманіття
Екологічна економіка
Екологічна політика
Екологічна епідеміологія
Екологічна інженерія
Екологічна токсикологія
Практика профільна
Маґістерська робота
Філософські основи екологічної етики і біобезпеки
Основи підприємницької діяльності та бізнес-планування
Основи менеджменту
Екологічна мікробіологія
Статистичний аналіз для прийняття рішень в екології
Здоров’я і довкілля
Біогеографія
Геоботаніка з основами ландшафтної екології
Екологічний моніторинг
Міжнародне екологічне право
Екологічне планування
Управління природними ресурсами
Екологічне оцінювання
Екологічне партнерство
Загальна психологія
Педагогіка вищої освіти
Методика викладання екології у вищій школі
Педагогічна психологія
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Практика педагогічна
Фізичне виховання (вдосконалення)

Перелік дисциплін кафедри лабораторної
діагностики біологічних систем
Маґістерська програма
Біологічні основи лабораторної практики
Біохімічні основи імунітету
Клінічна біохімія
Основи молекулярної діагностики
Клінічна лабораторна діагностика і організація лабораторної
служби
Методи органічної хімії у дослідженні біологічних систем
Молекулярно-клітинні основи самовідновних систем
Основи сучасної фармакології
Структура доклінічних досліджень
Практика науково-дослідна
Біоетика та біобезпека
Клінічна генетика
Принципи сучасної лабораторної діагностики
Цитогенетика
Історико-філософські аспекти розвитку природничих наук
Основи належної лабораторної і виробничої практики (GLP і GMP)
Науково-дослідний семінар
Фізіологія кровотворення
Радіобіологічні основи променевої діагностики
Сучасні методи мікроскопічних досліджень
Клінічна імунологія
Сучасні методи аналітичної хімії у лабораторній діагностиці
Діагностика злоякісних захворювань гемопоетичної системи
Дослідження еякуляту у діагностиці чоловічого непліддя
Ендокринологія
Методи діагностики вірусних інфекцій
Методологія створення і тестування біологічно активних сполук
Лабораторна діагностика невідкладних станів
Методологія наукових досліджень

Перелік дисциплін кафедри
фізико-математичних наук
Бакалаврська програма
Англійська мова
Українська мова (за проф. спрямуванням)
Математичний аналіз
Механіка
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Практикум з механіки
Лінійна алгебра та аналітична геометрія
Молекулярна фізика
Практикум з молекулярної фізики
Диференціальні та інтегральні рівняння
Програмування та математичне моделювання
Англійська мова-1 (за проф. спрямуванням)
Аналіз функцій багатьох змінних
Теорія функцій комплексної змінної
Теорія йомірностей та математична статистика
Електрика та магнетизм
Практикум з електрики та магнетизму
Оптика
Практикум з оптики
Класична механіка
Практика ознайомчо-наукова
Історія Часу та Всесвіту: елементи сучасної космогонії та
космології
Основи електротехніки та радіоелектроніки
Програмування в математичних пакетах
Основи чисельних методів
Фізика атома і атомних явищ
Практикум з фізики атома
Фізика ядра і елементарних частинок
Практикум з фізики ядра
Електродинаміка
Методи математичної фізики
Курсова робота
Астрофізика
Математичне моделювання
Диференціальна геометрія та гравітація
Геометричні методи у природничих науках
Функціональний аналіз
Чисельні методи математичної фізики
Оптика у природничих науках
Квантова теорія
Термодинаміка і статистична фізика
Практика виробничо-наукова
Фізика високих енергій
Симетрія та методи теорії груп у фізиці
Теорія суцільного середовища
Навчально-науковий семінар з фізики
Оглядовий курс лекцій. Підготовка до державного екзамена
Автоматизовані системи діагностики та контролю
Комерціалізація результатів наукових досліджень
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Маґістерська програма
Англійська мова
Квантова теорія багаточастинкових систем
Теорія твердого тіла
Метод континуального інтегрування в квантовій теорії
Спектроскопія твердого тіла
Нанофізика
Квантова оптика
Ядерна фізика в медицині
Фізика змішаних квантових станів
Групи Лі у фізиці
Квантова теорія поля
Методологія наукових досліджень
Науково-дослідний семінар
Теорія інтегровних систем (солітони та нелінійні періодичні хвилі)
Методи алгебраїчної геометрії у фізиці
Фізика конденсованих середовищ
Філософські проблеми фізики
Фізична кінетика
Комерціалізація результатів наукових досліджень

Навчальні дисципліни кафедри хімії
Бакалаврська програма
Англійська мова
Українська мова (за проф. спрямуванням)
Фізичне виховання
Загальна фізика
Вища математика-1
Вища математика-2
Вступ до загальної біології
Загальна хімія-1
Неорганічна хімія-1
Вступ до Могилянських студій
Основи загальної екології
Історія української культури
Історія України
Основи психології та педагогіки
Загальна психологія
Основи права
Англійська мова-1 (за проф. спрямуванням)
Аналітична хімія: якісний аналіз
Аналітична хімія: кількісний аналіз
Органічна хімія-1
Органічна хімія-2
Практика навчальна польова (екохімічна)
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Координаційна хімія
Математичне моделювання процесів у хімії
Фізичне виховання (вдосконалення)
Філософія науки
Новітні Інтернет-технології
Введення в хмарні технології
Вступ до філософії
Релігієзнавство
Історія Києво-Могилянської академії
Історія Києва
Колоїдна хімія
Фізична хімія
Електрохімія
Фізичні методи дослідження в хімії
Хімія і фізико-хімія високомолекулярних сполук
Методи виділення і дослідження органічних сполук
Основи неорганічного синтезу
Комп’ютерні технології в хімії
Друга іноземна мова-1
Основи соціології
Англійська мова-2
Англійська мова-2 (інтенсив)
Практикум з англійської мови
Квантова хімія
Кристалохімія
Практика науково-дослідницька
Фармацевтична хімія
Розчини полімерів
Хімія твердого тіла
Загальна хімічна технологія
Друга іноземна мова-2

Маґістерська програма
Англійська мова-1
Методи синтезу і модифікування мембранних матеріалів
Основи адсорбції
Синтетичні мембрани
Сорбенти і сорбційні процеси
Теоретичні основи мембранних процесів
Основи технології водопідготовки та водоочищення
Методи виділення, концентрування і аналізу хімічних речовин
Фізичні методи дослідження мембран
Загальна психологія
Педагогіка вищої освіти
Фізичне виховання (вдосконалення)
Кінетичні рівняння в хімії
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Технології сорбційного розділення
Мембранні процесі і апарати
Композиційні матеріали
Методологія наукових досліджень у хімії
Нанокомпозитні полімери та мембрани
Мембранні технології: вибрані глави
Педагогічна психологія
Практика педагогічна
Методика викладання у вищий школі

Наші студенти плідно
співпрацюють із науковцями
Центру досліджень екосистем,
змін клімату та сталого
розвитку
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ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ НАУК
І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
(ФСНСТ)

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

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

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

Факультет здійснює підготовку за такими напрямами:
• бакалаврські програми – «Політологія», «Соціологія»
«Соціальна робота», «Психологія»;
• маґістерські програми – «Журналістика», «Менеджмент
організацій і адміністрування (в галузях)»: «Менеджмент
організацій і адміністрування (в охороні здоров’я)»; «Зв’язки
із громадськістю», «Політологія»: «Європейські студії»; «Євро
пейські та німецькі студії»; «Соціальна робота», «Соціологія»;
• PhD-програми Докторської школи НаУКМА – «Масові ко
мунікації», «Соціальна робота і соціальна політика», «Управ
ління в охороні здоров’я», «Суспільні трансформації».
Випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі та
докторантурі.
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На ФСНСТ діють наукові структури: Центр «Інститут громадянської освіти»; Школа політичної аналітики; Центр дослідження конфліктів та психоаналізу; Центр досліджень здоров’я
та соціальної політики; Центр міждисциплінарних досліджень
світової політики.
Для студентів усіх факультетів НаУКМА пропонуються програми додаткової спеціалізації (minor) за напрямами: «Політологія» та «Соціологія», а також сертифікатні програми: «Соціальна психологія та конфліктологія», «Теорія та методика зв’язків
із громадськістю», «Практична психологія», «Аналіз публічної
політики», «Німецькі та європейські студії».
До складу ФСНСТ входять сім кафедр: соціології; політології;
зв’язків із громадськістю; психології та педагогіки; Школа соціальної роботи ім. професора Володимира Полтавця; Школа
охорони здоров’я; Могилянська школа журналістики.
Кафедра соціології. Один із провідних українських центрів
підготовки кваліфікованих фахівців-соціологів бакалаврського
та маґістерського рівнів, що забезпечує викладання соціології як
загальноосвітньої дисципліни, а також авторських курсів у галузі історії та теорії соціології, методології і методів соціологічних
досліджень, аналізу емпіричних даних, цілої низки різноманітних галузевих соціологій, формуючи високий рівень теоретичних знань і різноманітні практичні навички у студентів.
У тісній співпраці з кафедрою соціології працює науково-дослідницька установа – Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) – перший зі створених в Україні недержавних науково-дослідних соціологічних центрів. Завдяки цьому викладачі,
студенти та аспіранти кафедри мають можливість використову
вати для своєї навчальної та наукової роботи понад сто унікальних
масивів соціологічних даних, репрезентативних для дорослого населення України, зібраних, починаючи з жовтня 1991 року, працівниками КМІС спільно з університетами та дослідницькими орга
нізаціями Великої Британії, Канади, Німеччини, США, Фінляндії,
Швейцарії та Швеції, Організації Об’єднаних Націй, Світового
банку та інших міжнародних організацій. З навчальною та науково-дослідницькою метою для студентів і викладачів функціонує
професійно обладнана студія професійного спілкування для проведення інтерв’ю та фокус-груп, а також створений і постійно
оновлюється відкритий банк соціологічних даних.
Викладачі кафедри соціології вигравали низку престижних
міжнародних ґрантів, мають досвід дослідницької роботи в провідних університетах інших країн. Щороку студенти й випуск
ники кафедри виграють міжнародні стипендії для стажування
або продовження навчання за кордоном.

132
Кафедра політології. Одна з найпрогресивніших в Україні.
Навчальні дисципліни викладають 7 докторів наук і 19 кандидатів наук. Навчальний план поєднує глибоку теоретичну підготовку з формуванням у студентів практичних умінь і навичок
наукової, аналітичної, адміністративної та просвітницької діяльності. Випускники кафедри політології стають державними поса
довцями (міністри, заступники міністрів), народними депутатами
різних рівнів, державними службовцями, аналітиками в різних
аналітичних центрах і організаціях тощо.
Кафедра активно співпрацює з багатьма відомими інституціями, такими, як Единбурзький університет і Університет Суррей
(Велика Британія), Маастрихтський університет (Нідерланди),
Вільний університет Брюсселя (Бельгія), університети Естонії,
Польщі, Литви, Грузії, Молдови та ін. Результатом цієї співпраці
є оригінальні курси, побудовані на найсучасніших світових методиках, обмін студентами, спільні наукові й методологічні дослі
дження. Щороку завдяки міжнародним зв’язкам кафедри кілька
студентів бакалаврату мають змогу навчатися в університетах
Європи і Північної Америки, а викладачі цих та інших навчальних закладів читають у НаУКМА власні курси.
При кафедрі діють три наукові центри: Інститут громадянської
освіти, Школа політичної аналітики і Центр міждисциплінарних
досліджень світової політики, де студенти мають можливість не
лише вдосконалити теоретичні надбання та закріпити практичні
навички, а й випробувати себе як політичні коментатори й аналітики у засобах масової інформації. Завдяки проекту «Інноваційні
методи викладання європейських студій» за програмою ТЕМПУС
при кафедрі створюється Центр політичних європейських студій.
По закінченні бакалаврату студенти мають змогу продовжити навчання на маґістерській програмі «Політологія» з перспекти
вою подальшого вступу до докторської школи та здобуття ступеня PhD з політичних наук.
Кафедра зв’язків з громадськістю. Одна з най´рунтовніших
в Україні. Поєднує базові знання із соціології, політології, соціальної психології та менеджменту з теоретичними й практичними за
са
дами науки і мистецтва цивілізованих PR, що дає
можливість готувати студентів усього університету до практичної діяльності в сучасних умовах. Має власний фундаментальний
підручник зі зв’язків з громадськістю з грифом МОН України,
який витримав 4 видання. Основний напрям наукової роботи –
«Дослідження процесів становлення соціального інституту PR,
соціологічного аналізу його розвитку в різних сферах українського суспільства».
З 2015 року на кафедрі імплементовано нову маґістерську
програму «Зв’язки з громадськістю», яка дає змогу оволодіти необ
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хідними знаннями і навичками для виконання функцій менеджера (управителя) зв’язків з громадськістю в державних, неуря
дових установах і організаціях, комерційних структурах. Ма´іс
терська програма побудована з урахуванням галузевих стандартів
вищої освіти України та міжнародних стандартів (зокрема рекомендацій IPRA) підготовки фахівців вищої кваліфікації для
сфери зв’язків з громадськістю. Вона дає змогу слухачам подо
лати поверховий підхід до PR як «маніпулятивної технології»,
оволодіти позитивною наукою, витонченим мистецтвом та етикою
репутаційного менеджменту, глибше розуміти соціальну відпо
відальність інститутів громадянського суспільства та бізнесу в су
часних умовах.
Програма виконується в тісному співробітництві з авторитетними українськими та зарубіжними науковими інституціями,
державними установами, провідними бізнесовими структурами,
професійними вітчизняними і міжнародними PR-організаціями
та асоціаціями. Програма має практичний характер.
Додатково студенти бакалаврату НаУКМА мають можливість
виконати сертифікатну програму кафедри та отримати додаткову
спеціалізацію «Теорія і методика зв’язків із громадськістю (Public
Relations)», а маґістранти університету та фахівці державних,
громадських і підприємницьких організацій можуть навчатися
у вечірній час на спеціальній сертифікатній програмі «Теорія і
практика зв’язків із громадськістю».
Кафедра психології та педагогіки забезпечує викладання
психологічних та педагогічних дисциплін для всього університету.
Студенти бакалаврату можуть навчатися на сертифікатній про
грамі кафедри «Соціальна психологія та конфліктологія», студенти маґістеріума – на сертифікатній програмі «Практична психоло
гія», маґістри – в аспірантурі за спеціальністю «Теорія та методика професійної освіти». Крім нормативних курсів, викладається низка авторських курсів, які є дисциплінами вільного вибору.
Для вільних слухачів НаУКМА у вечірній час читаються сертифікатні програми «Практична психологія» і «Психологічна медицина: психосоматика та гомеопатія».
З 2015 року кафедра в межах НаУКМА вперше запровадила
нову навчальну програму з «Психології», яка готуватиме дипломованих фахівців бакалаврського рівня.
Школа соціальної роботи (ШСР) ім. професора Володимира
Полтавця. Перша в Україні професійна школа в сфері соціальної роботи, член Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи
(IASSW), Європейської асоціації шкіл соціальної роботи (EASSW),
та Східноєвропейської міжрегіональної асоціації шкіл соціальної роботи (EASASSW). Навчальні програми бакалаврату, маґістеріума та PhD-програми поєднують теоретичну та практичну
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фахову підготовку, побудовані на ідеї активного і партнерського
навчання.
Багаторічними партнерами ШСР є українські та закордонні навчальні заклади й професійні організації, а саме: благодійна організація допомоги особам з інтелектуальною недостатністю «Джерела», благодійна організація «Соціальна
служба “Віфанія”», Всеукраїнська мережа людей, які живуть
із ВІЛ/СНІДом, Міжнародний Альянс із ВІЛ/СНІДу в Україні,
Ресурсний центр «Гурт», Український фонд соціальних інвестицій, Англія Раскін Університет (Кембридж, Велика Британія),
Університет Шефілд Халем (Велика Британія), недержавна
організація «Гамлет Траст» (Лондон, Велика Британія), Універ
ситет м. Любляна (Словенія), Литовський університет педагогічних наук (Вільнюс, Литва), Університет м. Таллінна (Естонія),
Університет м. Тбілісі (Грузія), Вища школа соціальної роботи
та соціальної педагогіки ім. Аліси Саломон (Берлін, Німеччина)
та ін. Школа тісно співпрацює з громадською організацією
«Соціум-ХХІ» (www.socium.kiev.ua), яку створили наші випускники та викладачі, що реалізовують численні соціальні проекти. При ШСР працює інформаційно-тренінговий регіональний ресурсний центр із питань ВІЛ/СНІД та Всеукраїнський
центр підтримки розвитку соціального підприємництва «Соціальні ініціативи».
Додатково ШСР пропонує курси підвищення кваліфікації
«Практична соціальна робота», «Менеджмент, експертиза та
супервізія інноваційних програм і проектів у соціальній сфері»,
«Прикладна соціальна політика», «Викладання соціальної роботи та соціальної політики», «Проведення соціальних досліджень», «Соціальна робота та медіація». На замовлення організацій викладачі ШСР надають супервізію та консультування
проектів. Школа проводить активну науково-методичну діяльність, бере участь у виданні наукових журналів («Social Policy
and Social Work in Transition», «Соціальна політика і соціальна
робота», наукового альманаху «Маґістеріум. Соціальна робота
і охорона здоров’я»). Студенти ШСР протягом останніх років
посідали призові місця у Всеукраїнських олімпіадах із соціальної роботи, стажувалися у США, Німеччині, Нідерландах, Данії,
Великій Британії, Італії, Угорщині та інших країнах. Випускники
Школи працюють у багатьох провідних державних і недержавних організаціях соціальної сфери, ініціюють та реалізовують
інноваційні проекти в соціальній сфері.
Школа охорони здоров’я (ШОЗ) – перша Школа охорони
здоров’я в Україні, що заснована на принципі міждисциплінар-
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ного підходу до вирішення проблем галузі охорони здоров’я.
Місією Школи є відповідати на потреби суспільства щодо покращення здоров’я населення та трансформації галузі через
підготовку фахівців, забезпечення високої якості навчання, досліджень та експертних послуг. ШОЗ є членом Європейської
асоціації шкіл охорони здоров’я (ASPHER). Головними партнерами ШОЗ є Маастрихтський університет (Нідерланди), КиєвоМогилянська Бізнес-Школа (KMBS), Іллінойський університет
м. Чикаго (США), Лондонська школа гігієни і тропічної медицини, Швейцарський інститут тропічної медицини, Каролінський
інститут (Стокгольм, Швеція).
У викладанні курсів ШОЗ використовуються новітні освітні
методики – problem-based learning (навчання, кероване самими
студентами та орієнтоване на вирішення проблеми), projectbased learning (навчання, яке передбачає отримання досвіду у
розробці практичних проектів) та blended learning (змішане навчання, що поєднує аудиторні заняття й інтерактивну підтримку).
Школа має власну бібліотеку, що регулярно поповнюється віт
чизняною та зарубіжною спеціалізованою літературою, зокрема
працями викладачів і випускників.
При кафедрі працює Центр досліджень здоров’я та соціальної політики, який сприяє співпраці студентів-маґістрів, аспірантів
та викладачів у організаційних дослідженнях, аналізі політики в
галузі, фінансуванні систем охорони здоров’я задля покращення
здоров’я населення.
У жовтні 2008 року відкрито докторську програму «Управління
в охороні здоров’я». Мета програми – підготовка фахівців для
викладання та міждисциплінарних досліджень за допомогою
теоретичної освіти, практичної підготовки і супервізії. За цей
час підготовлено та захищено 2 докторські дисертації у межах
роботи Центру досліджень здоров’я та соціальної політики та
проекту «Оцінювання політики (методів) оплати за медичні
послуги з огляду на їхню економічну ефективність, справедливість і якість у країнах Центральної та Східної Європи».
Могилянська школа журналістики. Забезпечує якісне навчання студентів на МП «Журналістика» та їхню підготовку до
роботи в медіа-індустрії, акцентуючи увагу на новинах та висвітленні поточних суспільно важливих подій для різних типів
медіа. У Школі створено необхідну технологічну та студійну базу
для навчання студентів. Медіа-центр має мультимедійний ньюзрум, телевізійну, радіо- та фотостудії. Діє також ресурсний центр
із підручниками, науковими журналами й відеотекою документальних фільмів.
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МАґІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ ФСНСТ

Журналістика

Керівник –
ФЕДЧЕНКО
Євген Миколайович,
кандидат політичних наук,
доцент, випускник НаУКМА
тел.: (044) 463-77-02,
e-mail: fedchenko@ukma.kiev.ua
www.j-school.kiev.ua

Могилянська школа журналістики (МШЖ) – унікальний
освітній центр, що поєднує теоретичну підготовку, досвід практичної роботи і ґрунтовні дослідження в галузі масових комунікацій, кіно та журналістики. Мета Школи – формувати та розвивати галузь медіа й масових комунікацій, навчати нове покоління професійних журналістів, здатних очолити цей розвиток.
Школа пропонує програму навчання ма´істра журналістики, докторську PhD-програму з масових комунікацій (спільно з
Universidad Autonoma de Barcelona). Також Школа активно займається професійною освітою журналістів та викладачів журналістики, в тому числі в рамках програм DFJ («Журналістика
цифрового майбутнього») та DMU («Цифрові медіа в університетах»). Також МШЖ створила та розвиває проект з верифікації даних StopFake.org.
Основна спеціалізація маґістерської програми МШЖ – новини та висвітлення поточних суспільно важливих подій для різних типів медіа. Ми свідомо уникли вузької спеціалізації та орієнтуємо студентів на роботу в умовах багатоплатформних медіа.
Навчання в Школі засноване на інноваційних підходах до осві
ти та поєднує самостійні, командні й інтерактивні види, тож дає
змогу кожному студентові спробувати себе в різних професійних ролях. Творче, дружнє і водночас критичне середовище стимулює розвиток та ініціативність кожного учасника навчального
процесу.
До міжнародної команди викладачів Школи належать найкращі практики, дослідники та науковці у сферах традиційних
і новітніх медіа, бізнесу, мистецтва, суспільних і гуманітарних
наук та міждисциплінарних студій.
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Основний наголос під час навчання робиться на практичні
навички та постійне їх застосування й удосконалення під керівництвом викладачів, які мають досвід практичної роботи у ЗМІ.
Так, у телевізійній студії щотижня студенти готують новини
«Епізоди», де кожен може спробувати себе як журналіст і працівник технічного супроводу. Також студенти випускають щоденні радіоновини.
У школі створено необхідну технологічну та студійну базу
для навчання студентів. Медіа-центр охоплює мультимедійний
ньюзрум, телевізійну, радіо- й фотостудії, у Школі також є ре
сурсний центр із підручниками, науковими журналами та відеотекою документальних фільмів. Мережа стратегічних партнерів Школи поєднує представників провідних українських та
західних медіа, бізнесу, громадських організацій, дослідницьких
та освітніх установ, тому дає нам змогу залучати до навчального
процесу найкращих експертів.

Менеджмент організацій і адміністрування.
Спеціалізація «Менеджмент в охороні здоров’я»

Керівник –
СТЕПУРКО Тетяна Георгіївна
доктор філософії в галузі
управління в охороні здоров’я,
доцент
тел.: (044) 425-77-69,
e-mail: chernysh@ukma.kiev.ua

Маґістерська програма «Менеджмент в охороні здоров’я» є
унікальним освітнім продуктом в Україні, адже поєднує в собі
як глобальні принципи функціонування систем та організацій
охорони здоров’я, так і регіональні особливості управління системою охорони здоров’я та відповідними послугами. Навчальна
програма побудована таким чином, що слухачі мають можливість
здобути основи знань з економіки, політики, організації та
фінансування як систем охорони здоров’я, так і управління закладами, базове розуміння основних принципів громадського
здоров’я (Public Health) та досліджень у галузі. В межах маґістерської кваліфікаційної роботи, яка виконується на другому році
навчання у поєднанні з практикою, слухачі поглиблюють свої
знання з обраного ними напрямку. Зміст, структура, формат
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більшості дисциплін навчального плану було розроблено з урахуванням світового досвіду підготовки фахівців в організації,
економіці та політиці охорони здоров’я (здебільшого використовуючи досвід Маастрихтського університету), що також передбачає інноваційні підходи до викладання.
Маґістерська програма розрахована на слухачів – випуск
ників бакалаврату різних напрямів: у нас навчаються економісти, фінансисти, екологи, біологи, історики, соціологи, соціальні
працівники, політологи, а також випускники медичних коледжів
та університетів. Саме різносторонній попередній досвід слухачів створює сприятливе для навчання та для розуміння комплексності завдань охорон здоров’я середовище.
Під час навчання слухачі маґістерської програми мають можливість пройти стажування в приватних медичних закладах із метою організаційної діагностики, а також брати участь у видатних
національних подіях у сфері організації послуг в охороні здоров’я,
розробці та імплементації політики в галузі, що сприяє їхньому
розумінню ринку та подальшому працевлаштуванню.
Слухачам із досвідом управління закладами охорони здоров’я
та прагненням поглибити своє розуміння систем охорони здоров’я,
управління закладом чи громадської охорони здоров’я запропоновано до уваги модульні курси та Літню школу «Трансформована
система охорони здоров’я: Європейський регіон».
Головними освітньо-науковими партнерами програми є Маас
трихтський університет (Нідерланди), Швейцарський інститут
тропічної медицини і громадського здоров’я, Іллінойський університет м. Чикаго (США), Каролінський інститут (Швеція), Лондон
ська школа гігієни і тропічної медицини та Kиєво-Mогилянська
Бізнес-Школа. Професори, науковці та фахівці цих університетів та їхні партнерські організації приїжджають до Школи охорони
здоров’я з гостьовими лекціями, воркшопами, а також залучають
студентів та викладачів маґістерської програми до участі у міжнародних вебінарах.
Викладачами маґістерської програми (штатними, на засадах
сумісництва та гостьовими) є фахівці галузі, які мають здебільшого науковий та практичний досвід розробки та впровадження
проектів на національному, регіональному чи міжнаціональному
рівнях. Більшість викладачів маґістерської програми є також її
випускниками.
З 2004 року – першого набору на маґістерську програму «Ме
неджмент в охороні здоров’я» – підготовлено близько 200 випускників, більшість з яких пов’язують свою діяльність з галуззю
охорони здоров’я: залучені до діяльності міжнародних проектів в Україні, працюють в медичних закладах в Україні, займаються дослідженнями в галузі, продовжують своє навчання закор
доном тощо.
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Нова маґістерська програма зі зв’язків з громадськістю
(Public Relation, PR) покликана надати студентам наукові знання
і професійні практичні навички, розвинути і вдосконалити вміння менеджменту процесом зв’язків із громадськістю, сформувати мотивацію до постійного самовдосконалення, вміння самостійно вчитися. Маґістерська програма побудована з урахуванням нормативних документів про вищу освіту в Україні, а також
міжнародних стандартів (зокрема рекомендацій IPRA) підготовки фахівців для сфери зв’язків із громадськістю.
Навчальні курси допоможуть особам, які вже працюють у
сфері громадських зв’язків, або тим, хто має намір застосувати
себе у цій перспективній галузі, опанувати сучасні досягнення
науки і практики, стратегії і тактики PR. Своїми знаннями зі
слухачами діляться відомі методологи PR-науки, автори найкращих підручників і методичних посібників, фахівці, що мають
багаторічний досвід роботи у міжнародних інститутах та організаціях, у сфері менеджменту та журналістики, а також відомі
експерти бізнесу, державного управління, соціології та політики.
Змістовні лекції, численні практичні заняття й дискусії, виробнича практика в провідних професійних установах та організаціях дадуть змогу слухачам подолати поверховий підхід до PR
як «маніпулятивної технології», оволодіти позитивною наукою,
витонченим мистецтвом та етикою репутаційного менеджменту,
глибше зрозуміти соціальну відповідальність інститутів громадянського суспільства та бізнесу в сучасних умовах.
Програма виконується в тісному співробітництві з авторитетними українськими та зарубіжними науковими інституціями,
державними установами, провідними бізнесовими структурами,
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професійними вітчизняними та міжнародними PR-організаціями
й асоціаціями.
Кваліфікація маґістра зі зв’язків з громадськістю передбачає
оволодіння необхідними сучасними знаннями і навичками для
науково-дослідницької роботи та виконання функцій менеджера
(управителя) зв’язків з громадськістю в державних, неурядових
установах і організаціях, бізнесових структурах. Програма має
практичний характер.

Політологія

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

Маґістерська програма з політології пропонує дворічний курс
поглибленої спеціалізації в галузі політичної науки. Особливістю
підготовки маґістра з політології є суспільна й державна потреба в забезпеченні кадрової діяльності органів державної влади,
політичних та громадських інституцій.
Зокрема, у світлі останніх досягнень у європейській інтеграції
України, основний наголос у підготовці фахівців зроблено на Європейських студіях.
Завдяки проекту «Інноваційні методи викладання і вивчення Європейських студій» (за програмою Європейського Союзу
ТЕМПУС), відбувається поступове вдосконалення навчального
процесу, чому сприяють Маастрихтський університет (Нідерланди), Вільний університет Брюсселя (Бельгія), Університет Суррей (Велика Британія). Східноєвропейськими партнерами у цьому
проекті є університети Грузії та Молдови.
Маґістерська програма «Політологія» має дві основні спеціа
лізації. Одна з них – «Європейські та німецькі студії» – спільний проект Національного університету «Києво-Могилянська
академія» та Університету ім. Фрідріха Шиллера (м. Єна, ФРН).
Фінансування цього проекту відбувається за підтримки DAAD
(Німецької служби академічних обмінів) та Міжнародного благодійного фонду відродження Києво-Могилянської академії.
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Навчання на спеціалізації передбачає шість гостьових курсів, які
читають провідні професори у галузі міжнародних відносин з Федеративної Республіки Німеччина. Крім цього, проектом передмі
сячне навчання найкращих студентів спеціалізації
бачено п’яти
в Університеті ім. Фрідріха Шиллера (м. Єна, ФРН), що є умовою
здобуття, крім диплома НаУКМА, ще й диплома Master of Politics
Єнського університету. Для вступу на цю спеціалізацію, окрім загальних знань із політичних наук, студент повинен мати сертифікат про знання німецької мови середнього рівня, виданий DAAD
або Ґете-Інститутом, чи пройти співбесіду на знання німецької
мови з викладачами програми.
Другою спеціалізацією програми є «Сучасна європейська політика». Студенти цієї спеціалізації отримують фундаментальні
знання в галузі політології міжнародних відносин, з наголосом на
вивчення європейських політичних інститутів та процесів. Програма спеціалізації передбачає, крім основних, низку гостьових курсів,
які читають відомі професори з країн Старого і Нового світу.
Основною формою освіти є стаціонарні лекційно-семінарські
курси, науково-дослідні й спеціальні семінари, педагогічна практика. Найкращі науково-дослідницькі роботи студентів друкуються
в «Наукових записках НаУКМА» (серія «Політологія») та альманасі «Маґістеріум».

Соціальна робота

Керівник –
ГУСАК Наталія Євгенівна,
кандидат соціологічних наук,
доцент
тел.: (044) 425-40-38,
e-mail: nataliagusak@gmail.com

Програма «Соціальна робота» – перша маґістерська програма НаУКМА і перша програма післядипломної освіти у соціальній сфері в Україні для бакалаврів, які мають базову освіту в різних сферах і яких єднає бажання змінити життя навколо на краще й допомогти іншим людям, адже програма дає
можливість самореалізуватися тим, хто цінує гуманістичні цінності. У рамках програми студенти поглиблено вивчають консультування (індивідуальне-групове-сімейне) та соціальне адміністрування (соціальне управління і соціальна політика). У навчальному процесі використовуються здобутки української
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та зарубіжної науки, підтримуються контакти з іншими університетами й організаціями Великої Британії, США, Словенії, Німеччини, Грузії та інших країн. Перший рік навчання дає можливість здобути комплекс теоретичних знань із соціальної політики й соціальної роботи, соціології, психології, права. Значна
частина навчального часу відводиться на практику в соціальних
службах, медичних та інших установах, а також на самостійну
навчально-дослідницьку роботу. Студенти другого року навчання
більше працюють над власним дослідницьким проектом, в якому
впроваджують і аналізують новітні ідеї щодо можливостей роз
в’язання соціальних проблем окремих груп клієнтів.
Випускники програми працюють консультантами й адміністраторами у провідних соціальних службах, експертами українських та міжнародних урядових і громадських організацій, викладачами вищих навчальних закладів, ведуть дослідницьку
роботу, продовжують навчання в аспірантурі. Згадуючи найважливіше під час навчання на маґістерській програмі, випускники
зазначають таке:
«Високий кваліфікаційний рівень викладачів, сучасний підхід
до процесу навчання, партнерські відносини між викладачами
та студентами, можливість поєднання теорії та практики (навчання та роботи)» (Бондаренко Аліна, випускниця маґістерської
програми 2008 року).
«Практичний досвід викладачів, їх відкритість до студентів,
атмосфера та підхід до викладання, можливість самому складати
навчальний план, практичні заняття» (Банас Олена, випускниця
маґістерської програми 2006 року).
«Інтерактивний підхід у навчанні, практичні заняття, можливість вивчати міжнародний досвід у соціальній роботі, прогресивні викладачі, творчі завдання. Все було ідеально! Досі згадую
студентські роки в маґістерці з великою вдячністю! Дякую за чудову організацію навчального процесу!!!» (Заріцька Орися, випускниця маґістерської програми 2006 року).
Найкращі науково-дослідницькі студії наших студентів публікуються в наукових виданнях «Маґістеріум. Соціальна робота і охорона здоров’я», «Соціальна політика і соціальна робота».
Школа провадить активну науково-методичну діяльність, бере
участь у виданні наукового англомовного журналу «Social Policy
and Social work in Transition», працює над розвитком освіти із
соціальної роботи в Україні, організовує проведення національних та міжнародних конференцій із соціальної роботи. Викладачі
й студенти беруть участь у різного роду дослідженнях, що втілюються у кваліфікаційних роботах: соціальні послуги постраждалим від торгівлі людьми; створення служби паліативної допомоги; профілактика насильства над підлітками; соціальна робота
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з жінками секс-бізнесу; моніторинг та оцінка державних цільових
програм; вивчення впливу глобальних ініціатив на систему охорони здоров’я України тощо.
Маґістри мають можливість брати участь у різноманітних
соціальних проектах і вступати на першу в Україні докторську
програму «Соціальна робота і соціальна політика» та до аспірантури.

Соціологія

Керівник –
ОСИПЧУК
Анна Дмитрівна,
кандидат соціологічних наук,
доцент, випускниця НаУКМА
тел.: (044) 425-60-53,
e-mail: anna.osypchuk@gmail.com

Дворічна маґістерська програма із соціології зосереджена
на проблемах теорії, методології і методах соціологічних досліджень, націлена на формування поглибленого розуміння соціальних процесів у сучасному суспільстві, передумов для досліджень соціальної структури і суспільних трансформацій.
Соціолог-маґістр зможе працювати в будь-якому науководослідному центрі суспільствознавчого профілю, маркетингових
відділах компаній, викладати у вищій школі, працювати референтом, науковим консультантом у державних і громадських
установах, науковим редактором або керівником відповідного
підрозділу видавництва, засобів масової інформації, організовувати соціологічні дослідження у співдружності із зарубіжними
вченими. Ступінь маґістра дає змогу навчатися на докторських
(PhD) програмах НаУКМА та західних університетів.
НаУКМА – єдиний університет в Україні, де у співпраці з ка
федрою соціології діє науково-дослідна соціологічна установа –
Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Студенти
мають можливість використовувати для своїх наукових досліджень унікальні масиви соціологічних даних, репрезентативних
для дорослого населення України, зібраних КМІС у 1991–2014 роках разом із провідними університетами й дослідницькими організаціями США, Німеччини, Великої Британії, Канади, Фінляндії
та Польщі, з дослідницькими підрозділами Організації Об’єднаних
Націй, Світового банку, Всесвітньої організації охорони здоров’я,
інших міжнародних організацій.
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Щороку КМІС призначає стипендію ім. Майкла Сваффорда
двом найкращим студентам маґістерської програми «Соціологія».
Маґістерська програма «Соціологія» та кафедра соціології
НаУКМА входять до міжнародного освітнього консорціуму (EM)
IMRCEES в рамках програми ERASMUS+ Європейської комісії.
Нашими партнерами є Університет Глазго (Велика Британія), Університет Турку (Фінляндія), Університет Тарту (Естонія), Яге
лонський Університет (Польща), Університет Корвінус (Угорщина),
Державний університет ім. І. Чавчавадзе (Грузія), Нижегородський
державний університет ім. М. І. Лобачевського (Росія), Азербайджанська дипломатична академія (Азербайджан), КІМЕП (Казахстан), Університет Західного Онтаріо (Канада). Участь у консорціумі дає змогу здійснювати академічний обмін, поглиблювати
наукову співпрацю і двосторонні зв’язки.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДР ФСНСТ
Кафедра соціології__________________________________

Завідувач –
Осипчук Анна Дмитрівна,
кандидат соціологічних наук,
доцент, випускниця НаУКМА
4 корпус, кімн. 215,
e-mail: anna.osypchuk@gmail.com

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

Артикуца Сергій Сергійович,

маґістр соціології, старший
викладач, випускник НаУКМА

Богданова Олена
Володимирівна,

кандидат соціологічних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Бондар Вікторія Семенівна,

кандидат соціологічних наук,
доцент

Винницький Михайло
Іванович,

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

Виноградов Олександр
Геннадійович,

кандидат психологічних наук,
доцент

Костюченко Тетяна Сергіївна,

маґістр соціології, старший
викладач, випускниця НаУКМА

Малиш Ліна Олександрівна,

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

Марценюк Тамара Олегівна,

кандидат соціологічних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Оксамитна Світлана Миколаївна,
доктор соціологічних наук,
професор

Паніотто Володимир Ілліч,
доктор філософських наук,
професор

Поліщук Ольга Олександрівна,
маґістр соціології, старший
викладач, випускниця НаУКМА

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

Хмелько Валерій Євгенович,
доктор філософських наук,
професор

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

Кафедра політології__________________________________

Завідувач –

КИСЕЛЬОВ Сергій Олегович,
кандидат філософських наук, доцент
4 корпус, кімн. 209, тел.: (044) 425-60-48,
e-mail: kisselyov@gmail.com

Провідний спеціаліст –

ЧИЖ Катерина Анатоліївна
4 корпус, кімн. 221,
тел.: (044) 425-60-48,
e-mail: chyzh@ukma.kiev.ua

Амельченко Наталія Анатоліївна,

кандидат філософських наук, доцент

Бевз Тетяна Анатоліївна,

доктор історичних наук, професор

Гарань Олексій Васильович,

доктор історичних наук, професор

Гертель Андре,
PhD (Political Science), доцент

Гнатюк Микола Миколайович,

кандидат політичних наук, доцент

Голіченко Тетяна Самійлівна,
кандидат філософських наук,
доцент

Гомза Іван Анатолійович,

кандидат політичних наук,
доцент, випускник НаУКМА

Гриценко Анатолій Степанович,
кандидат технічних наук,
доцент

Дем’янчук Олександр Петрович,

доктор політичних наук, доцент

Дуда Андрій Володимирович,
кандидат політичних наук,
доцент

Зубрицька Людмила Йосипівна,
кандидат політичних наук,
старший викладач

Кармазіна Марія Степанівна,

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

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

Кушніренко Володимир
Олександрович,

кандидат політичних наук,
доцент, випускник НаУКМА

Малиш Ліна Олександрівна,

кандидат соціологічних наук,
доцент

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

Марценюк Тамара Олегівна,

кандидат соціологічних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Мелих Ольга Володимирівна,

старший викладач, випускниця
НаУКМА

Микал Олена Костянтинівна,

кандидат наук, старший викладач

Михайлюк Галина Олегівна,
кандидат юридичних наук,
старший викладач

Новічкова Олександра Сергіївна,
старший викладач, випускниця
НаУКМА

Орел Юлія Володимирівна,
кандидат історичних наук,
старший викладач

Осипчук Анна Дмитрівна,

кандидат соціологічних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Паніотто Володимир Ілліч,
доктор філософських наук,
професор

Резаненко Володимир
Федорович,

доктор філологічних наук, доцент

Рибій Олена Володимирівна,

кандидат політичних наук,
старший викладач, випускниця
НаУКМА

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

Совсун Інна Романівна,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Трегуб Оксана Іванівна,

кандидат наук, старший
викладач, випускниця НаУКМА

Туранли Ферхад

кандидат наук, доцент

Туров Ігор Вікторович,
доктор наук, доцент

Федорів Ірина Павлівна

старший викладач, випускниця
НаУКМА

Хмелько Валерій Євгенович,
доктор філософських наук,
професор

Хутка Світлана
Володимирівна,

кандидат соціологічних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Хуткий Дмитро
Олександрович,

кандидат соціологічних наук,
старший викладач, випускник
НаУКМА

Чабанна Маргарита
Валеріївна,

кандидат політичних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Шиманський-Гаєр Фелікс,

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

Яковлєв Максим
Володимирович,

кандидат політичних наук,
доцент, випускник НаУКМА

Якушик Валентин
Михайлович,

доктор політичних наук,
професор
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Кафедра зв’язків із громадськістю_________________________

Завідувач –

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

Провідний спеціаліст –

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

Боднар Алла Яківна,

кандидат психологічних наук, доцент

Власюк Ольга Ярославівна,

маґістр екології, старший викладач,
випускниця НаУКМА

Гаєвська Оксана Борисівна

доктор філософських наук, професор

Гірник Андрій Миколайович,
кандидат філософських наук,
професор

Кацімон Ольга Анатоліївна

кандидат філологічних наук,
старший викладач

Кіпіані Вахтанг Теймуразович

історик, публіцист, Заслужений
журналіст України, старший
викладач

Коник Дмитро Леонідович

кандидат соціологічних наук,
доцент

Наумов Вадим Олексійович,

кандидат філософських наук, доцент

Некрасова Оксана Валентинівна,
кандидат історичних наук, доцент

Голубєва Марія Олександрівна,

Рябець Ірина Володимирівна

Дзера Ірина Олександрівна

Сусська Ольга Олександрівна,

Зінченко Алла Григорівна

Троцька Анастасія Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент
кандидат юридичних наук, доцент
кандидат історичних наук, доцент

Зябрєв Леонід Ігорович,

маґістр бізнес-адміністрування,
старший викладач

старший викладач

кандидат філологічних наук, доцент
маґістр права (юридична
журналістика), старший викладач

Яковець Анатолій Володимирович

кандидат філологічних наук, доцент

Кафедра психології та педагогіки_________________________
Провідний спеціаліст –

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

Боднар Алла Яківна,

кандидат психологічних наук,
доцент

Брик Оксана Михайлівна,
старший викладач

Гірник Андрій Миколайович,
кандидат філософських наук,
професор

Голубєва Марія Олександрівна,
кандидат педагогічних наук,
доцент
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Копець Людмила Володимирівна
кандидат психологічних наук,
доцент

Чернобровкін Володимир
Миколайович,

доктор психологічних наук, професор

Чернобровкіна Віра
Андріївна,

доктор психологічних наук

Яковенко Ольга
Валентинівна,

старший викладач

Школа соціальної роботи
ім. професора Володимира Полтавця__________________

Керівник –

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

Богдан Дарина Зеновіївна,

маґістр соціальної роботи,
старший викладач, випускниця
НаУКМА

Бойко Алла Михайлівна,

маґістр соціальної роботи,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Бойко Оксана Михайлівна,
маґістр соціальної роботи,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Бондаренко Наталія Борисівна,
маґістр соціальної роботи,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Грига Ірена Максимівна,
кандидат медичних наук, доцент

Гусак Наталія Євгенівна,

кандидат соціологічних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

Дмитришина Наталія Анатоліївна,

маґістр соціальної роботи, старший
викладач, випускниця НаУКМА

Дума Лілія Петрівна,

маґістр соціальної роботи, старший
викладач, випускниця НаУКМА

Іванова Олена Леонідівна,
старший викладач

Копань Василь Степанович,

доктор фізичних наук, професор

Кравченко Раїса Іванівна,
старший викладач

Назарук Василь Якович,

маґістр екології, старший
викладач, випускник НаУКМА

Панцир Сергій Іванович,

кандидат історичних наук,
доцент

Савчук Олена Миколаївна,

кандидат психологічних наук,
доцент, випускниця НаУКМА

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

Семчишин Олександра
Романівна,

маґістр соціальної роботи,
старший викладач,
випускниця НаУКМА

Шевчук Надія Борисівна,

маґістр соціальної роботи,
старший викладач,
випускниця НаУКМА
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Школа охорони здоров’я ____________________________

Керівник –

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

Семигіна Тетяна Валеріївна,

Провідний спеціаліст –

доктор політичних наук,
професор, випускниця НаУКМА

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

Степурко Тетяна Георгіївна,

керівник маґістерської програми,
PhD, доцент, випускниця НаУКМА

Барська Юлія Григорівна,

маґістр менеджменту організа
цій в охороні здоров’я, старший
викладач, випускниця НаУКМА

Грига Ірена Максимівна,

кандидат медичних наук, доцент

Черненко Зоряна,

PhD, старший викладач,
випускниця НаУКМА

Щегельська Оксана Вікторівна,
старший викладач, керівник
Strategic Consulting Group

Гуляєв Дмитро Валерійович,

кандидат медичних наук, доцент

Мальцев Едуард,

Яковлєв Максим Володимирович,

кандидат економічних наук,
керівник MBA-програми в KMBS

кандидат політологічних
наук, доцент, випускник
НаУКМА

Могилянська школа журналістики_____________________

Завідувач –

Федченко Євген Миколайович,
кандидат політичних наук, доцент
e-mail: fedchenko@ukma.kiev.ua

Спеціаліст –

Іванова Світлана Петрівна
6 корпус, кімн. 112, тел.: (044) 463-58-63,
e-mail: super@ukma.kiev.ua

Веретельник Роман Миколайович,
доцент, PhD

Власенко Олександр Сергійович,
старший викладач

Возниця Катерина
Олександрівна,

старший викладач, випускниця
НаУКМА
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Гринько Анастасія Миколаївна,
старший викладач, випускниця
НаУКМА, PhD з масових комунікацій

Губенко Дмитро Володимирович,

старший викладач, випускник
НаУКМА, докторант PhD-програми
з масових комунікацій

Дейниченко Руслан Андрійович,
старший викладач

Дуцик Діана Ростиславівна,
кандидат філологічних наук, доцент

Квіт Сергій Миронович,
доктор філологічних наук, професор

Ковальчук Микола Григорович,
старший викладач

Локоть Тетяна Михайлівна,
старший викладач, випускниця
НаУКМА

Макарчук Ольга Володимирівна,
старший викладач

Набожняк Олексій Юрійович,

старший викладач, випускник НаУКМА

Орлова Дарія Вадимівна,

PhD з масових комунікацій

Панін Юрій Олександрович,

старший викладач, випускник НаУКМА

Петрова Наталія Іванівна,
старший викладач

Поліщук Сергій Васильович,

старший викладач, випускник НаУКМА

Сторожук Юрій Анатолійович,
старший викладач

Тарадай Дар’я Петрівна,

старший викладач, PhD з масових
комунікацій

Тетерюк Марія Павлівна,

старший викладач, докторантка
PhD-програми з масових комунікацій

Федорів Ярослава Романівна,

доцент (англійська мова для журналістів)

Перелік дисциплін факультету соціальних наук
і соціальних технологій НА 2015–2016 н. р.*
Перелік дисциплін кафедри соціології
Бакалаврська програма
Англійська мова-1
Вища математика
Вступ до політології
Загальна соціологія
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Фізичне виховання
Історія соціології-1
Ймовірність і статистика
Загальна психологія
Логіка соціологічного дослідження
Вступ до аналізу даних
Історія соціології-2
Англійська мова-1 (за професійним спрямуванням)
Методологія та методи збору кількісної соціальної інформації
* Повний перелік дисциплін див. у «Могилянських студіях» за посиланням http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/5878.
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Основи макросоціології
Демографія
Математико-статистичний аналіз даних
Технологія написання навчально-наукових робіт
Якісні методи в соціології
Багатовимірні методи аналізу даних
Вступ до сучасних соціологічних теорій
Соціальна структура суспільства
Соціологія особистості
Вступ до гендерних студій
Курсова робота
Практика «Навчально-дослідницький практикум»
Практика кваліфікаційна навчально-наукова
Вступ до Могилянських студій
Вступ до філософії
Соціальна антропологія
Культурологія
Медична соціологія
Формальна логіка
Історія української соціологічної думки ХІХ – початку ХХ ст.
Психологія особистості
Соціологія малих груп
Глибинні інтерв’ю
Соціологія молоді
Фокус-групи: методологія, методика, практика
Візуальна соціологія: соціальна пам’ять та національна ідентичність
Еволюція людської соціальності та суспільства
Застосування соцілогічних методів у маркетингових дослідженнях
Соціалізація і соціальна адаптація особистості
Соціологія злочинності
Соціологія релігії
Соціологія сім’ї
Вступ до аналізу соціальних мереж
Дослідження цінностей у соціальних науках
Квір-студії
Контент-аналіз: вступ до методології
Комп’ютерні засоби контент-аналізу
Позитивний потенціал особистості та соціальні умови його форму
вання
Політична соціологія та соціологія еліт
Соціальна психологія
Соціолінгвістика та соціологія мови
Соціологія міста
Соціологія освіти
Соціологія сексуальності
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Соціологія щастя
Біографічний метод в соціології
Гендер і політика
Гостьовий курс-1
Публічна соціологія
Студії культури повсякденності
Соціологія масових комунікацій
Гендер і економіка
Гостьовий курс-2
Економічна соціологія і соціологія підприємництва
Маскулінність та чоловічі студії
Методи та практики етнографічних польових досліджень
Релігія та глобалізація
Соціологія дитинства
Соціологія реклами
Моніторинг і оцінювання програм та проектів
Глобальна соціологія
Гостьовий курс-3
Демократія та демократизація в контексті різних культур
(англійською мовою)
Соціологічний аналіз форм девіантної поведінки
Соціологія здоров’я
Соціологія культури
Соціологія організацій
Соціологія соціального часу
Фемінізм як соціальна теорія і суспільний рух

Маґістерська програма
Англійська мова-1
Сучасні соціологічні теорії
Вибіркові методи у соціологічних дослідженнях
Методика соціологічних досліджень: сучасні кількісні методи
Сучасний класовий та стратифікаційний аналіз
Процеси суспільних змін
Методологія наукових досліджень
Методика соціологічних досліджень: сучасні якісні методи
Моделювання та прогнозування соціальних процесів
Науково-дослідний семінар
Комбіновані методи в соціологічних дослідженнях
Науково-дослідний практикум-1
Науково-дослідний практикум-2
Гостьовий курс-1
Аналіз соціальних мереж
Гендерні відносини в Україні: соціологічний аналіз
Гостьовий курс-2
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Дослідження суб’єктивного відчуття добробуту в соціальних
науках
Методика маркетингових досліджень
Світ-системний аналіз
Соціальні аспекти розвитку громад
Соціальні структури та особистість
Соціологія девіантної поведінки
Соціологія психічного здоров’я
Суб’єктивне благополуччя/студії щастя (англійською мовою)
Сучасні дослідження інституції освіти
Сучасні студії з соціології культури
Гостьовий курс-3
Здоров’я, культура та суспільство
Когнітивна соціологія
Практика розробки, управління та оцінки соціальних проектів
Протести й революції: соціологічний аналіз
Соціальна адаптація і соціальна пам’ять за умов радикальних
суспільних змін
Військова соціологія
Міжнародна соціологія
Сучасні етнографічні методи досліджень
Теорія соціального вибору
Педагогічна психологія
Педагогіка вищої освіти
Загальна психологія
Практика педагогічна
Методика викладання у вищий школі
Практична психологія
Психодіагностика особистості
Психологія і технологія посередництва в конфлікті
Інтеракційна психологія влади
Організаційна психологія та управління персоналом
Спецкурс англійської мови
Болгарська мова
Давньогрецька мова
Латинська мова
Польська мова
Турецька мова
Хорватська мова
Чеська мова
Академічна риторика
Академічне письмо
Критичне читання
Державна атестація
Маґістерська робота
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Перелік дисциплін кафедри політології
Бакалаврська програма
Основи політичної науки
Світова політична історія ХХ–ХХІ ст.
Логіка
Логіка та методологія наукових досліджень
Політична географія
Етнополітологія
Політична культура
Політична система України
Історія політичних вчень
Основи міжнародних відносин
Суспільно-політичні рухи
Порівняльна політологія
Історія української політичної думки
Кількісні та якісні методи політичних досліджень
Сучасні західні політичні теорії
Французька політична думка ХІХ ст.
Порівняльне конституційне право
Французька політична думка ХХ ст.
Зовнішня політика України
Політичні партії та партійні системи
Політологічна теорія держави
Правові системи сучасності
Структура та функції державного управління
Місцеве самоврядування
Основи державної політики
Європейські студії
Громадянське суспільство в політичному процесі
Політична філософія
Сучасні політичні ідеології
Європейські політики сусідства і Україна
Теорії демократії
Мас-медіа і політика в Україні і світі
Теорія і політика авторитарних режимів
Політичний екстремізм
Сучасні проблеми глобальної політики
Практикум з політології: стратегії ведення виборчих кампаній
Діяльність міжнародних правозахисних організацій
Політична історія Східно-Центральної Європи
Політичне красномовство
Інститути міжнародної політики
Міжнародний тероризм
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Міф у сучасному політичному дискурсі
Інституціональний аналіз: методи і практика
Основи політичної аналітики

Маґістерська програма
НДС «Вступ до наукових студій»
Політична антропологія
Публічні політики ЄС
Соціальний конструктивізм
Теорії міжнародних відносин
НДС «Теорія прийняття політичних рішень»
Політичні партії та партійні системи країн ЄС
Сучасні методи досліджень у політології
Сучасні теорії влади і політики
Європейські цінності та європейська ідентичність
Політична історія європейської інтеграції
Національна безпека України
Основи наукового дослідження
Політична система Європейського Союзу
Цивілізаційна та культурна парадигма у сучасному соціальнокультурному знанні
Регіоналізація Європи: політичний, правовий, економічний аспекти
Росія: цивілізаційні та культурні засади політики
Інститути ЄС
Політичні традиції та цінності країн Східної Азії
Сучасна політика держав Східно-Центральної Європи
Соціально-політичні моделі традиційних суспільств Далекого
Сходу
Міжнародні відносини у Східній Азії
Суспільство і державність у країнах арабського і тюркського
історично-культурного простору
Європейська політична історія
Зовнішня політика ЄС
Основи європейського та міжнародного права
Політична теологія
Німецька мова
Політична історія ФРН
Політична система ФРН
Зовнішня політика ФРН
Європейська зовнішня політика
Гостьовий курс-1
Історія німецької політичної думки
Німецьке публічне та конституційне право
Основи економічної політики
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Теорія суспільно-політичних організацій
Актуальні проблеми політичної науки (німецькою мовою)
Гостьовий курс-2
Європейські студії (німецькою мовою)
Методика проведення наукових досліджень (німецькою мовою)
Міжнародні відносини (німецькою мовою)
Міжнародні організації та глобалізації (німецькою мовою)
Німецька та європейська економічна політика
Політична теорія та історія ідей (німецькою мовою)
Політичні системи (німецькою мовою)
Порівняльна політологія (німецькою мовою)
Практикум з написання наукової роботи (німецькою мовою)
Міжнародні відносини у Східній Європі (ЄС–Україна)
Політика в пострадянських країнах
Політична історія гумору: український та європейський виміри
Мультикультуралізм: теорія і практика
Вступ до єврейської цивілізації
Зовнішня політика США
Теорія та методи аналізу публічної політики
Менеджмент і стратегічне планування у державному управлінні
Технологія написання аналітичного документа
Німецька мова (інтенсивний курс)			
Німецька державна політика (економіка і право)
Політична історія і політична система Німеччини
Політична система та зовнішня політика Європейського Союзу
Сучасна зовнішня політика ФРН
		

Перелік дисциплін школи соціальної роботи
ім. професора Володимира Полтавця
Бакалаврська програма
Загальна соціологія
Вступ до соціальної роботи
Історія соціальної роботи
Основи психології для соціальної роботи
Основи групової роботи
Система організації соціальних служб в Україні
Базові навички спілкування-1
Вікова психологія
Сучасні інформаційні системи
Теорії соціальної роботи
Методи соціальної роботи
Психологія особистості
Базові навички спілкування-2
Основи охорони праці
Основи соціально-економічного аналізу
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Основи менеджменту
Основи соціальної політики
Вступ до методології соціального дослідження
Правові основи соціальної роботи
Курсова робота
Основи консультування
Практикум навчальний
Соціальна психологія
Соціологія девіантної поведінки
Якісні методи досліджень у соціальній роботі
Міжнародна соціальна робота
Навчально-дослідницький практикум
Практика ознайомча
Практика навчальна
Вступ до Могилянських студій
Основи геронтології
Соціальний захист дитинства в Україні
Волонтерська діяльність
Основи соціальної реклами
Філософія соціальної роботи
Практика волонтерська
Основи медичних знань
Формування здорового способу життя
Міжнародні організації та соціальна робота
Підготовка наукової роботи для соціальних працівників
Соціальна робота з людими з особливими потребами
Насильство в сім’ї
Гостьовий курс
Розвиток дітей раннього віку
Протидія торгівлі людьми
Медіація та соціальна робота
Права людини та її захист
Соціальна робота з біженцями та пошукувачами притулку
Соціальна робота з жінками, які зазнали домашнього насильства
Створення та супровід прийомних сімей
Навчання людей з особливими потребами
Соціальна робота з розумово відсталими
Соціальна робота у сфері психічного здоров’я-1
Соціальні інновації
Волонтерство в соціальній роботі
Представництво та лобіювання інтересів клієнтів соціальної роботи
Соціальна робота у сфері психічного здоров’я-2
Соціальна геронтологія
Корпоративні соціальні програми
Соціальна робота з бездомними
Соціальна робота з дітьми-сиротами та позбавленими батьківського піклування
Соціальне підприємництво
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Маґістерська програма
Правове регулювання соціальних відносин
Розвиток професійних концепцій у соціальній роботі
Соціальна робота на сучасному етапі
Соціальна політика
Методологія досліджень в соціальній роботі
Технологія підготовки наукової роботи
Дослідницький практикум
Соціальна робота в громаді та місцеве самоврядування
Управління персоналом соціальних служб
Викладання соціальної роботи і соціальної політики
Практика навчальна
Практика науково-дослідницька
Технології проведення тренінгу
Комп’ютерні технології
Групова робота
Психологічне консультування
Соціальне проектування
Соціальний маркетинг
Актуальні проблеми соціальної сфери
Соціальна робота в сфері паліативної допомоги
Гостьовий курс
Комп’ютерні технології аналізу даних у соціологічних дослідженнях
Психологія соціальної поведінки
Цивільний захист
Основи аналізу політики
Соціальна психіатрія
Соціальна робота з ВІЛ/СНІІД особами
Соціальна робота з наркозалежними
Політика щодо бездомних: теорія та практика
ВІЛ/СНІД: політика, профілактика, догляд
Вступ до психоаналізу
Менеджмент в соціальній сфері
Моніторинг та оцінювання соціальних програм і проектів
Соціальна робота в охороні здоров’я
Соціальна робота в пенітенціарній системі

Перелік дисциплін школи охорони здоров’я
Бакалаврська програма Англійська мова
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Вища та прикладна математика
Вступ до філософії
Трудове та господарське право
Фізичне виховання
Основи психології
Регіональна економіка
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Вступ до Могилянських студій
Діловий етикет
Документознавство
Формування здорового способу життя
Основи підприємництва та бізнес-планування
Вступ до спеціальності
Вступ до медичних знань
Договірне право
Історія розвитку управлінської науки
Основи соціології
Інформаційні системи та технології
Етика ведення бізнесу
Політологія
Психологія соціального впливу та успіху
Англійська мова (за професійним спрямуванням)
Макроекономіка
Статистика
Мікроекономіка
Основи демографії
Державне та регіональне управління
Соціологія здоров’я, хвороби і медицини
Вступ до охорони громадського здоров’я
Економіко-математичне моделювання-1 (Дослідження
операцій в економіці)
Теорія імовірності та математична статистика
Фінанси, гроші та кредит
Інтелектуальна власність
Психологія управління
Організація праці менеджера
Друга іноземна мова
Історія України
Історія української культури
Медійне відображення медичних проблем
Основи психології та педагогіки
Основи соціальної реклами
Основи менеджменту і адміністрування
Маркетинг
Економіка підприємства
Бухгалтерський облік
Управління персоналом
Операційний менеджмент
Управління якістю на підприємстві
Теорія прийняття управлінських рішень
Практика навчально-професійна
Економіко-математичне моделювання-2 (Економетрика)
Соціальна економіка
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Захист інформації в організації
Державне управління охороною здоров’я
Інформаційно-комп’ютерні технології в менеджменті
Основи та методи наукових досліджень
Менеджмент у соціальній сфері
Інформаційний менеджмент
Соціальний маркетинг
Комп’ютерна бізнес-статистика
Основи інтернет-бізнесу
Управлінський облік
Консалтинг та аналіз господарської діяльності організації
Корпоративна соціальна відповідальність: теорія та практика
Стратегічний менеджмент
Логістика
Інвестиційний менеджмент
Менеджмент та супервізія соціальних проектів
Фінансовий менеджмент
Інноваційний менеджмент
Практика переддипломна
Державна атестація: кваліфікаційна робота
Основи економіки охорони здоров’я
Основи теорії систем та системного аналізу
Вступ до епідеміології
Державна політика в сфері охорони здоров’я
Соціально-економічне прогнозування
Управління ризиками
Немедичне лікування
Управління фармацевтичним бізнесом
Навчально-науковий семінар
Інтенсивний курс англійської мови
Маркетинг в медицині
Державне фінансування галузі охорони здоров’я
Лідерство в організації
Менеджмент закладів охорони здоров’я
Основи страхування та страхова медицина
Управління медичним бізнесом
Ситуаційний менеджмент

Маґістерська програма
Методологія та організація наукових досліджень
Вступ до охорони здоров’я
Системи охорони здоров’я
Епідеміологія
Економіка охорони здоров’я
Менеджмент організацій в охороні здоров’я
Аналіз політики охорони здоров’я
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Логістика та операційний менеджмент
Забезпечення якості в охороні здоров’я
Фінансовий менеджмент в охороні здоров’я
Технологія підготовки дослідницького проекту
Сприяння здоров’ю
Організаційна діагностика та організаційні зміни
Менеджмент та супервізія проектів
Інноваційний менеджмент
Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
Доказова практика в охороні здоров’я
Вступ до медичних знань
Науково-дослідний семінар
Реформи та стабільне фінансування охорони здоров’я
Маркетинг в охороні здоров’я
Основи управлінського консультування в охороні здоров’я
Інвестиційний менеджмент
Оцінювання детермінант здоров’я та втручань в охорону
здоров’я
Стратегічне управління підприємством
Управління поведінкою споживача
Соціологія здоров’я і медицини
Якісні методи досліджень в охороні здоров’я
Менеджмент персоналу
Соціальний маркетинг
Зв’язки з громадськістю в охороні здоров’я
Рішення в охороні здоров’я
Медійне відображення проблем медицини та охорони здоров’я
Фармацевтичний менеджмент
Клінічні дослідження: організація та проведення

Перелік дисциплін
могилянської школи журналістики
Англійська мова для журналістів-1
Англійська мова для журналістів-2
Основи телевізійного виробництва
Журналістські тексти в епоху мультимедіа
Сучасна теорія і практика радіомовлення
Журналістська етика
Міжнародна журналістика на тлі міжнародних відносин та
геополітики
Вступ до відеовиробництва
Правове забезпечення ЗМІ
Виробництво документальних фільмів
Менеджмент ЗМІ та медіапланування
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Методологія наукових досліджень у медіа
Нові медіа та онлайнова журналістика
Індивідуальний журналістський проект
Теорія масових комунікацій
Студійний практикум
Основи економічної журналістики
Охорона праці в галузі (МШЖ)
Теорія медіакультури
Виробництво журналів
Мультимедійні журналістські проекти: практикум
Основи веб-технологій та програмування
Основи герменевтики
Журналістика даних та інфографіка
Журналістське розслідування
Лабораторія громадських ЗМІ: практикум
Гостьовий курс-1
Гостьовий курс-2
Науково-дослідний семінар
Історія журналістики

Перелік дисциплін кафедри
педагогіки та психології
Англійська мова-1
Історія України
Філософія
Історія української культури
Політологія
Педагогіка
Математична статистика
Основи біології та генетики людини
Психофізіологія
Екологія
Антропологія
Анатомія та еволюція нервової системи людини
Зоопсихологія та порівняльна психологія
Вступ до спеціальності
Загальна психологія
Практикум із загальної психології
Диференціальна психологія
Безпека життєдіяльності
Українська мова
Основи психоаналітичної теорії
Вступ до Могилянських студій
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Києво-Могилянська

бізнес-школа (kmbs)

(Кафедра менеджменту організацій)

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

Києво-Могилянська Бізнес-Школа (kmbs) – школа для лідерів,
які прагнуть змін – у собі, своїх компаніях, країні, світі. Заснована
1999 року при Києво-Могилянській академії, одному з найстаріших університетів Європи з майже 400-річною історією.
Ми віримо, що проривний розвиток учасників наших програм
приведе до якісного стрибка у розвитку їхніх компаній, а отже і нашої країни та світу в цілому.
Ключові особливості kmbs:
• Середовище для проривного розвитку. Головний результат школи – якісне зростання наших учасників та їхніх бізнесів.
kmbs – це середовище, яке дає поштовх до розвитку, це інтелектуальна платформа, творча атмосфера та потужне коло спілкування.
• Стратегічний фокус та системне мислення. Аби досягти якісних змін, ми фокусуємось на персональному розвитку управлін
ців, системному мисленні, цілісному розумінні бізнесу, стратегії та створенні нового. Адже саме це (а не просте збільшення
знань) допомагає перейти на дійсно новий рівень.
• Вміння ставити правильні запитання. Ми не надаємо наборів «ефективних інструментів» на всі випадки життя. В першу
чергу, важливо дати відповідь на запитання «навіщо?». Від цього виникає розуміння, що треба робити, – і вже потім ми переходимо до того, як це реалізовувати.
• Найцікавіші ідеї – на перетині світів. Відкриття нових горизонтів дуже додає ефективності та креативності управлінців.
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Ми виходимо за межі суто бізнесових питань, залучаємо багато
метафор та вивчаємо досвід людей із зовсім різних сфер.
• Дух та «ген лідерства» києво-могилянської академії.
kmbs – частина унікального університету, де вже сотні років
тому народжувались лідери. Сучасна Академія унаслідувала ці інтелектуальні надбання, традиції, особливий дух створення майбутнього та «ген лідерства».
Ключові напрями діяльності:
• Presidents МВА (PMBA) – для візіонерів-власників.
• Executive MBA (EMBA) – для перших осіб та людей, які
приймають стратегічні рішення.
• MBA in leadership – для керівників функціональних напрямів, майбутніх топ-менеджерів.
• Master in Banking and Finance (MBF) – для фінансистів-прак
тиків.
• Інтенсивні короткострокові та інтегровані середньострокові програми управлінського розвитку.
• Корпоративні програми (спроектовані під потреби компанії).
• Innovations.com.ua — інтелект-проект kmbs для інноваційних менеджерів.

Проведення
навчальних модулів
на МВА-програмах kmbs
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Докторська Школа НаУКМА
ім. Родини Юхименків

Директор –
криворучка
Людмила Дмитрівна,
кандидат
філософських наук
e-mail: L.arhypova@gmail.com
8 корпус, кімн. 3,
тел.: (044) 463-69-73,
e-mail: pavlenkols@ukma.kiev.ua

НаУКМА проводить підготовку висококваліфікованих науко
вих та науково-педагогічних кадрів у рамках традиційної аспірантури й докторантури, а також через структуровані докторські програми з можливим здобуттям ступеня доктора філософії
(PhD) у певній галузі за зразком стандартів Єдиного європейського освітнього простору (EHEA). Також можливою є форма роботи
над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата наук
поза аспірантурою у статусі здобувача. Навчання здійснюється
за державним замовленням та за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб на умовах контракту.
Структуровані докторські програми передбачають виконання оригінального дослідження та глибоку фахову підготовку дослідника у відповідній галузі, що здійснюється спільно із зарубіжними університетами-партнерами.
У травні 2008 року згідно з вимогами Болонського процесу,
рішенням Вченої ради НаУКМА було створено Докторську школу
НаУКМА, що покликана забезпечувати підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за зразком третього циклу ви
щої освіти Єдиного європейського освітнього простору (EHEA),
а вже у вересні було здійснено перший набір. З 2010 року вже по
ловина вступників до аспірантури НаУКМА навчаються за європейським зразком, що завершується здобуттям ступеня доктора
філософії у певній галузі (PhD) і відповідного диплома НаУКМА.
Практика наукової освіти (PhD) в НаУКМА (2008–2015) за за
гальноєвропейськими зразками доводить, що молодому досліднику
вкрай необхідно не лише опанувати фахові знан
ня й мето
до
логії, а й здобути ще цілий ряд практичних навичок, без яких

166
просто не може здійснюватися успішна наукова діяльність сьогодні: це ініціювання та обґрунтування новаторських досліджень,
комунікація в межах глобального дослідницького середовища,
пошук фінансування та управління науковими проектами, ство
рення дослідницьких груп, використання сучасних технологій виконання дослідження й публікації результатів, планування кар’єри.
Виховання науковця має вести до оригінального дослідження,
що матиме значущість у глобальному контексті знань. А це мож
ливо лише через безпосереднє залучення докторанта до активного дослідницького й навчального середовища, яким і є Док
торська школа НаУКМА, що об’єднує вісім докторських програм
із широкими міжнародними зв’язками:
•  «Біологія і біорізномаїття»;
•  «Історія Східно-центральної Європи»;
•  «Масові комунікації»;
•  «Соціальна робота і соціальна політика»;
•  «Суспільні трансформації»;
•  «Управління в охороні здоров’я»;
•  «Філософія і література»;
•  «Фінанси».
Зміст типової докторської програми НаУКМА становлять три
основні компоненти: індивідуальна дослідницька робота, міждис
циплінарні курси, організовані Докторською школою, спеціалізовані тематичні курси, запропоновані конкретною докторською
програмою. Останні можуть містити як наявні у маґістерських та
аспірантських планах НаУКМА (чи університетів – партнерів
Докторської школи) навчальні предмети, так і цілком нові, спеціально розроблені для докторантів Докторської школи.

Аспірантура
У 2015 році НаУКМА оголошує набір в аспірантуру з таких
спеціальностей:
01.01.08 – математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна
математика;
01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчис
лювальних машин та систем;
02.00.11 – колоїдна хімія;
03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія;
03.00.15 – генетика (біологічні науки);
03.00.16 – екологія (біологічні науки);
05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти;
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05.13.06
05.17.18
07.00.01
07.00.02
07.00.04
08.00.01
08.00.02
08.00.11
09.00.04
09.00.05
09.00.08
09.00.11
10.01.01
10.01.03
10.01.04
10.01.05
10.01.06
10.02.01
10.02.15
10.02.17
12.00.01
12.00.09
12.00.11
13.00.04
22.00.01
22.00.02
22.00.03
22.00.04
23.00.01
23.00.02
23.00.03
23.00.04
23.00.05
26.00.01
27.00.04

– інформаційні технології;
– мембрани та мембранна технологія;
– історія України;
– всесвітня історія;
– археологія;
– економічна теорія та історія економічної думки;
– світове господарство та міжнародні економічні
відносини;
– математичні методи, моделі та інформаційні
технології в економіці;
– філософська антропологія, філософія культури;
– історія філософії;
– естетика;
– релігієзнавство (філософські, історичні,
соціологічні науки);
– українська література;
– література слов’янських народів;
– література зарубіжних країн;
– порівняльне літературознавство;
– теорія літератури;
– українська мова;
– загальне мовознавство;
– порівняльно-історичне та типологічне мовознавство;
– теорія та історія держави і права, історія
політичних і правових вчень;
– кримінальний процес та криміналістика; судова
експертиза; оперативно-розшукова діяльність;
– міжнародне право;
– теорія і методика професійної освіти;
– теорія та історія соціології;
– методологія та методи соціологічних досліджень;
– соціальні структури та соціальні відносини;
– спеціальні та галузеві соціології;
– теорія та історія політичної науки;
– політичні інститути та процеси;
– політична культура та ідеологія;
– політичні проблеми міжнародних систем та гло
бального розвитку;
– етнополітологія та етнодержавознавство;
– теорія та історія культури;
– теорія та історія журналістики.

Форма навчання – денна, термін навчання – три роки. Аспі
ранти отримують стипендію згідно з чинним законодавством
України.

168

Докторантура
У 2015 році оголошено набір до докторантури з таких спеціальностей:
03.00.1.6 – екологія (біологічні науки);
05.13.06 – інформаційні технології;
07.00.01 – історія України;
09.00.05 – історія філософії;
10.01.01 – українська література;
10.01.04 – література зарубіжних країн;
10.01.06 – теорія літератури;
10.02.01 – українська мова;
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
23.00.01 – теорія та історія політичної науки;
23.00.02 – політичні інститути та процеси.
Докторантура з відривом від виробництва, термін навчання – три роки.
Докторанти отримують стипендію згідно з чинним законодав
ством України.
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Інформаційні ресурси
Директор
наукової бібліотеки –
НАЗАРОВЕЦЬ
Сергій Андрійович,
кандидат наук із соціальних
комунікацій
тел.: (044) 425-60-55, (044) 425-60-35,
(044) 425-77-54, (044) 417-31-13,
e-mail: nazarovetssa@ukma.edu.ua

Веб-сайт Бібліотеки: www.library.ukma.edu.ua

Наукова бібліотека Наукма
Бакалаврська Бібліотека Тетяни та Омеляна Антоновичів –
колекція сучасної наукової та навчальної літератури (понад
250 тис. томів), довідкових видань, відкритий доступ до книжко
вих та електронних ресурсів і мережі Інтернет (довідкова служба, зала каталогів, загальна читальна зала, комп’ютерний клас,
копі-центр, книгосховище, відділ комплектування та каталогізації, дирекція).
Дослідницька бібліотека (Староакадемічний корпус) – фонд
цінних та рідкісних видань (понад 10 тис. томів), фонд 67 колекцій, а також колекція друкованих періодичних видань та науковий архів (дослідницька читальна зала, читальна зала періодичних видань, Меморіальна Бібліотека Сергія Білоконя, науковий
архів).
Мистецька бібліотека (Староакадемічний корпус) – понад
14 тисяч видань з мистецтва та 2600 примірників документів на
аудіовізуальних носіях (загальна читальна зала).
Філологічна бібліотека (1 корпус) – відкритий доступ до
найбільш популярних підручників з мовознавства та літературознавства (загальна читальна зала, відділ бібліографії, зала каталогів, книгосховище).
Бібліотека центру польських та європейських студій (6 корпус) – майже 6 тис. томів літератури польською мовою з історії,
політики, культури та науки Польщі (загальна зала).
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Американська бібліотека імені Віктора Китастого (4 корпус) – публічна бібліотека та інформаційний центр, колекція
літератури з американської історії, політики, культури, науки,
художніх творів (загальна читальна зала, Media-room, New
York-room).
Меморіальна бібліотека Омеляна Пріцака (4 корпус) – бібліо
тека-музей-архів відомого вченого, історика, сходознавця О. Прі
цака. На базі бібліотеки працює науково-дослідний сходознавчий
центр імені О. Пріцака (загальна зала).
Меморіальна бібліотека Дж. Мейса (4 корпус) – бібліотека-архів-музей вченого-політолога Дж. Мейса. Містить майже
3 тис. томів видань з історії та політики Росії і України ХХ століття (загальна зала).
Бібліотека Науково-педагогічного центру довузівської підготовки – колекція навчальної літератури, понад 5 тис. примірників.

Бібліотека – інтелектуальна скарбниця університету
Бібліотека університету – навчально-інформаційний, науковий, культурно-освітній структурний підрозділ. Основна мета
діяльності Бібліотеки – максимальне та оперативне задоволення потреб користувачів в інформації та документах, забезпечення потреб навчального процесу й наукової діяльності з усіх
напрямів фахового спрямування.
У процесі навчання і дослідницької діяльності студенти, викладачі та співробітники НаУКМА мають змогу швидко й ефективно отримувати інформацію, скориставшись фондами Наукової бібліотеки університету.
До ваших послуг 14 читальних зал (680 робочих місць), 60 ком
п’ютерних робочих місць у різних підрозділах бібліотеки: Біб
ліотека Тетяни та Омеляна Антоновичів (навчальна література
на абонементах і в читальних залах), Філологічна (навчальна і
наукова література з мовознавства та літературознавства, художня література) та Дослідницька (наукова література, цінні й
рідкісні видання, книжкові колекції, періодичні видання), Американська бібліотека імені Віктора Китастого (документи з історії, науки, культури, літератури США), а також кілька невеличких бібліотек інших структурних підрозділів НаУКМА.
Сучасна Бібліотека НаУКМА – це півторамільйонна колекція друкованих та електронних видань: наукова, навчальна, довідкова література, періодика тощо. Вагома частина книжкового фонду – література іноземними мовами, переважно англійською.
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Рідкісні видання з колекції
Наукової бібліотеки

Конґреґаційна
зала

Наукова бібліотека утримує 64 колекцій книжкових зібрань
відомих учених, діячів науки і культури України та інших країн
світу; працює науковий архів.
До послуг користувачів електронний каталог, доступний
через Інтернет 24 години на добу, запроваджено інтегровану
автоматизовану бібліотечну систему ALEPH, що забезпечує
оперативний доступ до будь-якої інформації. Працює електронне
замовлення літератури, послуги електронної доставки документів,
організації навчальних ресурсів «Матеріали до курсів»,
інституційний репозитарій eKMAIR. Бібліотека під’єднана до
мережі Інтернет, у т. ч. до бездротового Інтернету. У кожному
з приміщень бібліотеки надаються послуги ксерокопіювання.

ІНФОРМАЦІЙНо-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ центр

Директор –
КОСТЮК
Олександр Олександрович,
кандидат технічних наук
e-mail: kostyuk@ukma.kiev.ua

Інформаційно-обчислювальний центр є самостійним навчальним, інформаційним структурним підрозділом Національного
університету «Києво-Могилянська академія», який визначає по
літику комп’ютеризації всіх напрямів діяльності університету та
всіх його структурних підрозділів, формує iнформацiйну комп’ю
терну структуру, підтримує та забезпечує роботу єдиної інформаційної корпоративної мережі НаУКМА.
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Метою роботи Центру є розробка та впровадження інноваційних інформаційних технологій у Національному університеті
«Києво-Могилянська академія». Центр координує свою діяльність із факультетами (кафедрами, лабораторіями тощо), відділами, іншими структурними підрозділами Університету на основі постійного вивчення потреб та їх аналізу, з метою вдосконалення роботи, згідно з основними напрямами діяльності Центру,
та раціонального використання технічних, програмних, фінансових та інформаційних ресурсів.
Основними напрямами діяльності Центру є:
• інформатизація та підтримка систем автоматизації бізнес-процесів НаУКМА;
• створення єдиного інформаційного середовища та керування сервісами, що надаються користувачам;
• моніторинг розвитку новітніх інформаційних технологій,
аналіз можливості та доцільності впровадження їх в НаУКМА;
• розробка та підтримка корпоративного веб-сайту НаУКМА,
внутрішнього сайту VICTORY, АСУНП «Optima», ЄДЕБО,
ІВС «Освіта», Education, електронного архіву eKMAIR, бази
документообігу та інших проектів, пов’язаних зі створенням
та використанням програмних засобів та мультимедійної
продукції.

РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ

Керівник —
ПІЗНЮК
Леся Володимирівна,
кандидат філологічних наук
8 корпус, кімн. 14–15, 3 корпус, кімн. 115, 120,
тел.: (044) 463-66-68,
e-mail: l.pizniuk@yandex.ua

Редакційно-видавничий відділ створено для забезпечення ви
давничо-поліграфічних потреб університету. Редакційно-видавничий відділ виконує рішення Видавничої ради НаУКМА і підпорядкований віце-президентові з наукової роботи.
Мета діяльності відділу – здійснення видавничої та поліграфічної політики НаУКМА, зокрема підготовки видань до друку,
функціонування електронних видань, друкарських робіт, розповсюдження навчальної й наукової літератури, періодичних

174
видань та ін. Також відділ виконує копіювальні послуги на замовлення підрозділів НаУКМА, надає послуги з дополіграфічної підготовки та забезпечує поліграфічною продукцією заходи
НаУКМА.

НАВЧАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ІСТОРИЧНИХ СТУДІЙ
(МУЗЕЙ НаУКМА)
Завідувач —
СИДОРЧУК
Таїсія Михайлівна,
кандидат історичних наук
тел.: (044) 425-35-53,
e-mail: sydorchuktm@ukma.kiev.ua

Навчальну лабораторію історичних студій (Музей НаУКМА)
засновано з метою вивчення, збереження та популяризації історико-культурної спадщини Києво-Могилянської академії від її
витоків (Київського братства) і до сучасного відродженого університету НаУКМА у приміщеннях відреставрованих автентичних будівель Святодухівської церкви та поварні Братського монастиря, через пошук, дослідження, публікації та експонування
пам’яток у музейних приміщеннях та через віртуальні мережі.
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НАУКОВА РОБОТА

.

Віце-президент
з наукової роботи
та інформатизації –
ЯРОШЕНКО
Тетяна Олександрівна,
кандидат історичних наук,
доцент
Б-ка Антоновичів, кімн. 17,
e-mail: yaroshenko@ukma.edu.ua

Запорукою майбутнього України як високотехнологічної, демократичної, європейської держави є сучасна наука, яка в усьому
світі розвивається передусім в університетах. Інтеграція освіти,
фундаментальної і прикладної науки та бізнес-середовища Укра
їни у єдиний цикл «економіки знань» та подолання ізоляції ук
раїнського науково-інноваційного середовища від міжнародного – наші першочергові завдання.
Поєднання навчання з науковою роботою – засадничий принцип системи вищої освіти, який сповідує Національний університет «Києво-Могилянська академія» з перших років свого відродження. Загальна концепція наукових досліджень у НаУКМА –
«Україна: людина, суспільство, природа» – це цілісна система
дослідницьких робіт, спрямованих на вивчення актуальних проб
лем гуманітарного, суспільного та природничого профілів. Серед
пріоритетів, спрямованих на підвищення рівня наукових розробок
та якість підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, в НаУКМА
визнано розвиток докторських програм і впровадження принципів третього циклу вищої освіти, реальне поєднання науки й
освіти, що в європейській термінології визначається як «навчання через дослідження». Це вимагає зміни характеру й суті навчання в аспірантурі з метою фактичного наближення (за якістю
й рівнем підготовки) до західних стандартів – докторських про
грам (PhD).
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Щороку в університеті відбуваються «Дні науки НаУКМА» –
це форум, на якому підбивають підсумки наукових досліджень
року, що минув, проводять «круглі столи», спілкування фахівців
з різних галузей знань.
НаУКМА видає наукові видання: збірник «Наукові записки
НаУКМА» (13 тематичних серій), науковий збірник «Маґістеріум»,
періодичне видання «Київська Академія», щорічник «Judaiсa
Ukrainica», журнал «Кіно-театр» та ін. 2014 року побачили світ
перші два випуски могилянських рецензованих англомовних
журналів: Kyiv-Mohyla Humanities Journal та Social, Health, and
Communication Studies Journal, у 2015 р. планується випуск першого числа Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal. НаУКМА є
також співзасновником наукових журналів «Мандрівець», «Вибо
ри та демократія» та «Українське право».
Чисельність публікацій викладачів НаУКМА за показниками наукометричної бази даних Scopus – 212. Кількість цитувань викладачів за показниками наукометричної бази даних
Scopus – 1193. Місце НаУКМА у ранжуванні за індексом Гірша – 18.
Науково-дослідна робота студентів і молодих учених у НаУКМА
традиційно базується на таких принципах:
• поєднання навчального процесу з науковими досліджен
нями;
• підтримка всіх самостійних студентських ініціатив щодо
проведення наукових заходів, організації наукових осередків тощо.
Результатом такої політики є тісна співпраця викладачів і
науковців зі студентами в рамках наявних в університеті науково-дослідних центрів і лабораторій, активна участь молодих науковців у конференціях, наукових семінарах та інших наукових
заходах разом/поряд із їхніми науковими керівниками.
2014 року студенти університету брали участь у різноманітних міжнародних і національних конкурсах та олімпіадах, посівши призові місця (загалом 27 осіб) та здобувши стипендії (державні академічні – 19 осіб; іменні – 102 особи).
Завдяки високому рівню наукових робіт студентів НаУКМА,
поданих на Конкурс стипендійної програми «Завтра.UA» від фонду Віктора Пінчука, 6 наших студентів стали переможцями Конкурсу і вибороли право отримувати річну стипендію від Фонду.
Також стипендіальна програма Фонду Віктора Пінчука «Завтра.
UA» нагородила Національний університет «Києво-Могилянська
академія» спеціальною відзнакою «Найкращий ВНЗ-партнер –
2013/14». Ця нагорода – заслуга студентів НаУКМА, які стали
стипендіатами програми «Завтра.UA» і показали високі результати.
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Студенти НаУКМА 2014 року опублікували 163 наукові статті, з них 109 – самостійно. Свої наукові дослідження вони презентували на 159 конференціях, з них 43 – міжнародні. Активно студентів залучали і до виконання науково-дослідних тем,
що виконуються на кафедрах і в наукових центрах.
Але всі ці здобутки – лише перші кроки на складному шляху перетворення вищого навчального закладу на потужний,
знаний в усьому світі науковий центр, в якому відбуватиметься
неперервний процес наукового пошуку, наукових дискусій і перемог, процес творчого спілкування та передачі знань, досвіду
і вмінь молодому талановитому поколінню дослідників.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ РОБОТИ
Факультет гуманітарних наук
• Первісна історія України; кам’яна доба історії України.
• Історія Центрально-Східної Європи; Історія Києво-Моги
лянської академії: важливі дати, події.
• Психоаналітичні та семіотичні дослідження візуальних,
просторових і вербальних культурних форм кінця ХХ –
початку ХХІ ст.; Сучасна культура в Україні: пострадянські та західні рецепції та впливи.
• Історія української та світової літератур; Проблеми теорії літератури та компаративістики.
• Порівняльно-історичне і зіставне мовознавство; Лексика
та граматика класичних та тюркських мов.
• Теорія, методика та інноваційні технології у викладанні
англійської мови.
• Стилістика української мови; Українська соціолінгвістика.
• Історія філософської думки в Україні; Проблеми теорії та
методології історико-філософського пізнання; Історія західноєвропейської філософії.
• Юдаїка.
Факультет природничих наук
• Ідентифікація мікросателітних локусів, специфічних до
хромосом Triticinae; Пошук молекулярних маркерів генів
стійкості до борошнистої роси у геномі інтрогресивних
ліній м’якої пшениці.
• Аспекти етики, фізіології, забрудненості і продуктивності складових екосистеми як комплексу проблем сталого
розвитку на Землі; Вплив антропогенних чинників та клі
матичних змін на екосистеми.
• Дослідження в галузі мембранних процесів і технологій.
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• Методи створення нових типів функціональних полімерів і полімерних мембран для фармації, біотехнології та
мембранних процесів розділення та водопідготовки.
• Теорія груп та алгебр Лі, комплексний аналіз.
• Фізика конденсованого стану матерії.
Факультет правничих наук
• Загальна теорія права, актуальні проблеми теорії права.
• Теорія і практика нормотворення.
• Міжнародний захист прав людини.
• Конституційне право України; Проблеми конституційного права України.
• Цивільне право.
• Кримінальне право і кримінальний процес.
• Фінансове та податкове право.
• Європейське право.
Факультет економічних наук
• Розробка сучасних підходів щодо прийняття фінансовоекономічних рішень.
• Аналіз бюджетної і податкової політики України.
• Інформаційні системи та технології у фінансових дослідженнях.
• Перехідна економіка та економічні реформи.
• Поведінка споживачів у системі управління розвитком
організації.
• Оцінка бізнесу та управління вартістю компаній.
• Маркетинговий підхід до управління діяльністю компанії.
Факультет інформатики
• Програмні системи підтримки електронного навчання;
Проектування та розробка систем підтримки прийняття
рішень.
• Розвиток Інтернет-технологій та їх застосування в наукових дослідженнях і в навчальному процесі.
• Системи управління базами даних.
• Дискретна математика: групи скінченностанових автоматних перетворень, скінченні метричні простори.
• Задачі нескінченновимірної алгебраїчної геометрії та теорії
зображень і застосування отриманих результатів до прикладних задач кодування інформації, зокрема криптографії.
Факультет соціальних наук і соціальних технологій
• Аналіз сучасних соціологічних теорій.
• Історія української соціології.
• Соціологічні дослідження гендерних відносин.
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• Теоретико-методологічні дослідження політичних явищ
і процесів.
• Політичні аспекти державної політики і державного
управління.
• Актуальні проблеми міжнародної політики.
• Розвиток системи зв’язків із громадськістю як чинник
становлення громадянського суспільства в Україні.
• Психолого-педагогічні умови формування професійної
компетентності студентів вищих навчальних закладів.
• Теорія та методика конфліктологічної освіти.
• Політика, економіка та управління в охороні здоров’я.

НАУКОВІ СТРУКТУРИ НаУКМА
Наукові центри і лабораторії університету функціонують
на засадах самофінансування і виконують науково-дослідні
проекти в межах здобутих міжнародних і вітчизняних ґрантів.
До досліджень залучені науково-педагогічні працівники, студенти й аспіранти НаУКМА. Результати таких досліджень щорічно
оприлюднюються на тематичних конференціях, проблемно-тематичних симпозіумах, «круглих столах», одразу стають освітнім
матеріалом і потрапляють до навчальної аудиторії як у вигляді
нових курсів і спецкурсів, так і наукових публікацій. Науководослідні центри і лабораторії охоплюють усі галузі знань.

1. Науково-дослідний центр «Спадщина Києво-Могилянської
академії»
5 корпус, кімн. 114, тел.: (044) 463-58-62,
e-mail: M.Yaremenko@ukma.kiev.ua

Керівник – ЯРЕМЕНКО Максим Васильович, доктор істо
ричних наук, доцент.

2. Центр європейських гуманітарних досліджень
5 корпус, кімн. 209–211, тел.: (044) 425-60-20,
e-mail: franc@ukma.kiev.ua

Керівник – СІГОВ Костянтин Борисович, кандидат філософських наук, доцент.

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

Керівник – Диса Катерина Леонідівна, кандидат історичних наук, старший викладач, випускниця НаУКМА.
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4. Школа політичної аналітики
4 корпус, кімн. 423–424, тел./факс: (044) 230-82-39,
e-mail: haran@ukma.kiev.ua

Керівник – ГАРАНЬ Олексій Васильович, доктор історичних наук, професор.

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

Керівник – БУРБАН Анатолій Флавіанович, доктор хімічних наук, доцент.

6. Інститут громадянської освіти
4 корпус, кімн. 224, тел.: (044) 238-60-48,
e-mail: ademy@ukma.kiev.ua

Керівник – Дем’янчук Олександр Петрович, доктор політичних наук, професор.

7. Центр інноваційних методик правничої освіти
4 корпус, кімн. 322, тел.: (044) 425-77-74,
e-mail: artykutsa@ukma.kiev.ua

Керівник – АРТИКУЦА Наталія Володимирівна, кандидат
філологічних наук, доцент.

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

Керівник – ЗАЛІЗНЯК Леонід Львович, доктор історичних
наук, профессор.

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

Керівник – ЛУК’ЯНЕНКО Ірина Григорівна, доктор економічних наук, професор.

10. Центр молекулярних і клітинних досліджень
2 корпус, кімн. 106, тел.: (044) 425-60-57,
e-mail: nbilko@ukma.kiev.ua

Керівник – БІЛЬКО Надія Михайлівна, доктор медичних
наук, професор.

11. Центр дослідження конфліктів та психоаналізу
4 корпус, кімн. 247, тел.: (044) 425-31-24,
e-mail: girnyk@ukma.kiev.ua

Керівник – ГІРНИК Андрій Миколайович, кандидат філософських наук, професор.
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12. Центр тестових технологій
4 корпус, кімн. 241, тел.: (044) 417-84-61,
e-mail: brioukh@ukma.kiev.ua

Керівник – БРЮХОВЕЦЬКИЙ В’ячеслав Степанович, доктор філологічних наук, професор.

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

Керівник – КУШНІРЕНКО Володимир Олександрович, кандидат політичних наук, доцент, випускник НаУКМА.

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

Керівник – БРЮХОВЕЦЬКА Лариса Іванівна.

15. Лабораторія сучасних інформаційних технологій
1 корпус, кімн. 108, тел.: (044) 463-69-85,
e-mail: glib@ukma.kiev.ua

Керівник – ГЛИБОВЕЦЬ Микола Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор.

16. Центр досліджень історії та культури східноєвропейського
єврейства
5 корпус, кімн. 001–003, під’їзд 3 (підвал),
тел.: (044) 463-57-89,
e-mail: judaicacenter@ukma.kiev.ua

Керівник – ФІНБЕРГ Леонід Кушелевич.

17. Центр комунікативних трансформацій
3 корпус, кімн. 408, тел.: (044) 463-69-30,
e-mail: ELD@ukma.kiev.ua

Керівник – ЗЕРНЕЦЬКИЙ Павло Васильович, доктор філологічних наук, професор.

18. Центр досліджень здоров’я та соціальної політики
6 корпус, кімн. 1а, тел.: (044) 425-77-69,
e-mail: griga@ukma.kiev.ua

Керівник – ГРИГА Ірена Максимівна, кандидат медичних
наук, доцент.

19. Лабораторія генетики та клітинної біології кафедри біології
1 корпус, кімн. 14–18 (підвальне приміщення),
тел.: (044) 425-60-57, e-mail: m_antonyuk@yahoo.com

Керівник – АНТОНЮК Максим Зиновійович, кандидат біо
логічних наук, доцент.
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20. Науково-дослідний центр міжкультурної комунікації НаУКМА
6 корпус, кімн. 205, тел.: (044) 425-02-64,
e-mail: ogartet@gmail.com

Керівник – ОГАРКОВА Тетяна Анатоліївна, PhD.

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

Керівник – Панченко Володимир Євгенович, доктор філологічних наук, професор.

22. Центр досліджень екосистем, змін клімату та сталого розвитку
3 корпус, кімн. 211, тел.: (044) 425-60-57, (044) 425-51-88,
e-mail: vyshenska@ukma.kiev.ua

Керівник – ВИШЕНСЬКА Ірина Георгіївна, кандидат біологічних наук, доцент.

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

Керівник – МАЗІН Дмитро Михайлович, кандидат філологічних наук, доцент.

24. Центр соціального партнерства та лобіювання
4 корпус, кімн. 202, тел.: (044) 417-40-38,
e-mail: panzer_s@ukr.net

Керівник – ПАНЦИР Сергій Іванович, кандидат історичних наук, доцент.

25. Науково-дослідний центр орієнталістики ім. Омеляна Пріцака
4 корпус, кімн. 24 (Кабінет ім. О. Пріцака),
тел.: (044) 417-31-13, e-mail: sydorchuktm@ukma.kiev.ua

Керівник – СИДОРЧУК Таїсія Михайлівна, кандидат історичних наук.

26. Центр міжнародного захисту прав людини
4 корпус, кімн. 325, тел.: (044) 425-60-73,
e-mail: antonovych@ukma.kiev.ua

Керівник – АНТОНОВИЧ Мирослава Михайлівна, доктор
права, доцент.

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

Керівник – Козюбра Микола Іванович, доктор юридичних
наук, професор.
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28. Центр інвестиційної аналітики
4 корпус, п. 4, тел.: (044) 490-66-35,
e-mail: Yevhen.Pentsak@gmail.com

Керівник – Пенцак Євген Ярославович, кандидат економічних наук, доцент.

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

Керівник – В’ЯТРОВИЧ Володимир Михайлович, кандидат
історичних наук.

30. Український центр досліджень Голодомору
e-mail: vladomila@ukr.net

Керівник – ГРИНЕВИЧ Людмила Володимирівна, доктор історичних наук.

31. Науково-навчальний центр «Інноваційна лабораторія»
6 корпус, кімн. 403, тел. (044) 425-60-42,
e-mail: bazhal@ukma.kiev.ua

Керівник – БАЖАЛ Юрій Миколайович, доктор економічних
наук, професор.

32. Науково-навчальний центр «Інститут богословських студій»
e-mail: v.l.khromets@gmail.com

Керівник – ХРОМЕЦЬ Віталій Леонідович, кандидат філософських наук, доцент.

33. Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції
в Україні
e-mail: nesterenkooksana1981@gmail.com

Керівник – НЕСТЕРЕНКО Оксана Володимирівна, кандидат юридичних наук.

34. Науково-навчальний центр «Кримські Студії» ім. Ісмаїла Гас
принського
e-mail: alpvladimir@mail.ru

Керівник – КУШНІРЕНКО Володимир Олександрович, кандидат політичних наук, доцент, випускник НаУКМА.
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МІЖНАРОДНЕ

СПІВРОБІТНИЦТВО НаУКМА
www.dfc.ukma.kiev.ua
https://www.facebook.com/groups/Int.naukma/

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

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

Міжнародні програми обмінів для студентів;
переклади офіційних документів НаУКМА
для студентів, аспірантів, співробітників НаУКМА
Анна ГАВРИТЕНКОВА,
випускниця НаУКМА
5 корпус, кімн. 319 і 311–312, тел.: (044) 425-60-33, 425-77-71,
e-mail: gavrytenkova@ukma.kiev.ua

Українська мова як іноземна –
Надія ТРАЧ,
кандидат філологічних наук, доцент
5 корпус, кімн. 319, тел.: (044) 425-60-33,
e-mail: int_educ@ukma.kiev.ua

Міжнародне співробітництво визначено в НаУКМА як один
із основних стратегічних пріоритетів розвитку, загальна мета
якого – визнання Академії серед кращих навчальних інституцій Європи за якістю освіти й наукової діяльності, а також як
потужного центру українознавства.
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У вересні 2005 року НаУКМА підписав Велику Хартію університетів на визнання й підтримку основоположних принципів діяльності університетів:
– самостійності університету;
– нероздільності викладання й дослідницької роботи;
– свободи в дослідницькій і викладацькій діяльності.

МІЖНАРОДНІ УГОДИ I ПРОЕКТИ НаУКМА
Одним із найважливіших елементів міжнародного розвитку
НаУКМА є двостороннє та багатостороннє співробітництво з
партнерами в різних країнах світу, що передбачає розроблення
спільних проектів, зокрема: безпосередній обмін науковою інформацією та досвідом наукової і викладацької роботи; спільні
дослідження й спільне викладання певних дисциплін; обмін студентами і викладачами тощо. Так, за період існування НаУКМА,
з 1992 року, Академія підписала понад 80 загальноуніверситетських угод – і це не враховуючи угод на рівні факультетів та
кафедр – із зарубіжними університетами й інституціями.
НаУКМА активно співпрацює з університетами світу як
учасник консорціумів, які виконують різноманітні розбудовчі,
академічні й наукові проекти, повну інформацію шукайте на сайті відділу міжнародного співробітництва http://dfc.ukma.edu.ua/
events-projects/naukma-cooperation-programs-and-projects.

МІЖНАРОДНІ ПРОГРАМИ ОБМІНУ НаУКМА
Відділ міжнародного співробітництва НаУКМА адмініструє
студентські програми обміну із зарубіжними університетами,
що дає змогу студентам НаУКМА отримати безпосередній досвід іншого академічного середовища. 2013/2014 навчального
року діяли програми обміну між НаУКМА і:
• Центром європейських, російських і євразійських студій
(CERES) при Центрі міжнародних студій Мунка Університету Торонто: діє з 2003 року, передбачає щорічне стажування
одного аспіранта або студента маґістерських програм, координатор – відділ міжнародного співробітництва;
• Західним університетом (Лондон, Онтаріо, Канада): орієнтована на студентів бакалаврату усіх факультетів, координатор – відділ міжнародного співробітництва;
• Європейським університетом Віадріни (Франкфурт-на-Оде
рі, Німеччина): орієнтована на студентів усіх факультетів,
координатор – відділ міжнародного співробітництва;
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• Варшавським університетом (Польща): орієнтована на студентів усіх факультетів, координатор – відділ міжнародного співробітництва;
•	Яґеллонським університетом (Польща): для студентів факультету правничих наук, координатор – факультет правни
чих наук;
• Норвезькою Бізнес-Школою ВІ (Осло, Норвегія): орієнтована на студентів економічного факультету, координатор –
відділ міжнародного співробітництва;
• Університетом Гельсінкі (Фінляндія): орієнтована на студентів усіх факультетів, координатор – відділ міжнародного співробітництва;
• Вищою Нормальною Школою / The Ecole normale superieure
(ENS) – Париж (Франція), координатор – відділ міжнародного співробітництва;
Повний перелік партнерств, а також умови участі у програмах
обмінів шукайте на сайті міжнародного відділу: http://dfc.ukma.edu.
ua/going-from-naukma/mobility-programs/international-exchange.
З осені 2015 року громада НаУКМА матиме можливість участі у програмах обмінів за фінансованими Європейською Комісією проектами міжнародної мобільності Erasmus +.

СПІЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ НаУКМА
У НаУКМА продовжують активно розвиватися маґістерська
програма «Політологія: Європейські та німецькі студії», спільна
навчальна програма, з можливістю отримання двох дипломів:
НаУКМА (кафедра політології) і Університету Фрідріха Шиллера (кафедра міжнародних відносин), Єна, Німеччина. Програма
працює за фінансової підтримки DAAD, Німецької служби академічних обмінів. Детальніша інформація – http://www.des.
uni-jena.de.
На Конвокації-2013 отримала дипломи вже третя генерація випускників маґістерської програми «Історія Центрально-Східної Європи», спільного проекту НаУКМА (кафедра історії) і Варшавського університету (Центр східноєвропейських
студій). Детальніша інформація – http://history.ukma.kiev.ua/
master_program.
Також НаУКМА є партнером маґістерської програми проекту
Erasmus Mundus Дія 1 International Masters in Russian, Central and
East European Studies (IMRCEES). Детальніша інформація –
http://www.gla.ac.uk/postgraduate/erasmusmundus/.
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ІНОЗЕМНІ ВИКЛАДАЧІ В НаУКМА
2014 року в НаУКМА для прочитання повних курсів або ж
спільних з українськими викладачами перебували іноземні ко
леґи з Канади, Нідерландів, Німеччини, Польщі, США, Румунії,
Франції. Загалом же відвідали НаУКМА з метою викладання,
проведення досліджень, прочитання лекцій, участі у семінарах
більше як 200 іноземних колеґ із США, Німеччини, Польщі,
Канади, Великої Британії, Росії, Франції, Норвегії, Чехії, Білорусі, Нідерландів, Угорщини, Австрії, Болгарії, Данії, Єгипту,
Іспанії, Португалії, Сербії, Туреччини, Швеції тощо.

ІНОЗЕМНІ СТУДЕНТИ В НаУКМА
Протягом 2014 у НаУКМА навчався 51 іноземний студент –
серед них студенти повної форми навчання, студенти за програмами обміну, слухачі, стажери-дослідники, а також учасники літніх
шкіл та інших короткотермінових навчальних програм.
Студенти приїздили до НаУКМА із найрізноманітніших країн – Білорусі, Бельгії, Великої Британії, Ісламської Республіки Іран,
Іспанії, Італії, Канади, Республіки Кореї, Нідерландів, Німеччини,
Пакистану, Польщі, Росії, Румунії, Сінгапуру, США, Франції, Чехії,
Швеції, Японії та ін.
Якщо Ви хочете потоваришувати із іноземними студентами, котрі навчаються у НаУКМА, просимо звертатися до Ольги Федоткіної (register@ukma.kiev.ua).
Якщо Вам цікаво долучитися до організації міжнародних літніх
шкіл, які НаУКМА проводить щороку, просимо дивитися інформацію на сайті відділу міжнародного співробітництва (http://dfc.ukma.
edu.ua/coming-to-naukma/international-summer-programs) і звертися
до організаторів, які завжди будуть Вам раді!

ПОСЛУГИ ВІДДІЛУ
МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Інформування щодо можливостей навчання та стажування студентів за кордоном. Це один із пріоритетних і потужних
напрямів діяльності відділу міжнародного співробітництва НаУКМА,
обсяг і ефективність якого є унікальними для ВНЗ України. Сту
денти (аспіранти/докторанти/викладачі) НаУКМА беруть участь
у багатьох навчальних програмах за кордоном, зростає кількість
випускників НаУКМА, котрі продовжують освіту у престижних
зарубіжних університетах.
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Детальніше: про програми обміну – Анна Гавритенкова
(gavrytenkova@ukma.kiev.ua); про проекти Erasmus+, інші можливості навчання за кордоном – Лариса Човнюк (larch@ukma.
kiev.ua).
Переклад на англійську мову документів про навчання у
НаУКМА. Щоб взяти участь у міжнародних програмах стажування/навчання, студентам потрібно підготувати пакет документів,
зазвичай англійською мовою. Відділ міжнародного співробітництва надає такі послуги студентам і випускникам НаУКМА:
• переклад на англійську мову і завірення транскриптів (академічних довідок): відділ готує зразки-шаблони для перекладу документів, розробив і щорічно поновлює переклад дисциплін НаУКМА англійською мовою;
• переклад на англійську мову і завірення дипломів і додатків до дипломів;
• переклад на англійську мову і завірення атестатів;
• переклад на англійську мову і завірення сертифікатів про закінчення сертифікатних програм у НаУКМА;
• видача довідок про статус у НаУКМА англійською мовою;
• видача довідок про рівень володіння англійською мовою.
Докладніше: про послуги для студентів і аспірантів – Анна
Гавритенкова (gavrytenkova@ukma.kiev.ua).

Сонячний годинник
на території НаУКМА
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П РОФЕСОРСЬКІ Й СТУДЕНТСЬКІ

СТИПЕНДІЙНІ ФОНДИ ТА ҐРАНТИ

НаУКМА застосовує різноманітні форми підтримки викладачів та студентів і заохочення їх до успішної наукової й дослідницької діяльності, високих показників у навчанні, активної
участі у громадському житті.

ІМЕННІ ФОНДИ НаУКМА
Іменні фонди впроваджені від імені Фундаторів з метою
відзнаки, підтримки й стимулювання наукової діяльності, професійної і суспільної активності професорсько-викладацького
складу НаУКМА та студентів, а також для підтримки діяльності окремих підрозділів університету. Детальнішу інформацію про іменні фонди, їх спрямування та умови участі можна
дізнатися на сайті НаУКМА.
Фонд допомоги студентам НаУКМА з Донбасу, заснований у вересні 2014 року викладачами, випускниками та друзями НаУКМА, забезпечив додатковою матеріальною допомогою
18 лауреатів, які походять із Луганської та Донецької областей
та навчаються на різних факультетах і курсах університету.
Фонд ім. Дмитра Малюченка, Україна. Для студентів та аспірантів НаУКМА у критичних ситуаціях, пов’язаних зі станом
здоров’я. Фонд заснований випускницею ФПрН НаУКМА Оксаною Маркаровою. У 2014/15 н. р. допомогу було надано студентці ФГН Марині Заєць.
Фонд інвестиційної компанії Dragon Capital, Україна. Кращий викладач ФЕН за результатами рейтингового анонімного
опитування студентів ФЕН, та координатор по роботі з випуск
никами НаУКМА. Лауреати 2014/15 н. р. – Світлана Глущенко,
доцент кафедри фінансів ФЕН, та співробітники напряму «комунікації з випускниками НаУКМА» Наталя Шумкова й Катерина Близнюк.
Фонд Райффайзен БАНК АВАЛЬ, Україна. Студенти ФЕН
за високі показники в навчанні й активну наукову роботу. Лау
реати 2014/15 н. р. – Катерина Васильєва, студентка 1 р. н.
маґістерської програми «Фінанси та кредит».
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Фонд компанії Ернст енд Янг, Україна. Для викладацького
складу ФЕН за активну наукову роботу. Лауреати 2014/15 н. р. –
Ольга Купець, доцент кафедри економічної теорії ФЕН, та На
талія Романченко, доцент кафедри маркетингу та управління
бізнесом ФЕН.
Фонд АКБ «АгроКомБанк», Україна. Для студента ФПвН за
високі досягнення в навчанні та активну наукову діяльність. Лауреат 2014/15 н. р. – Христина Корпан, студентка 5 р. н. ФПвН.
Фонд професора Миколи Козюбри, Україна. Для студента ФПвН
за кращу публікацію студентської роботи у науковому виданні.
Лауреат 2014/15 н. р. – Микита Євстіфеєв, студент 1 р. н. ФПвН.
Фонд Фундації імені о. Маріяна та д-ра Романа Цюрковських, Канада. Для викладацького складу ФПвН за публікації
у фахових виданнях. Лауреати 2014/15 н. р. – Андрій Мелешевич, професор кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук ФПвН, президент НаУКМА, та Роман Петров, доцент кафедри галузевих правових наук, канд. наук.
Фонд ім. Ігоря Ткаченка (група фундаторів), Україна. Для сту
дента маґістерської програми НаУКМА «Менеджмент зв’язків
з громадськістю» або слухача сертифікатної програми «Теорія
та методика зв’язків із громадськістю (PR)» за кращу студентську роботу на задану фундатором тему в галузі PR та для
студента спеціальності «Соціологія» за кращу роботу в галузі маркетингових досліджень. Лауреати 2014/15 н. р. – Ганна Леськів,
студентка МП-1 «Менеджмент зв’язків з громадськістю», та Людмила Смоляр, студентка 3-го року навчання ФСНСТ.
Фонд Розалії та Григорія Смоларчуків, Канада. За кращу курсову роботу з історії України для студента кафедри історії
ФГН. Лауреат 2014/15 н. р. – Єлізавета Пальчинська, студентка
4 р. н. ФГН.
Фонд компанії JTI Україна. Для Центру кар’єри та працевлаштування студентів НаУКМА.
Фонд випускників НаУКМА, Україна. Для викладача НаУКМА
за кращий англомовний курс, метою якого є заохочення викладачів розробляти та викладати професійні дисципліни англійською мовою.
Фонд Михайла та Дарії Ковальських (Канада) – «Зірка факультету» студенту ФЕН за успішне навчання та активну участь
у діяльності факультету. Лауреат – Анастасія Гайдук, студентка 4 р. н. ФЕН; обіди для студентів із малозабезпечених сімей;
підтримка наукових заходів та наукових видань.
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Фонд ім. Майкла Сваффорда. Стипендії та премії кращим
студентам ФСНСТ, які навчаються на маґістерській програмі
«Соціологія». Стипендіат 2014/2015 н. р. – студентка першого
курсу маґістеріуму Марина Бардіна; студент другого курсу маґістеріуму – Андрій Салій.

ФОНДИ ДЛЯ ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ
ЗА НАЙКРАЩІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ
В МІЖНАРОДНИХ ФАХОВИХ ВИДАННЯХ
Об’єднаний стипендійний професорський фонд НаУКМА
відзначає кращих науковців НаУКМА за вагомі наукові дослідження, які опубліковані у вигляді статей у міжнародних рецензованих фахових журналах, і складається з таких благодійних фондів:
• Фонд Романа Винницького (Канада)
• Фонд компанії Тетра Пак (Україна)
• Фонд Марти Турчин (США)
• Фонд Марії та Романа Винницьких (Канада)
• Фонд АКБ «АгроКомБанк» (Україна)
• Фонд «Райффайзен Банк Аваль» (Україна)
• Фонд «САН ІнБев Україна» та БО «Фонд братів Кличків»
(Україна)
• Фонд Івана, Іроїди та Михайла Винницьких (Канада)
• Фонд професури Клубу Козбілд (Канада)
Лауреатів за кращі міжнародні наукові публікації у 2015 ро
ці визначатимуть у січні 2016 року.
Авторами найкращих міжнародних наукових публікацій у
2014 році стали:
• Наталя Шліхта, доктор філософських наук, кандидат історичних наук, завідувач кафедри історії (Фонд Романа Винницького, Канада).
• Тарас Лютий, доктор філософських наук, доцент кафедри
філософії та релігієзнавства (Фонд компанії Тетра Пак,
Україна).
• Катерина Мальцева, PhD, кандидат філософських наук, старший викладач кафедри соціології (Фонд Марти Турчин,
США).
• Олексій Гарань, доктор історичних наук, професор кафедри політології (Фонд Марії та Романа Винницьких, Канада).
• Тетяна Кисельова, кандидат юридичних наук, доцент кафедри галузевих правових наук (Фонд АКБ «АгроКомБанк»,
Україна).
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• Роман Семко, кандидат економічних наук, старший викла
дач кафедри фінансів (Фонд «Райффайзен Банк Аваль»,
Україна).
• Ольга Купець, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії (Фонд «Райффайзен Банк Аваль»,
Україна).
• Юлія Бернацька, кандидат фізико-математичних наук, завідувач кафедри фізико-математичних наук (Фонд «САН
ІнБев Україна» та БО «Фонд братів Кличків», Україна).
• Авторський колектив: Анатолій Бурбан, доктор технічних
наук, завідувач кафедри хімії, Поліна Вакулюк, кандидат
технічних наук, доцент кафедри хімії, Ірина Фуртат, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології (Фонд Іва
на, Іроїди та Михайла Винницьких, Канада).

СТИПЕНДІЙНИЙ ФОНД
ДЛЯ СЛУХАЧІВ ДОКТОРСЬКОЇ ШКОЛИ НаУКМА
1. Об’єднаний стипендіальний фонд Докторської школи НаУКМА
складається з благодійних фондів:
•
•
•
•
•

Фонд
Фонд
Фонд
Фонд
Фонд

Марти Турчин (США);
Клубу Козбілд (Канада);
Романа Винницького (Канада);
компанії Тетра Пак Україна;
«Райффайзен Банк Аваль» (Україна).

Лауреатів 2015/16 н. р. на конкурсній основі визначатимуть у
листопаді 2016 року.
У 2014–2015 р. лауреатами об’єднаного стипендіального фон
ду були:
• Фонд Клубу Козбілд (Канада). Для слухача Докторської
школи. Лауреат 2014/15 н. р. – Фарина Олександр Іванович,
аспірант 3 р. н., докторант ДП «Фінанси».
• Фонд Романа Винницького (Канада). Для слухача Докторської школи. Лауреат 2014/15 н. р. – Київська Ельміра Абдулаївна, аспірантка 2 р. н., докторантка ДП «Філософія та література».
• Фонд «Райффайзен Банк Аваль» (Україна). Для слухача й
викладача Докторської школи. Лауреат 2014/15 н. р. – Лук’я
ненко Ірина Григорівна, професор кафедри фінансів, викладач
Докторської школи, керівник ДП «Фінанси».
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• Фонд Марти Турчин (США). Для слухача Докторської школи. Лауреат 2014/15 н. р. – Бєляков Сергій Олександрович,
аспірант 2 р. н., докторант ДП «Біологія та біорізноманіття».
• Фонд компанії Тетра Пак Україна. Для слухача Докторської школи. Лауреат 2014/15 н. р. – Михайлик Сергій Юрійович, аспірант 2 р. н., докторант ДП «Біологія та біорізноманіття».

2. Стипендійний фонд Фундації Лозинських (США)
Найкращим слухачам Докторської школи НаУКМА ім. роди
ни Юхименків другого року навчання, які відзначилися знач
ними досягненнями в навчанні, успішно захистили свої дослідницькі проекти та беруть активну участь у розбудові Докторської школи.

3. Фонд родини Раїси та Олександра Юхименків (Канада)
За погодженням Виконавчого комітету Докторської школи
НаУКМА ім. родини Юхименків, фонд призначається для за
охочення найактивніших докторантів, компенсації відряджень
викладачам та слухачам Докторської школи, компенсації викладання гостьових і дисциплінарних курсів для слухачів докторських програм.

ІМЕННІ АКАДЕМІЧНІ СТИПЕНДІЇ
Стипендії Кабінету Міністрів України
•  на 1 семестр 2014/15 н. р. за підсумками літньої сесії 2013/14
Лауреати – Ігор Андрійчук, студент 1 р. н. МП «Філософія»,
та Олексій Садовий, студент 2 р. н. МП «Інформаційні управляючі системи та технології») (обдарованим студентам з числа інвалідів).
•  на 2 семестр 2014/2015 н. р. за підсумками зимової сесії
Лауреати – Ілона Дронюк, студентка 3 р. н. ФЕН, та Ольга
Хрипко, студентка 3 р. н. ФСНСТ.
•  на 1 семестр 2015/2016 н. р. за підсумками літньої сесії
Лауреати – Дар’я Просвірнова, студентка 1 р. н. МП «Фізика», та Віталій Трачук, студент 2 р. н. ФПвН.

Стипендія Президента України
•  на 1 семестр 2014/15 н. р. за підсумками літньої сесії 2013/14
Лауреати – Леся Бідочко, студент 3 р. н. ФСНСТ, Анастасія
Гайдук, студентка 3 р. н. ФЕН, та Володимир Дученчук, студент
2 р. н. ФІн.
•  на 2 семестр 2014/15 н. р. за підсумками зимової сесії 2014/15 н. р.
Лауреати – Дар’я Просвірнова, студентка 1 р. н. МП «Фізика», Анастасія Тищенко, студентка 4 р. н. ФГН, та Христина
Франчук, студентка 2 р. н. ФПвН.
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• на 1 семестр 2015/16 н. р. за підсумками літньої сесії
Лауреати – Анастасія Бушкова, студентка 1 р. н. МП «Системи і методи прийняття рішень», Владислав Корогода, студент
3 р. н. ФЕН, та Наталія Кужельна, студентка 1 р. н. МП «Со
ціальна робота».

Стипендії Верховної Ради України
• на 2014/15 навчальний рік за підсумками літньої сесії
Лауреати – Оксана Лебедівна, студентка 3 р. н. ФГН, та Євге
ній Сова, студент 2 р. н. ФЕН.
• на 2015/16 навчальний рік за підсумками літньої сесії
Лауреати – Світлана Денисенко, студентка 1 р. н. МП» Політологія», та Максим Дворовий, студент 5 р. н. ФПвН.

Стипендії Верховної Ради України
• для студентів з числа сиріт та малозабезпечених на 2014/15 н. р.
за підсумками літньої сесії 2013/14 н. р.
Лауреати – Ірина Дерев'янко, студентка 3 р. н. ФЕН, та
Денис Пекшев, студент 3 р. н. ФСНСТ.

Стипендія ім. М. С. Грушевського
• на 1 семестр 2014/15 н. р. за підсумками літньої сесії
2013/14
Лауреати – Ярослав Брич, студент 3 р. н. ФПвН, та Анастасія Дученко, студентка 1 р. н. МП «Філософія».
• на 2 семестр 2014/15 н. р. за підсумками зимової сесії
2014/15
Лауреати – Степан Бліндер, студент 3 р. н. ФГН, та Анастасія Данілочкіна, студентка 2 р. н. ФІн.
• на 1 семестр 2015/16 н. р. за підсумками літньої сесії
2014/15
Лауреати – Юлія Казьміна, студентка 3 р. н. ФЕН, та Тетяна Новик, студентка 1 р. н. МП «Соціологія».

Стипендії від київського міського голови студентам міста
2014/15 н. р.
Лауреати (кандидати) – Андрій Давиденко, студент 4 р. н.
ФІн, Максим Дворовий, студент 5 р. н. ФПвН, Володимир Дученчук, студент 4 р. н. ФІн.

Премія від київського міського голови студентам міста
2014/15 н. р.
Лауреат (кандидат) – Марта Захарко, студентка 5 р. н. ФПвН.
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ЩОРІЧНІ ІМЕННІ СТИПЕНДІЇ НаУКМА

(за результатами зимової сесії 2014/15 н. р.
на 2 семестр 2014/15 н. р.)
БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ
Факультет гуманітарних наук
• Стипендія ім. Григорія Сковороди. Лауреат – Наталія
Павлик, студентка 3 р. н.
• Стипендія ім. Петра Могили. Лауреат – Тетяна Папернюк, студентка 4 р. н.
Факультет економічних наук
• Стипендія ім. Євгена Слуцького. Лауреат – Владислав Ко
рогода, студент 3 р. н.
Факультет інформатики
• Стипендія ім. Сергія Лебедева. Лауреат – Ярослава Гірілішина, студентка 4 р. н.
Факультет правничих наук
• Стипендія ім. Пилипа Орлика. Лауреат – Марія Матяшова, студентка 5 р. н.
Факультет природничих наук
• Стипендія ім. Володимира Вернадського. Лауреат – Вероніка Босько, студентка 3 р. н.
Факультет соціальних наук і соціальних технологій
• Стипендія ім. Івана Мазепи. Лауреат – Валерія Жилюк,
студентка 3 р. н.
• Стипендія ім. Микити Шаповала. Лауреат – Людмила
Смоляр, студентка 3 р. н.
МАҐІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ
• Стипендія ім. Михайла Брайчевського (ФГН). Лауреат –
Марія Саврун, студентка 2 р. н. МП «Історія».
• Стипендія ім. Соломії Павличко (ФГН, філологія). Лауреат – Тетяна Петренко, студентка 1 р. н. МП «Філологія».
• Стипендія ім. Михайла Туган-Барановського (ФЕН). Лауреат – Катерина Рилова, студентка 1 р. н. МП «Фінанси
і кредит».
• Стипендія ім. Івана Ляшка (ФІн). Лауреат – Оксана Сте
фанюк, студентка 2 р. н. МП «Прикладна математика».
• Стипендія ім. Володимира Любименка (ФПрН). Лауреат –
Ірина Москаленко, студентка 1 р. н. МП «Екологія».
• Стипендія ім. Віктора Китастого (ФСНСТ). Лауреат –
Катерина Златіна, студентка 2 р. н. МП «Менеджмент, орга
нізація, адміністрування».
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ЩОРІЧНІ ІМЕННІ СТИПЕНДІЇ НаУКМА
(за підсумками літньої сесії 2014/15 н. р.
на перший семестр 2015/16 н. р.)
БАКАЛАВРСЬКІ ПРОГРАМИ
Факультет гуманітарних наук
• Стипендія ім. Григорія Сковороди. Лауреат – Леся Любченко, студентка 2 р. н. БП «Філософія»
• Стипендія ім. Петра Могили. Лауреат – Олег Сороцинський, студент 3 р. н. БП «Історія»
Факультет економічних наук
• Стипендія ім. Євгена Слуцького. Лауреат – Євгеній Усенко, студент 3 р. н.
Факультет інформатики
• Стипендія ім. Сергія Лебедєва. Лауреат – Маргарита Тишкевич, студентка 3 р. н. БП «Програмна інженерія»
Факультет правничих наук
• Стипендія ім. Пилипа Орлика. Лауреат – Микита Євстіфеєв, 1 р. н.
Факультет природничих наук
• Стипендія ім. Володимира Вернадського. Лауреат – Іванна Качула, студентка 4 р. н.
Факультет соціальних наук і соціальних технологій
• Стипендія і м. Івана Мазепи. Лауреат – Крістіна Хамбеко
ва, 3 р. н.
• Стипендія ім. Микити Шаповала. Лауреат – Єлизавета Гавриленко, 3 р. н.
МАҐІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ
• Стипендія ім. Михайла Брайчевського (ФГН). Лауреат –
Маргарита Беглорян, студентка 1 р. н. МП «Історія»
• Стипендія ім. Соломiї Павличко (ФГН, філологія) Лау
реат – Вікторія Токарєва, студентка 1 р. н. МП «Філологія»
• Стипендія ім. Михайла Туган-Барановського (ФЕН). Лауреат – Юлія Нефьодова, студентка 1 р. н. МП «Маркетинг»
• Стипендія ім. Івана Ляшка (ФІн). Лауреат – Діана Сіренко, студентка 1 р. н. МП «Інформаційні управляючі системи та технології»
• Стипендія ім. Володимира Любименка (ФПрН). Лауреат –
Ірина Москаленко, студентка 2 р. н. ФПрН
• Стипендія ім. Biктopa Китастого (ФСНСТ). Лауреата не обрано.
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ІМЕННІ ФОНДИ НА ПІДТРИМКУ
ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ
• Пропам’ятний фонд імені Дж. Мейса: для підтримки колекції Дж. Мейса в Науковій бібліотеці НаУКМА та подальшого
вивчення теми Голодомору.
• Пропам’ятний фонд імені Олександра Дмитріва: для підтримки творчості, розвитку музичних чи/та театральних колективів або окремих виконавців, а також проведення наукових,
освітніх, соціокультурних чи мистецьких заходів та акцій, спрямованих на популяризацію музики та/або сценічного мистецтва, різних жанрів та стилів, музичних інструментів, або виконавської майстерності.
• Фонд Козбур Тараса і Оксани: для підтримки, а також
проведення наукових, освітніх, соціокультурних заходів та досліджень.
• Фонд «Електронні видання НаУКМА»: для фінансування
електронних видань НаУКМА.
• Фонд університетської організації «Український еколо
гічний клуб «Зелена хвиля»: для здійснення екологічної діяль
ності, передбаченої статутом університетської організації
«Український екологічний клуб “Зелена хвиля”».
• Фундація української мови ім. Зиновія Квіта: для під
тримки, відродження, збереження і розвитку української мови
в Україні та поза її теперішніми межами.
• Пропам’ятний фонд на честь благодійників НаУКМА, які
відійшли у вічність: матеріальна підтримка пропам’ятних заходів.
• Фонд імені Самійла Величка: для реалізації проектів ка
федри історії, пов’язаних із дослідженнями ранньомодерної іс
торії України.
• Фундація «Слово» в пам’ять Івана Івановича Волошина
заснована його дочкою – Надією Амінофф у 2000 році. З ендавменту Фундації використовуються дивіденди для організації
заходів, які сприяють розвитку особистості студентів, розширюють їхній кругозір та виховують відчуття важливості добродійної діяльності і прилучення до неї у майбутньому. У 2015 році з
коштів Фундації планується участь у виданні «Київська духовна академія (1819–1924) в іменах» – фундаментальної праці,
яка засвідчує неперервність історичного шляху Києво-Могилянської академії та студентські культурно-мистецькі заходи
до 400-ліття Могилянки.
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ЩОРІЧНІ ІМЕННІ ВІДЗНАКИ ЗА РОЗБУДОВУ НаУКМА
НА 2014/15 н. р.
• Діонізи та Миколи Ненадкевичів для студента, який написав найкращу тезу з історії України. Лауреат – Степан Бліндер, студент 3 р. н. ФГН.
• Володимира Безсоніва за краще володіння другою інозем
ною мовою. Лауреат – Анастасія Тищенко, студентка 4 р. н.
ФГН.
• Дарії Кузик, Ольги Дубик та Віри Сендзік у світлу пам’ять
Марії та Теодозія Кассіян студенту ФПвН, який показав най
кращі знання з української мови. Лауреат – Віталій Ткачук,
студент 2 р. н. ФПвН.
• Богдана і Наталії Ковалів – двом студентам, які показали
найкращі знання з української мови. Лауреати – Тетяна Команицька, студентка 2 р. н. ФСНСТ, та Антоніна Рибка, студентка
2 р. н. ФГН.
• Богдана і Глорії Чемеринських – студентові ФЕН, який
показав найкращі знання з української мови. Лауреат – Діана
Тихонова, студентка 2 р. н. ФЕН.
• ім. Євгенії та Тимоша Таборовських студентові, який показав найкращі результати у вивченні релігієзнавства. Лауреат –
Леся Любченко, студентка 2 р. н. ФГН.
• ім. Петра Сабари двом студентам, визначеним кафедрою
культурології. Лауреати – Вікторія Єрмолаєва, студентка 2 р. н.
ФГН, та Марія Терновська, студентка 3 р. н. ФГН.
• Степана і Люсі Дудяків двом студентам, визначеним кафедрою культурології. Лауреати – Юлія Триль, студентка 2 р. н.
ФГН, та Анна Філіпова, студентка 2 р. н. ФГН.
• доктора Мирослави Іванців студентові, визначеному кафед
рою екології. Лауреат – Олена Майстер, студентка 3 р. н. ФПрН.
• імені Івана і Анастазії з Юркевичів Коцур (США) для студента, який показав найкращі результати у вивченні екології.
Лауреат – Анна Саківська, студентка 3 р. н. ФПрН.
• Григорія Малиновського для студента ФЕН, який походить із села і показав найкращі результати у навчанні. Лауреат
2014/15 н. р. – Анастасія Бузинник, студентка 3 р. н. ФЕН.
• ім. Степана Бицька студентові ФПвН, який походить із села
і показав найкращі результати у навчанні. Лауреат – Христина
Пеник, студентка 1 р. н. ФПвН.
• ім. Юрія Паславського двом студентам (бакалаврату і маґістеріума), які є кращими читачами бібліотеки НаУКМА. Лауреати – Микита Євстіфєєв, студент 1 р. н. ФПвН, та Тетяна Са
мадова, студентка 1 р. н. ФГН.
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• ім. Юрія Кузіва двом студентам, визна
ченим кафедрою
англійської мови. Лауреати – Олександра Ринк, студентка 3 р. н.
ФСНСТ, та Віталій Трачук, студент 2 р. н. ФПвН.
• ім. Андрія Господина найкращому спортсмену, який представляє НаУКМА. Лауреат – Станіслав Юрченко, студент 2 р. н.
ФПвН.
• пані Ірени Гриневич (США) для студента Школи соціальної роботи, який показав найкращі результати у навчанні. Лауреат – Марія Фостенко, студентка 3 р. н. ФСНСТ.
• ім. Ярослава Зеленського – студентові, який не менше
п’яти разів виступав у ЗМІ про НаУКМА. У 2015 не присуджена.
• ім. Богдана Головіда студентові, який активно працював у
залученні коштів або ґрантів для НаУКМА. Лауреат – Максим
Максимов, студент 3 р. н. ФПвН.
• пані Ярослави Барусевич (США) для студента, який протягом
академічного року виявив найбільшу активність у боротьбі за використання української мови (визначає Вчена рада за поданням де
кана студентів). Лауреат – Ярина Чорногуз, студентка 2 р. н. ФГН.
• ім. Андрія Винничука за активність в організації студентського самоврядування (визначає Вчена рада за поданням Студентської колеґії). Лауреат – Микита Євстіфєєв, студент 1 р. н.
ФПвН.
• Богдана та Лідії Сосницьких для студента з Тернопільщини, який показав найкращі успіхи у навчанні, – Роман Явор
ський, студент 5 р. н. ФІн.

ІМЕННІ ВІДЗНАКИ НаУКМА
«Викладач року» – публічне визнання викладачів, які мають високі досягнення в науковій, навчально-методичній та організаційній діяльності. За результатами опитування студентів,
які слухали курси викладача, та оцінки наукового та навчального доробку викладача у навчальному році (статті, публікації, захист кандидатської чи докторської дисертації, написання підручників та монографій). Лауреати 2015 р.:
• завідувач кафедри історії, кандидат історичних наук Наталія Шліхта;
• доцент ФПрН Поліна Вакулюк;
• доцент ФІн Андрій Глибовець;
• доцент ФПН Олексій Горох;
• доцент ФСНСТ Анна Осипчук;
• доценти ФЕН Світлана Глущенко та Катерина Пічик.
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Відзнака випускника ФЕН Олексія Цебра, лауреати
2014/2015 н. р.:
• «Мультиплікатор щастя» – найкращому рукотвору,
який робить власника та всіх навколо щасливими. Лауреати 2014/15 н. р. – Катерина Каюн, спеціаліст кафедри міжнародного права, Світлана Лисенко-Шайтанова,
старший бібліотекар, Юлія Янківська, студентка 1 р. н.
ФГН, Юлія Подуфало, ст. бібліотекар;
• «Мультиплікатор добра» – могилянцю, який примножує добро. Лауреати 2014/15 н. р. – Павло Бондаренко, студент 3 р. н. ФЕН, Сергій Богданов, помічник президента НаУКМА, засновник Центру реабілітації психологічної травми для переселенців та демобілізованих, та
Дарія Цепкова, випускниця БП «Програмна інженерія»
2014 р.
• «Оберіг» – за збереження духовних і матеріальних цін
ностей Києво-Могилянської академії. Лауреат 2014/15 н. р.–
Таїсія Сидорчук, директор Музею НаУКМА.
Від випускників НаУКМА Дзвінки та Романа Качурів на
2014/2015 н. р. – відзнака п’яти студентів НаУКМА з Криму.
Відзнака випускника ФПрН НаУКМА Андрія Сивоконя,
Україна. За кращий проект в НаУКМА із залучення коштів
на розвиток університету (за проект, що вже отримав фінан
сування від третьої сторони). Лауреат 2014 р. – проект «Інновації у викладанні та вивченні Європейських студій», керівник
проектної групи – доктор політичних наук, професор кафедри
політології Олександр Дем’янчук.
Відзнака ім. Антона Чорного, Україна. Заснована випускни
ками НаУКМА для людини (групи людей), яка в своїй діяльності на засадах співчуття і взаємодопомоги робить інших
людей щасливими, полегшує і покращує їхнє життя. Лауреат –
Ольга Макар, координатор руху «Молодь за Мир» за благодійну діяльність, допомогу бездомним та будинкам престарілих, випускниця НаУКМА (БП «Філологія» 2011 та МП «Журналістика», 2013 р.).
Відзнака ім. Миколи Кравця за практичний внесок у справу розбудови України (наукова, громадська діяльність і під
приємництво) кращому випускникові маґістерської програми/спеціалісту. Лауреат 2014/15 н. р. – Анастасія Кирієнко,
студентка 2 р. н. МП «Біологія» ФПрН.
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Відзнака випускника НаУКМА Олексія Павленка для ФЕН,
Україна:
• для викладачів ФЕН за багаторічну та самовіддану
працю. Лауреати 2014/15 н. р. – Світлана Сєміколенова, кандидат економічних, доцент кафедри фінансів, заступник декана, та Геннадій Григор’єв, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії.
• для представника адміністративного складу за високий
професіоналізм, сумлінну працю та відданість своїй
роботі для провідних спеціалістів кафедр та деканату.
Лауреати 2014/15 н. р. – Наталія Цілик, Зоя Клокун,
Анна Ісаєнко, Ніна Колосова, Наталя Донкоглова та
Зоя Іванова.
Відзнака для двох студентів за високі досягнення у навчанні та активну участь у громадському житті факультету.
Лауреати 2014/15 н. р. – Олексій Гаманюк, студент 3 р. н. ба
калаврської програми «Економічна теорія», активний член сту
дентської колеґії та Елеонора Шатківська, студентка БП «Фі
нанси і кредит», що навчається за контрактом та має високий
рейтинг.
Відзнака випускника ФЕН Тараса Лукачука «Найкращому
викладачу-наставнику ФЕН». Лауреат 2014/15 н. р. – Олена
Прімєрова, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів.
Відзнака Клубу випускників ФЕН від родини, що сплатила навчання для студента, який походить не з міста, є конт
рактником та має високий навчальний рейтинг. Буде оголоше
но у вересні 2015 року.
Відзнака випускниці ФЕН Зої Литвин «Стратегічно важли
вому викладачу-суміснику ФЕН» та відзнака «Стратегічно важливому викладачу – штатному співробітнику ФЕН». Буде оголоше
но у вересні 2015 року.
Відзнака «Стратегічно важливому викладачу-суміснику ФЕН».
Лауреат 2014–2015 н. р. – кандидат економічних наук, доцент
кафедри економічної теорії Валерій Кузьменко.
Відзнака випускників ФЕН «Найкращий проект особистого розвитку» – проекти студентів ФЕН у різних сферах:
стартапи, соціальні проекти, навчання тощо. У 2014/15 н. р. не
було оголошено.

202

Студентське життя
ВІДДІЛ ПО РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ
http://student.ukma.kiev.ua/

Керівник відділу
по роботі зі студентами –
ГЛИГАЛО
Юрій Володимирович,
4 корпус, кімн. 102,
тел./факс: (044) 463-71-13,
e-mail: answer_me@ukr.net

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

Психолого-медико-педагогічний консультант –
Бондаренко Наталія Борисівна
4 корпус, кімн. 103, тел. 463-71-13,
e-mail: bonnat@ukma.kiev.ua
http://consultant.ukma.edu.ua

Відділ по роботі зі студентами (з 1996 р.) сприяє створенню
умов для зростання та розвитку молодої особистості, здатної творчо мислити й активно діяти. Метою діяльності Відділу, зокрема,
є сприяння гармонійному розвитку студентів, допомога в інтеграції їх до академічної спільноти, поширення в студентському середовищі університетських традицій.
Повсякденна робота Відділу по роботі зі студентами скерована на:
• допомогу та участь у проведенні загальноуніверситетських
заходів;
• дорадництво у створенні та діяльності студентських організацій;
• залучення студентів до творення єдиної корпоративної культури університету;
• впровадження та супровід проектів соціальної підтримки малозабезпечених студентів;
• збір, аналіз та поширення інформації про студентські акції та
ініціативи;
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• контроль за виконанням Положення про участь студентів у розбудові НаУКМА;
• координування зусиль щодо соціального захисту студентів;
• організаційну підтримку студентських акцій;
• організацію участі студентів у Всеукраїнській студентській
олімпіаді та Всеукраїнських конкурсах на кращі студентські
наукові праці;
• організацію заохочення та преміювання студентів за успіхи
в науковій, навчальній, громадській діяльності;
• сприяння розвитку студентського самоврядування;
• поширення інформації про олімпіади, конкурси, ґранти, стипендії, студентські наукові конференції тощо;
• сприяння дотриманню студентами Статуту НаУКМА.
При Відділі по роботі зі студентами працює психолого-меди
ко-педагогічний консультант, діяльність якого передбачає:
• групове консультування студентів;
• індивідуальне консультування студентів та їхніх батьків;
• профілактичну роботу серед студентів;
• соціальний супровід студентів.

ЦЕНТР кар’єри
та ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ СТУДЕНТІВ

Провідний спеціаліст відділу з питань прийому, профорієнтації абітурієнтів та працевлаштування
студентів. Керівник Центру
кар’єри та працевлаштування
студентів –

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

Центр засновано в 1994 р. Це перший в Україні центр системної підтримки студентів та випускників у становленні їх як
молодих фахівців.
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•

•

•

•

•

Основні напрями діяльності:
Координація стажування студентів у підрозділах НаУКМА:
акумулювання інформації щодо тимчасових вакансій для
стажування, інформування та консультування студентів, оформлення документації. Стажування в підрозділах
НаУКМА – це перший крок у професійне життя. Про
тягом року близько 1000 студентів набувають свій перший
досвід роботи саме в стінах Могилянки.
Допомога студентам і випускникам НаУКМА у пошуках
роботи: організація та проведення презентацій компаній
з метою ознайомлення студентів з компаніями – потенційними роботодавцями; інформування студентів щодо наявних
вакансій, програм стажування, освітніх програм через дошки
оголошень, електронні розсилки, розміщення інформації
на сайті Центру кар’єри та працевлаштування студентів www.
jcc.ukma.edu.ua та на сторінці у Facebook www.facebook.com/
JCCofNaUKMA.
Формування якостей молодого фахівця та адаптація до
сучасних вимог на ринку праці: організація семінарів, тренінгів і майстер-класів у рамках постійно діючого проекту
«Кар’єра: крок за кроком». Теми: «Резюме», «Успішне ін
терв’ю», «Мистецтво презентації», «Комунікація», «Робота
в команді», «Лідерство» тощо.
Формування тісних, суспільно значущих традицій спів
праці бізнесу та освіти: реалізація спільних з компаніямироботодавцями освітніх проектів, спрямованих на отримання студентами професійних знань від провідних фахівців провідних компаній.
Протягом 2005–2010 років успішно реалізовано спільні
довгострокові проекти бізнесу та освіти: «Твори Себе
Сам» – напрям спільного проекту «Обирай серцем» – ТМ
«Чернігівське», Фонду братів Кличків та НаУКМА; «Твій
професійний старт» – спільний проект НаУКМА та компанії «Бізнес Майстер»; «Простір твоєї кар’єри» – спільний
проект НаУКМА та компанії «JT International Company
Ukraine (JTI)».
Організація та проведення щорічного Ярмарку Кар’єри: кожного року в останню п’ятницю березня від 20 до 35 провідних
компаній-роботодавців пропонують студентам і випускникам
НаУКМА роботу на повний або неповний робочий день, тимчасову роботу, програми стажування, участь у різноманітних
проектах.
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Психолог-консультант

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

Психолого-медико-педагогічний консультант надає своєчас
ну кваліфіковану психологічну допомогу студентам, які мають
у цьому потребу в складних питаннях та ситуаціях, що можуть
виникнути в процесі їхнього навчання в академії. Така допомога сприяє становленню й розвитку особистості студента.
У своєї роботі консультант дотримується етичного принципу нерозголошення особистої інформації про клієнтів, індивідуального підходу та норм закону.
Робота планується з урахуванням сучасних тенденцій розвитку вищої освіти, закордонного й вітчизняного досвіду функціонування психологічних служб у ВНЗ.
Консультант здійснює:
• індивідуальне та групове консультування студентів, котрі звернулися із запитом;
• індивідуальне консультування батьків студентів;
• психолого-реабілітаційну допомогу студентам, які перебувають у кризовій ситуації.
Запити, з якими звертаються до психолога, пов’язані:
• з навчальним процесом, з питаннями організації власної навчальної діяльності, подолання проблем розподілу часу, невпевненості у собі під час відповідей на семінарах, страхів
складання екзаменаційної сесії, адаптації до навчання та нового колективу;
• з проблемними міжособистісними стосунками, особливостями міжособистісної комунікації з ровесниками у студентському колективі;
• з питанням пошуку об’єкта кохання, будування відносин та отримання навичок підтримувати взаємини з коханою людиною;
• з конфліктними відносинами з батьками, зі станом здоров’я,
з незадоволенням своїм психологічним станом, якостями
особистості, характером;
• з питаннями профорієнтації.
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ відділ

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

Навчально-методичний відділ (НМВ) є структурним підрозділом НаУКМА, головне завдання якого – координація роботи
всіх навчальних підрозділів у плануванні й організації навчального процесу на рівні сучасних вимог, узагальнення та аналіз
стану навчального процесу в університеті, розробка напрямів
його вдосконалення та впровадження їх у процес навчання.
НМВ організовує свою роботу за такими напрямами:
• планування та організація навчального процесу;
• навчально-методична робота;
• контроль ефективності та якості навчального процесу;
• ліцензування й акредитація.

СТУДЕНТСЬКИЙ ВІДДІЛ КАДРІВ

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

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

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

Студентська поліклініка
Про графік проходження медогляду в Київській міській студентській поліклініці можна дізнатися у старости та на дошках
оголошень біля деканату та кафедр.
Рекомендовано завчасно подбати про наявність медичних до
відок, які засвідчують проблеми зі здоров’ям: їх надання під час
медогляду матиме вирішальну роль при визначенні належності
студента до відповідної групи на заняттях фізичного виховання:
спеціальної чи основної. Варто зауважити, що нормативи, вимоги та навантаження у групах суттєво відрізняються, тому варто
зважати на особливості власного організму.
Київська міська студентська поліклініка:
станція метро «Політехнічний інститут»,
вул. Політехнічна 25/29. Телефон (044) 236-32-04.

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

Колеґіальний виборний орган студентського самоврядування,
що представляє інтереси всіх студентів НаУКМА. Діяльність
Студентської колеґії спрямована на допомогу у вирішенні студентських проблем на студентському рівні, акумулювання проблем і пропозицій студентства та висвітлення їх на рівні адміністрації, координацію діяльності рад гуртожитків, старост, студентських організацій, активну участь у проведенні загальноуніверситетських студентських акцій, підтримку зв’язків з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів.
Голова – Кобзар Олег (ФІн-3), noneedinmagic@gmail.com.

Спудейське братство

www.ukma.edu.ua/ua/students/studorg/
Добровільна громадська організація студентів НаУКМА, діяльність якої спрямована на відновлення, збереження й поши
рення найкращих національних традицій та традицій КиєвоМогилянської академії. Голова – Зенченко Олена, zenchenko.
olena@gmail.com.

Радіо «К:)ВІТ»

www.radiokwit.com.ua
Студентське радіо, що займається організацією інформаційного та музичного мовлення на території університету, проведенням масових розважальних заходів, підтримкою інших
культурно-мистецьких подій. Метою діяльності є пожвавлення
студент
ського життя НаУКМА і надання унікального досвіду
роботи на радіо: ведучим може стати кожен спудей, що пройде
відбір у вересні. Координатор – Степанова Тетяна (ФСНСТ-3).
Радіовузол: 4-106 (ІІ студмістечко).

СТУДЕНТСЬКИЙ ПЕРІОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ
«Pauka Verba»
Створений членами Студентського біологічного товариства
з метою інформування студентів та викладачів НаУКМА про
новини та досягнення в біологічній науці. Редактор – Кирієнко
Анастасія (ФПрН-6), e-mail: anastasija.kirienko@gmail.com.
Клуб інтелектуальних ігор («Що? Де? Коли?», «Брейн»)

www.mic.org.ua
Громадське об’єднання студентів, випускників, викладачів,
що залучає молодь до україномовних інтелектуальних ігор.
Президент клубу – Мартиненко Андрій (ФГН-6), e-mail: Andriy_
martynenko@ukr.net.
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Cтудентське наукове біологічне товариство
Організація, діяльність якої спрямована на навчання й про
фесійну підготовку біологів і всіх, хто цікавиться біологією, зустрічі з науковцями з України та з-за кордону, проведення презентацій, семінарів, дискусій. Голова – Васильченко Вікторія
(ФПрН-3), e-mail: vita_vasulchenko@ukr.net.
«УКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТ»
Головною метою УС є утвердження української національної ідеї, утвердження української мови, розвиток національної
культури, відродження історичної пам’яті і героїки українства,
формування національної свідомості та піднесення духовності
в спудеїв та викладачів Національного університету «КиєвоМогилянська академія».
Предметом діяльності УС є організація і координація інфор
маційно-просвітницьких проектів наукового і культурологічного
спрямування. Досягнення головної мети УС здійснюватиме через проведення наукових конференцій, форумів, лекцій, тематичних вечорів, семінарів, виставок, залучення студентів до участі в
конкурсах, змаганнях, дебатах, олімпіадах різного рівня, проведення інформаційних заходів, спрямованих на поширення інформації про діяльність УС, популяризація ідей, принципів та
завдань шляхом використання засобів масової інформації, а також
видання та безкоштовне розповсюдження друкованої продукції УС
тощо. Голова – Каневська Софія (ФЕН-4), andts.ant@gmail.com.
ЕкоКлуб «Зелена Хвиля»

www.ecoclubua.com
Екологічна організація студентів і випускників НаУКМА, ро
бота якої націлена на сприяння збереженню навколишнього природного середовища шляхом освітньої діяльності та практичних
заходів. Голова – Конченко Тетяна (ФПрН-4), tetiana.konchenko@
ecoclub.kiev.ua; заступник голови – Іванчикова Юлія (ФПрН-6),
Julia.ivancikova@ecoclub.kiev.ua.

EAST-WEST BUSINESS (EWB)

www.ewb.org.ua
Міжнародна студентська організація, котра має на меті розвиток взаємин між країнами Східної та Центральної Європи
(Україна, Польща, у перспективі – Білорусь, Молдова) у наукових
дослідженнях, сфері бізнесу та співробітництво у розробках і впровадженні студентських бізнесових і наукових проектів. Голова –
Василевська Галина (ФПвН-1), galynavasilevskaya@gmail.com.

ЕКОНОМІЧНИЙ КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР
Студентська організація, діяльність якої спрямована на збільшення теоретичної бази знань та набуття практичних навичок
шляхом упровадження та адаптації кейсового типу навчання.
Голова – Захарчук Ігор ( ФЕН-2), stoneisland16@gmail.com.
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Студентський Інтернет-центр (USIC)

usic.org.ua
Створений у 1996 році, у 2005 р. оновлений та переобладнаний
за підтримки генерального спонсора Samsung Electronics Ukraine
Co. Ltd та спонсорів СП «Iнфоком», ДП «Тетра Пак Україна», ЗАТ
«Квазар-Мікро», Philips Electronics Representative Offices B. V., компанії «СанІнбев Україна». Призначений для самостійної роботи
студентів. Центр розташовано у підвалі 4 корпусу НаУКМА. Координатор – Шкарупа Ярослав (ФПрН-3), yaroslav@shkarupa.name.

КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКИЙ ОСЕРЕДОК ТОВАРИСТВА УКРАЇН
СЬКИХ СТУДЕНТІВ-КАТОЛИКІВ «ОБНОВА-КИЇВ»
Об’єднання студентів-християн НаУКМА з метою їхнього осо
бистісного, інтелектуального, духовного та професійного зростання через самоосвіту та просвітницьку діяльність на християнських засадах київської церковної традиції. Голова – Шонь
Христина (МП-2 ФГН), Cornff8wer@gmail.com.
КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ СТУДЕНТСЬКИХ ЗМАГАНЬ
(Kyiv-Mohyla Moot Court Society )

Керівник – Песоцька Катерина, pesotskayalaw@gmail.com.

«POLITICAL OUTLOOK»
Керівник – Бейтан Іоанна, joanna.beitan@gmail.com.
КРЕАТИВНИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ ЦЕНТР
Створений у 2008 році. Студентська організація, діяльність
якої спрямована на встановлення зв’язку з бізнес-середовищем
та набуття науково-практичних професійних навичок. Керівники – Рожко Олександра (ФЕН-3), rozhko.sasha@gmail.com; Гаманюк Олексій (ФЕН-3), helloalex@ukr.net.
БРАТСТВО КОЗАЦЬКОГО БОЙОВОГО ЗВИЧАЮ «СПАС»

www.spas.in.ua, press@spas.in.ua
Основна мета діяльності – сприяння відновленню й розвитку козацьких традицій і звичаїв, розвиток української молоді
в руслі козацьких традицій, фізичне й моральне виховання молоді в дусі українського козацького лицарства. Корольов Владислав, korolov.vlad1995@gmail.com, press@spas.in.ua.

КЛУБ ФІЛОСОФСЬКО-ПОЛІТИЧНИХ ДИСКУСІЙ
Мета – поширення зацікавленості до інтелектуальних напрацювань української політичної філософії. Голова – Недашківський Єгор (ФПвН-3), Yuraoliynik@ukr.net.
РАДА ГУРТОЖИТКУ по вул. М. Цвєтаєвої
Голова – Ходаківський Олександр (ФГН-4), MonyUkraina@gmail.com.
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РАДА ГУРТОЖИТКУ на Харківському шосе
Голова – Яворська Тетяна (МП-1, ФПрН), tanya.javorska@gmail.com.
МОГИЛЯНСЬКИЙ МАФІЯ-КЛУБ
Голова – Гаманюк Олексій (ФЕН-3), helloalex@ukr.net.
ГУРТОК CХОДОЗНАВства
Голова – Шульгай Анатолій (ФГН-3), eastwestcocktail@gmail.
com.
СТУДЕНТСЬКА ОХОРОНА
Діяльність спрямована на забезпечення підтримки громадського порядку, нагляд за дотриманням Статуту НаУКМА, правил
поведінки під час проведення масових заходів, у гуртожитках,
бібліотеках та на території НаУКМА в цілому. Студентська
охорона співпрацює з підрозділами НаУКМА та студентськими
організаціями, що задіяні у процесі підготовки і проведення
масових заходів у НаУКМА, свят, концертів.
ДЕБАТНИЙ КЛУБ НаУКМА
Голова – Шабан Олександр.
БАЛ ЗНАЙОМСТВ
Ініціативна група: Волощук Юлія (ФСНСТ-2), y.voloshchuk.2020@
gmail.com, Попова Анастасія (ФСНСТ-2), anastasiyapopova1305@gmail.com.
«ТОВАРИСТВО ДОНБАСУ»
Головною метою студентської організації НаУКМА «Товариство Донбасу» є поглиблення знань про Донбас серед студентів
НаУКМА та інших громадян у напрямі українського патріотизму,
формування позитивного образу регіону. Предметом діяльності Товариства є організація і координація інформаційно-просвітницьких
проектів наукового і культурного спрямування для студентів, випускників, аспірантів і викладачів НаУКМА. donbasnaukma@ukr.net.
«МІС КМА»
Голова оргкомітету – Михайленко Олеся (ФПвН-5), Olesia.muhailenko@gmail.com.
«ЧЕСНІ ПРОІЗНІ»
plachynta.naukma@gmail.com.
«Білий Простір»
КМЦ, 1 поверх, вхід до Галереї мистецтв — соціальний проект могилян
ської художньої студії «Антресоля»

Діє з 31 серпня 2014 року. Це проект-платформа для активних
студентів та різних некомерційних ініціатив. Кожен може прийти
у вільний від пар час, щоб попрацювати у неформальній обстановці, а також відвідати чи організувати подію будь-якого характеру –
від навчального до розважального. «Білий Простір» є некомерційним проектом, до якого може долучитися кожен. facebook/
bilyiprostir, bilyi.prostir@gmail.com.
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KMArt Yard
Новий креативний простір Могилянки є платформою для
реалізації спільних культурних, освітніх, мистецько-інтелектуальних проектів. В першу чергу він орієнтований на студентів
та випускників НаУКМА, а також «могилянців» за цінностями.
Всі події та проекти, які відбуваються в KMArt Yard, спираються на три базові цінності:
• свобода;
• відповідальність;
• творчо-інтелектуальний пошук.
Серед подій та проектів, які проводяться в KMArt Yard, є пуб
лічні лекції могилянських викладачів, кінопокази з обговоренням,
поетичні читання, дискусії, творчі майстерні, презентації наукових робіт тощо. Вдень тут можна продуктивно провести час,
працювати в групах, користуватись Wi-Fi, читати, а також випити запашної кави.
KMArt Yard розташований у другому академічному містечку
(в дворику за КМЦ), вхід через прохідну з вулиці Волоської, 8/5.
Працюємо з 12:00 до 21:00 – літній період, з 8:00 до 21:00 –
вересень–жовтень. Більше інформації про простір та події в ньо
му: www.facebook.com/kmartyard.
KMA gift shop
В офіційній сувенірній крамниці Києво-Могилянської академії можна обрати приємні подарунки: чашки, ручки, чохли на
телефон, браслети, сумки з емблемою Академії, а також могилянський одяг: худі, футболки, світшоти, поло та інше. KMA gift
shop позиціонує себе як відкритий майданчик для молодих могилянських підприємців, таким чином заохочуючи їх та підтримуючи на ранніх етапах.
Крамниця розміщена в 3 корпусі одразу при вході. Графік ро
боти: 11:00–19:00. Кожна покупка – не тільки приємний подарунок собі чи близькій людині, а й маленький внесок у розбудову Академії.
Більше інформації й фото на KMAgiftshop.com та facebook.
com/kmagiftshop.
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ВИПУСКНИКИ НаУКМА
Сайт Асоціації випускників КМА: www.kmaalumni.org.ua

Керівник напряму –
Наталя Шумкова
5 корпус, кімн. 204,
вул. Волоська, 8/5,
тел./факс: 463-71-12;
e-mail: alumni@ukma.kiev.ua,
www.alumni.ukma.edu.ua

У НаУКМА працюють численні творчі і мистецькі колективи
(див. розділ «Культурно-мистецький центр НаУКМА»).
Додатково про студентські організації НаУКМА – на вебсторінці НаУКМА.
Академія пишається своїми випускниками, яких уже більше
як 10,5 тисячі. Це творчі й цілеспрямовані особистості – науковці, викладачі, громадські та культурні діячі, бізнесмени. Кожен наполегливо торує свій шлях та несе у світ ім’я Могилянки.
Роботодавці – державні установи, провідні українські та міжна
родні компанії, громадський сектор – високо оцінюють могилянців-професіоналів як креативних, наполегливих, амбітних.
Могилянці не бояться брати на себе відповідальність не
тільки за власну долю, а й за долю всієї країни. Як і всі свідомі
громадяни, випускники КМА активно долучилися до творення
нової Української держави. З ініціативи та активної участі могилянців діють проекти: Ukraine Crisis Media Center, StopFake,
Громадянська платформа «Нова країна», Е-Народ, ЄвроРеволюція, Новий Громадянин, КіберСотня, Майдан-хакатон, Безкоштовні курси української мови, Волонтерське об’єднання «Кожен може допомогти», Благодійна організація «Волонтерский
центр “Фроловская 9/11”», Підтримка захисників України: моги
лянці – воїнам та інші. Випускники КМА є активними учасниками політичного та економічного життя країни. У Верховній
раді України, в міністерствах та держустановах на відповідальних керівних посадах працюють більше ніж 20 могилянців.
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Активно розвивається Асоціація випускників КМА, завдання якої – створити цілісне та відкрите середовище для взаємодії випускників з Академією та між собою, розвиватися завдяки спілкуванню та співпраці в науково-освітніх, соціальних та
бізнесових проектах. Формується мережа випускників, відкриті представництва Асоціації у США, Китаї, Росії, Канаді,
Великій Британії, ПАР, Франції. Активно діють клуби випускників Факультету економічних наук та Києво-Могилянської
Бізнес-Школи, формуються осередки на інших факультетах і
кафедрах.
Спільнота випускників – невід’ємна частина спільноти ака
демії. Випускники працюють в експертних групах та громадських
об’єднаннях, беруть активну участь у розробці стратегії розвитку
НаУКМА, безпосередньо впливають на розвиток Університету,
ініціюють та створюють умови для впровадження новітніх про
ектів, засновують стипендії та ґранти для студентів і професорів,
для розвитку інфраструктури університету, діляться досвідом зі
студентами, надають благодійну допомогу студентам Академії
з Донбасу та Криму тощо. Близько 200 випускників працюють
на науково-педагогічних та адміністративних посадах в Академії.
Після закінчення університету випускники підтримують зв’язок
з аlma мater, зміцнюють світову традицію інтелектуальної та фі
нансової підтримки університету.
Щорічні проекти, які здійснюються з ініціативи й активної
підтримки випускників:
• Цикл зустрічей могилянської спільноти з відомими особис
тостями. У 2014/2015 н. р. відбулись зустрічі з М. Саакашвілі, І. Міклашом, В. Федоріним, зокрема і випускниками
НаУКМА: Сергієм Березенком – керівником державного уп
равління справами, Артемом Біденком – заст. міністра інфор
маційної політитики, Оксаною Сироїд – заст. Голови Верхов
ної Ради України, Антоном Геращенком – народним депутатом України.
• Цикл зустрічей «Могилянські історії», де випускники діляться зі студентами професійним та життєвим досвідом. У 2014–
2015 н. р. відбулися зустрічі студентів з Олесею Островською-Лютою – провідним експертом експертної компанії
Pro.mova; Катериною Ботановою – директором Фундації «Центр
сучасного мистецтва», головним редактором онлайн-журналу
«KORYDOR», експертом Європейської комісії з розробки і
впровадження програми Культура для регіону Східного партнерства; Юліаною Рев’юк – провідним спеціалістом податково-
юридичного відділу компанії KPMG в Україні; Ольгою Бур-
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люк – дослідником у галузі зовнішніх зв’язків ЄС у Центрі
Європейських Студій університету Гента, Бельгія; Олексієм
Павленком – міністром аграрної політики; могилянцями –
учасниками АТО Євгеном Диким, Андрієм Федорком, Іваном
Матейком та іншими випускниками КМА.
• Випускники Академії заснували 20 ґрантів і стипендій, лауреатами яких у 2014–2015 н. р. стали 52 студенти та співробітники університету (детальнішу інформацію дивіться у
розділі «Професорські й студентські стипендії та ґранти»).
• КМАБІЗКОН 2.0 «Бізнес у час кризи – долати труднощі,
ризикувати та рости» – друга конференція випускників
НаУКМА та kmbs – засновників чи власників бізнесів, спрямована на мотивацію випускників та студентів починати
власний бізнес. Своїм досвідом поділились вісім випускників – засновників бізнесів, а відвідали – більше ніж 200 випускників, студентів і викладачів КМА (14 березня).
• До 400-ліття НаУКМА відбувся перший вуличний фестиваль
для випускників та всієї могилянської спільноти «КМА400Фест:
ласкаво просимо додому!», в якому взяли участь понад
2,5 тис. могилянців (27 червня).

27 червня 2015 р. kma400fest. Фото проект razom.ua І. Гайдая
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Б лагодійна кампанія
До 400 -ліття

Києво-Могилянської
Академії
До 400-ліття Києво-Могилянської академії, яке відзначати
меться у жовтні 2015 року, започатковано благодійну кампанію
«Свобода. Лідерство. Інновації. Творимо майбутнє разом!». Її метою
є збір коштів на пріоритетні проекти стратегічного розвитку Мо
гилянки, зокрема:
• «Мережі ХХІ століття. Модернізація інформаційної мережі НаУКМА»;
• «Розвиток Докторської школи НаУКМА»;
• «Києво-Могилянські академічні рецензовані видання “Kyiv Mo
hyla Journals”».

Потребують підтримки також багато інших благодійних ініціатив, серед яких «Іменні фонди для викладачів та студентів
НаУКМА», «Будівництво нового гуртожитку для студентів» та
проект «Реставрація», спрямований на збереження та відновлення дев’яти історичних будівель державного значення на території Києво-Могилянської академії.
У рамках благодійної кампанії протягом 2015–2016 років відбуватиметься багато благодійних подій. Найближча – благодійний
вечір 1 жовтня 2015 року.
Долучайтеся та підтримайте нас, зробіть подарунок Могилян
ці до її ювілею!
Ми вдячні за будь-яку допомогу.
Благодійний внесок на актуальні проекти НаУКМА можна
зробити за такими банківськими реквізитами:
Одержувач:
Банк:
ЄДРПОУ:
Р/р:
МФО:

Міжнародний Благодійний Фонд відродження
Києво-Могилянської академії
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в м. Києві
20072119
26001032
300658

У призначенні платежу обов’язково зазначте: «Благодійний внесок на
проект (вкажіть назву обраного проекту)».

Більше про проекти, благодійну кампанію та діяльність напряму залучення коштів (FR) можна дізнатися у Миколаєнко Ірини
Анатоліївни, 5 корпус, кімн. 215, вул. Волоська, буд. 8/5; тел./факс
463-71-10; e-mail: mykolayenkoia@ukma.edu.ua.
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КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКИЙ
ЦЕНТР НаУКМА

Директор –
ВЕРЖБИЦЬКИЙ
Микола Миколайович
вул. Іллінська, 9,
тел.: (044) 425-21-54,
е-mail: kmc@ukma.kiev.ua
• Традиційно відбувається КМА Old School Party – щорічна

драйвова вечірка для випускників та викладачів Могилянки
у ніч Конвокації 28 червня.
Підтримку зв’язків із випускниками, проведення спеціальних подій та заходів, випуск електронного тижневика «KyivMohyla Alumni News» здійснює напрям «Комунікації з випуск
никами» Служби президента НаУКМА.
Діяльність Культурно-мистецького центру (КМЦ) спрямована на збереження найкращих мистецьких традицій Києво-Могилянської академії, представлення українського і презентацію
зарубіжного класичного й сучасного мистецтва, створення духовного середовища для гармонійного розвитку особистості.
Залучення до співпраці українських та зарубіжних митців і
професійних творчих колективів створює умови для підвищення мистецької кваліфікації студентів, котрі прагнуть розвинути
свої творчі здібності.
У КМЦ функціонують:
• Галерея мистецтв ім. Олени Замостян, виставковий простір
якої складається з трьох залів, де проводяться виставки майст
рів українського та зарубіжного малярства, скульптури, графіки, декоративно-ужиткового мистецтва, художньої фотографії,
а також презентації молодого сучасного мистецтва. Від вересня
2014 року успішно працює молодіжний проект «Вільний мистецький простір».
• Меморіально-художній музей видатного українського художника-монументаліста Івана-Валентина Задорожного працює в НаУКМА з 2002 року.
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• Народна хорова капела «Почайна» (художній керівник –
заслужений артист України Олександр Жигун) із репертуаром
української та зарубіжної духовної музики, класичних творів,
українських народних пісень. Хор співпрацює з провідними
державними академічними музичними колективами, з відомими
сучасними українськими композиторами В. Степурком, О. Яківчуком, Ю. Алжнєвим та ін. «Почайна» має щорічні концерти
в Національній філармонії України, в Національному будинку
органної та камерної музики, у храмах і церквах Києва й інших
міст України.
За час існування колективу випущено більше ніж сорок ком
пакт-дисків із циклу «Духовна музика Європи XVIII–XXI ст.».
• Ансамбль старовинної музики (художній керівник – Тетяна Трегуб) працює над відновленням найкращих здобутків
музичного мистецтва XV–XVIII століть. У репертуарі ансамблю – твори європейського середньовіччя, Ренесансу та
раннього бароко, музика міського побуту України XVI–XVIII ст.
Ансамбль старовинної музики НаУКМА є окрасою багатьох мистецьких акцій, його радо запрошують для участі у різноманітних культурних заходах у Києві та інших містах України.
• Києво-Могилянський театральний центр «ПАСІКА» (художній керівник – заслужений діяч мистецтв України Андрій Приходько) працює над відродженням традицій барокової драми в
сучасній Академії та розвитком відкритого театрального простору, де могли б зустрітися театральна традиція славної КиєвоМогилянської академії та експеримент. Тому сьогодні його діяльність розвивається в кількох напрямах:
♦ постановка вистав із залученням вітчизняних професійних
режисерів та акторів: у Театральному центрі НаУКМА від
буваються вистави українських та зарубіжних професійних
театрів;
♦ постановка вистав зі студентами-аматорами, вуличних театралізованих дійств, видовищних інсталяцій за участю акторів на ходулях під час святкових заходів, у т. ч. й в інших
містах України;
♦ організація майстер-класів із різних жанрів сценічного
мистецтва, зокрема з вокалу, ходульної техніки, пластичної
хореографії. Постійно відбуваються майстер-класи з традиційного українського народного танцю «Танці в Могилянці» (керівник фольклорного гурту «Божичі» Ілля Фетисов);
♦ поєднання театру та інших видів мистецтва. Театральний
центр є ініціатором проекту «Сценографія» – вже кілька
років поспіль проводяться виставки творів художників театру. Театральний центр ініціює проведення в НаУКМА
концертів різних жанрів, презентацій нових альбомів.
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• Cтудентський кіноклуб (керівник – Ольга Єрмак) пропонує перегляди найкращих творів світової та вітчизняної кінокласики, а також творчі зустрічі з відомими кінорежисерами,
акторами, майстер-класи тощо. Кіноклуб НаУКМА бере участь
у вітчизняних та міжнародних кінофестивалях, презентує молоде українське та зарубіжне кіно.
• Художня студія «Антресоля» (керівник – Ігор Цикура) надає
студентам можливість реалізовувати свої творчі здібності в основних видах зображувальної діяльності. Мистецькими проектами
Художньої студії НаУКМА вже восьмий рік поспіль розпочинається виставковий сезон у Галереї мистецтв ім. Олени Замостян.
Творчість студійців «Антресолі» не обмежується Могилянкою –
вони беруть участь у мистецьких фестивалях, творчих конкурсах,
благодійних проектах у Києві та інших містах України.
• Музична студія (куратор – Дмитро Млечко). Студентські
гурти долучаються до різних форм і напрямів у сучасній музиці.
У Культурно-мистецькому центрі проводять концерти, студентські тематичні вечірки.
У планах КМЦ – розвиток сучасного молодіжного центру
для відпочинку, спілкування, студійної та розважальної діяльності, втілення культурно-мистецьких проектів із поєднанням
усіх видів мистецтва.
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ОРГАНІЗАЦІЇ, ЩО СПІВПРАЦЮЮТЬ
ІЗ НаУКМА ТА РОЗМІЩЕНІ
НА ЙОГО ТЕРИТОРІЇ

МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
ВІДРОДЖЕННЯ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
(The International Charitable Foundation
for the Renaissance of the Kyiv-Mohyla Academy)
Україна, 04070, Київ, вул. Г. Сковороди, 6, офіс 45,
тел./факс: (044) 238-27-63, тел.: (044) 238-27-62;
e-mail: fond@ukma.kiev.ua

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

КРЕДИТНА СПІЛКА «ПОМІЧ» НаУКМА
Україна, 04070, Київ, вул. Г. Сковороди, 6, офіс 45,
тел.: (044) 428-86-55, e-mail: pomich@ukma.kiev.ua;
http://www.ukma.edu.ua/index.php/cooperation/spilka

В’ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ,
голова спостережної ради
Вікторія ПЕТРОВИЧ, голова правління
Кредитна спілка «Поміч» Національного університету «Киє
во-Могилянська академія» заснована 17 жовтня 1995 року і діє
на підставі законів України «Про фінансові послуги та державне
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регулювання ринків фінансових послуг», «Про кредитні
спілки», інших законів України та виданих відповідно до них
нормативно-правових актів.
Кредитна спілка «Поміч» НаУКМА – це організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах із метою
задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та
наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових
внесків членів кредитної спілки.
Кредитна спілка:
• приймає вступні та обов’язкові пайові та інші внески від членів спілки;
• надає кредити своїм членам на умовах їх зворотності, платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формах;
• оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт
і послуг у межах наданого їм кредиту.
Розмір одноразового вступного внеску – 20,00 грн, розмір
щомісячного обов’язкового пайового внеску – 10,00 грн. Розмір
кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки. Кредитна
спілка надає кредити лише своїм членам на умовах та на строк,
визначені відповідним положенням.
Членами кредитної спілки можуть бути особи, які проживають у м. Києві та об’єднані хоча б за однією з таких ознак:
співробітники, студенти, слухачі, маґістри, аспіранти, докто
ранти, пошукувачі, випускники, пенсіонери, благодійники На
ціонального університету «Києво-Могилянська академія» та
члени їхніх сімей; співробітники Міжнародного благодійного
фонду відродження Києво-Могилянської академії та учасники Фонду, члени їхніх сімей; співробітники благодійного фонду
«Києво-Могилянський Ендавмент» та учасники Фонду, члени їхніх сімей; співробітники, учні, батьки учнів та випускників, випускники Києво-Могилянського колеґіуму, благодійники колеґіуму; співробітники кредитної спілки «Поміч»
Національного університету «Києво-Могилянська академія» та
члени їхніх сімей.
Органами управління кредитної спілки є загальні збори
членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія,
кредитний комітет та правління.
Статут, звіти органів управління, аудиторські висновки та
фінансова звітність розміщені на сайті кредитної спілки «Поміч»
НаУКМА.
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ЖУРНАЛ «КІНО-ТЕАТР»
Україна, 04655, Київ, вул. Сковороди, 2,
1 корпус, кімн. 216, тел.: (044) 425-60-96,
e-mail: ktm@ukma.kiev.ua; http://www.ktm.ukma.edu.ua

Лариса БРЮХОВЕЦЬКА,
головний редактор
Ілюстроване періодичне видання, засноване 1995 року в НаУКМА
за участю Міністерства культури і мистецтв України, ГУК та
Подільської держадміністрації Києва, що має загальнодержавну і міжнародну сфери розповсюдження, а також Інтернет-версію.
На сьогодні вийшло у світ 120 номерів, а також 25 книжок з питань кіно і театру.
Редакція журналу є органічною частиною університету й водночас тим місцем, де акумулюється професійна мистецькокри
тична думка і де студенти набувають професійних знань
журналіста, театрального критика, кінокритика, виходячи за
межі внутрішнього життя ВНЗ і осягаючи мистецьке життя
країни, а також зарубіжних країн у галузі театру й кіно. Редакція
«Кіно-Театру» спільно з митцями, мистецтвознавцями та культурологами організовує і проводить «круглі столи», наукові
конференції з найширших проблем театру, кіно, драматургії,
бере участь у таких престижних акціях, як міжнародні конгре
си, конференції, кінофестивалі. Все це висвітлюється на сторінках журналу.
2006 року на базі редакції створено Науково-дослідний
центр кінематографічних студій НаУКМА.

СП «ІМІДЖ ОСВІТА» ПРИ НаУКМА
Україна, 04655, Київ, вул. Волоська, 8/5,
5 корпус НаУКМА, оф. 301,
тел.: (044) 496-20-76, (096) 528-79-38, (063) 726-68-48, (095) 087-97-27,
http://www.english.com.ua

Володимир КОЛИВАЙ,
директор
СП «Імідж Освіта» (1991 р.) є автором методики мовного
тренінгу в Україні (ліцензія ГУОН № 533592-АВ терміном дії до
2017 року) і відоме в ділових колах як якісний провайдер лінгвістичних послуг.
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СП «Імідж Освіта» пропонує різноманітні програми з англійської мови, які професійно покладені на тренінгову основу. Окрім найсучасніших британських know-how у методиці,
найбільшою перевагою «Імідж Освіти» залишаються відсутність об’ємних домашніх завдань і максимально короткий
термін вивчення мови.
Компанія входить до таких об’єднань, як Українська асоціація якості, Європейська бізнес-асоціація, Шведсько-український
бізнес-клуб, Британо-українська торгова палата, Британо-україн
ська професійна мережа, Торгово-промислова палата України,
Міжнародний Айстедфод, та є представником двох мовних центрів Великої Британії в Україні.

КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ
ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ (КМІС)
Україна, 04655, Київ, вул. Волоська, 8/5, 4 корпус,
кімн. 229, 230, 262, 26; тел.: (044) 537-33-76, (044) 463-58-68,
е-mail: office@kiis.com.ua; http://www.kiis.com.ua

Валерій ХМЕЛЬКО,
президент КМІС
Володимир ПАНІОТТО,
генеральний директор КМІС
КМІС – приватна дослідницька компанія, одна з провідних соціологічних компаній в Україні, що співпрацює з кафедрою соціології НаУКМА. Заснований у 1991 році як дослідницький центр Соціологічної асоціації України, а з 1992 року
перетворений на приватне підприємство.
Один із напрямів діяльності Інституту – сприяння науковій роботі кафедри соціології НаУКМА. КМІС є базою навчально-дослідницької практики з соціології для студентів-соціологів, мета якої – допомога студентам в опануванні методів,
форм організації праці в царині їхньої майбутньої професії,
формування професійних умінь та навичок для прийняття
самостійних рішень під час конкретної роботи.
КМІС має мережу інтерв’юерів (близько 500 осіб у різних
регіонах України), що дає змогу проводити дослідження в усіх
областях України, які є репрезентативними як для України
в цілому, так і для окремих її регіонів.
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КМІС проводить і власні наукові дослідження, й дослідження на замовлення. Головна наукова спеціалізація – порівняльні
міжнародні дослідження.
Інфраструктура КМІС використовується для проведення
занять студентів кафедри соціології НаУКМА. КМІС спільно
з університетом підтримує також Відкритий банк соціологічних
даних, до нього щорічно додаються дані десятків досліджень,
що використовуються студентами для підготовки курсових,
кваліфікаційних робіт і кандидатських дисертацій. КМІС також
запровадив щомісячну стипендію ім. Майкла Сваффорда (американського вченого, який був співзасновником КМІС), що
виплачується найкращому студентові кожного курсу маґістерської програми «Соціологія» НаУКМА.

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ
«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»
Україна, 04655, Київ, Контрактова пл., 4,
2 корпус НаУКМА, 4-й під’їзд, 1-й поверх,
тел./факс: (044) 417-59-56, 425-60-92,
e-mail: phouse@ukma.edu.ua, http://www.publish-ukma.kiev.ua

Олена Судакова,
директор
Видавничий дім «Києво-Могилянська академія» засновано
1996 року з метою випуску наукової, науково-популярної і навчальної літератури для широкого кола читачів.
За час існування видавництва побачили світ понад 1000 видань
з історії, філософії, культурології, економіки, політології, права,
соціології, мовознавства й літературознавства, природничих і точних наук.
Видавництво популяризує здобутки вітчизняних та зарубіжних письменників, філософів, науковців (зокрема викладачів
НаУКМА), забезпечує методичною літературою вищі навчальні
заклади.
Особливе місце належить виданню творів знакових постатей
української гуманітаристики: Сергія Білоконя, Михайла Брайчевського, В’ячеслава Брюховецького, Валерія Гайдабури,
Ярослава Грицака, Івана Дзюби, Миколи Ільницького, Павла
Загребельного, Ігоря Качуровського, Ліни Костенко, Михайлини
Коцюбинської, Дмитра Павличка, Мирослава Поповича, Євгена
Сверстюка, Леоніда Череватенка, Юрія Шевельова та багатьох
інших.
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Також Видавничий дім «Києво-Могилянська академія» приділяє велику увагу публікації перекладної літератури. Серед
опублікованих перекладів – твори таких яскравих та всесвітньовідомих науковців, як Іцхак Адізес, Ів Аньєс, Джон Арквілла, Зиґмунт Бауман, Тімоті Бернерс-Лі, Збіґнєв Бжезінський,
Генріх Бортіс, Джеймс Б’юкенен, Олег Гаврилишин, Тарас Гунчак, Ральф Дарендорф, Енн Епплбаум, Марк Кассон, Лєшек Колаковський, Філіп Котлер, Адам Міхнік, Менкур Олсон, Вейн
Парсонс, Девід Перкінс, Анджей Б. Перналь, П’єр Розанвалон,
Еверетт Роджерс, Джозеф Стіґліц, Герд Штромайєр, Йозеф
Шумпетер (переклади з англійської, німецької, французької,
польської мов).
Неодноразово Видавничий дім посідав перші місця на вітчиз
няних та міжнародних літературних і видавничих форумах, отримав понад 70 різноманітних відзнак та нагород (в тому числі –
міжнародних) за змістовну та поліграфічну якість своїх видань.
Сьогодні діяльність Видавничого дому «Києво-Могилянська
академія» зорієнтовано на світові галузеві тренди, перспективні
напрями розвитку, сучасні інноваційні технології та інструменти,
відповідно до викликів інформаційного суспільства. Такий багатовекторний підхід надає можливість видавництву максимально
повно та об’ємно висвітлювати український цивілізаційний феномен у контексті світової науки, освіти та культури.
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ
Приймальна комісія НаУКМА
Україна, 04655, Київ,
вул. Набережно-Хрещатицька, 27, кімн. 2,
e-mail: ukma@ukma.kiev.ua

Керівник відділу
з питань прийому,
профорієнтації абітурієнтів
та працевлаштування
студентів –
ЛЄскова
Тетяна Станіславівна,
leskovats@ukma.kiev.ua

Провідний спеціаліст
(бакалаврські програми) –

ГОЗДУЛА Олеся Вікторівна
тел.: (044) 425-60-22, 425-54-17,
e-mail: godzulaov@ukma.edu.ua

Провідний спеціаліст
(маґістерські програми) –
СТЕПАНЧУК Наталія Володимирівна
тел.: (044) 463-73-15,
e-mail: stepanchuknv@ukma.edu.ua

Спеціалісти з питань прийому на бакалаврські й маґістерські
програми працюють протягом року й надають консультації щодо
умов вступу та навчання на факультетах і маґістерських програмах університету. Двічі на рік проводиться День відкритих дверей
для старшокласників та їхніх батьків.
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Підготовче відділення НаУКМА (ПВ)
Україна, 04655, Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, 27,
Бурса, 2-й поверх, кімн. 20, тел.: (044) 425-42-61, (044) 425-10-47,
e-mail: denne@ukma.kiev.ua

Завідувач відділення –
Кадуріна
Лариса Борисівна
Провідні спеціалісти –
Таманчук Алла Василівна
ТРЕТЯК Наталія Сергіївна
Підготовче відділення НаУКМА створене у 1998 році як самоокупний структурний підрозділ Києво-Могилянської академії
з метою підготовки абітурієнтів з усіх регіонів України для вступу
на навчання на бакалаврських програмах.
Навчання базується на шкільних програмах та програмах
Центру незалежного тестування з урахуванням особливостей
освітньої діяльності та вимог до вступних випробувань у НаУКМА.
Навчальний план охоплює дисципліни, з яких проводиться
зовн ішнє незалежне оцінювання (ЗНО), а саме: українська
мова, українська та світова література, англійська мова, історія України та всесвітня історія, математика, біологія,
фізика, хімія.

Форми навчання	
• вечірня та школа вихідного дня (курси з окремих дис
циплін за вибором) – протягом 10 місяців (вересень –
травень);
• заочна (на контрактній основі) – 8 місяців (листопад –
травень); навчальні сесії – 3 рази на рік під час шкільних
канікул, тривалість кожної сесії – 1 тиждень, між сесіями – виконання контрольних робіт, наприкінці навчання – випускний тест;
• інтенсив (курси з окремих дисциплін за вибором) – на
весні, перед написанням тестів ЗНО.
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Умови вступу
На ПВ приймаються учні 10–11-х класів середніх загальноосвітніх шкіл (ліцеїв, гімназій, коледжів) та інші особи з відповідним рівнем підготовки (заочна та вечірня форми навчання, школа вихідного дня, інтенсивні курси).
Зарахування до складу слухачів ПВ відбувається на підставі оплати за обраний курс навчання (стосується всіх форм).
Заяви приймаються: із 25 серпня до 24 жовтня – на заочну
форму, з 25 вересня – протягом року (відповідно до графіка
дисциплін) – на вечірні курси та курси вихідного дня, з 1 березня – на інтенсив.
З метою надання допомоги слухачам у підготовці до написання тестів ЗНО викладачами університету були підготовлені
й видані посібники з біології («Ботаніка» і «Зоологія»), англійської мови («Exercises in Еnglish grammar»), математики («Вступне тестування з математики», «Математика: тренувальні задачі»),
української мови («Українська мова: підготовка до тестування.
У двох частинах») та історії України (частина І, ІІ, ІІІ).

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

Кадуріна Лариса Борисівна,
директор
Надають освітні послуги за напрямами:
•  підготовка до написання тестів ЗНО
Впродовж навчального року кожного місяця відбувається акція для майбутніх абітурієнтів «Перевір себе» – пробне
тестування за оригінальними вступними тестами НаУКМА
та ЗНО. Мета пробного тестування (тренінгу) – дістати об’єк
тивну оцінку власних знань; відкоригувати процес підготовки до написання тестів ЗНО; уникнути психологічного дискомфорту під час складання тестів.
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•  курси іноземних мов (англійська, чеська, польська, італійська та ін.), в тому числі для корпоративних клієнтів.
Україна, 04655, Київ, НаУКМА,
вул. Г. Сковороди, 2, 3 корпус, кімн. 409,
тел.: (044) 463-69-30, (044) 425-10-47

МАЗІН Дмитро Михайлович,
менеджер
Мета курсів – дати можливість не тільки студентам НаУКМА,
а й усім охочим вивчати іноземні мови на основі комунікативного підходу з урахуванням потреб і запитів слухачів.
Курси загальної англійської мови (General English) мають
усі рівні: Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Inter
mediate та Advanced. Програма навчання на будь-якому рівні
розрахована на 6–8 місяців із гнучкою системою переходу
на наступний рівень.
Викладачі курсів – співробітники кафедри англійської
мови НаУКМА – висококваліфіковані фахівці, які мають великий досвід викладання в найпрестижніших вищих навчальних закладах Києва й постійно підвищують кваліфікацію,
поповнюють свої знання на семінарах при Британській Раді
та Американському домі в Україні, проходять стажування за
кордоном. До роботи на курсах (переважно влітку) залучаються також іноземні викладачі.
•  Літня школа україністики – програма для іноземців,
що цікавляться українською мовою, історією та культурою
українського народу. Специфікою Літньої школи НаУКМА є
органічне поєднання навчального процесу (4 години щоденних занять з української мови, історії України, літератури,
дискусії з питань сучасної політичної та економічної ситуації
тощо) з насиченою культурно-екскурсійною програмою, відвіданням найвизначніших історичних і культурних пам’яток
Києва й України.
•  Літній мовний табір для молоді (English Camp) для школярів 14–17 років, які під час літніх канікул бажають удосконалити знання з англійської мови. У програмі: англійська мова
з викладачами НаУКМА та носіями мови; екскурсійно-культурна програма: відвідування найвизначніших історичних і
культурних пам’яток Києва.
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КОЛЕҐІУМИ НаУКМА
Однією з традицій Києво-Могилянської академії, що витримали випробування часом, стало створення шкіл, колеґій або
колеґіумів, першочерговим завданням яких була підготовка
учнів до навчання в КМА, інших академіях і університетах.
Тож природно, шо після відродження Києво-Могилянської
академії як сучасного міжнародного університету під опіку уні
верситету потягнулись школи, ліцеї, гімназії з усіх куточків
України. У різні роки угоду про співробітництво було підписано
з низкою освітніх закладів, а саме:
•  Алуштинський колеґіум
•  Галицький колеґіум ім. В. Чорновола
•  Запорізький «Січовий колеґіум»
•  Києво-Могилянський колеґіум
• Рожнівський колеґіум «Гуцульщина» ім. Ф. Погребенника
•  Рогатинський колеґіум ім. Володимира Великого
•  Роменський колеґіум ім. П. І. Калнишевського
•  Сіверськодонецький колеґіум
•  Стрийський колеґіум ім. Богдана Барабаша
•  Черкаський колеґіум «Берегиня».
У 2002 році було створено колеґіум в Грузії – Тбіліський
колеґіум ім. М. Грушевського.
Під опікою і за сприяння НаУКМА відроджено Національний
університет «Острозька академія» та створено Чорноморський
державний університет ім. П. Могили.
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Наші координати

АДРЕСА: 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2
АДРЕСА В ІНТЕРНЕТІ: http://www.ukma.edu.ua
E-MAIL: ukma@ukma.edu.ua
Президент
Почесний президент
Віце-президент з наукової роботи та інформатизації
Віце-президент з навчальної роботи
Віце-президент з економіки та фінансів
Директор Наукової бібліотеки
Начальник відділу міжнародного співробітництва
Помічник президента
Приймальна комісія бакалаврських програм
Приймальна комісія маґістерських програм

463-70-67
т./ф. 425-45-15
463-70-67
425-60-55
463-59-28
463-69-50
425-60-35
425-77-70
т./ф. 425-50-16
462-51-06
425-60-22
453-73-15

Факультет гуманітарних наук (ФГН)

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

425-14-20
425-77-68
425-60-06
425-60-98
462-49-09
425-02-64
425-60-75
425-60-11
463-69-30
463-59-27

Факультет економічних наук (ФЕН)

Деканат
Кафедра економічної теорії
Кафедра маркетингу та управління бізнесом
Кафедра фінансів

425-77-37
425-60-42
425-77-87
425-60-42

Факультет інформатики (ФІн)
Деканат
Кафедра
Кафедра
Кафедра
Кафедра

Факультет правничих наук (ФПвН)
Деканат

463-69-85
463-69-85
425-43-08
425-77-53
425-77-53

інформатики
математики
мережних технологій
мультимедійних систем

425-60-73
т./ф. 463-71-09

Кафедра міжнародного права та спеціальних
правових наук
Кафедра загальнотеоретичних та державноправових наук
Кафедра галузевих правових наук

425-60-73
425-77-74
425-60-73
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Факультет природничих наук (ФПрН)
Деканат
Кафедра
Кафедра
Кафедра
Кафедра
Кафедра

біології
екології
фізико-математичних наук
хімії
фізичного виховання

Факультет соціальних наук
і соціальних технологій (ФСНСТ)

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

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

463-58-63
425-31-24
425-60-48
425-60-53
463-77-02
425-77-69
425-23-91

Києво-Могилянська Бізнес-Школа (kmbs)
Докторська школа НаУКМА
Аспірантура. Докторантура
Наукова бібліотека НаУКМА
Центр «Музей української звитяги»
Відділ міжнародного співробітництва
Відділ по роботі зі студентами
Центр кар’єри та працевлаштування студентів

490-66-35
425-65-80
425-65-80
417-31-13
425-35-53
425-50-16
463-71-13
462-51-95

Відділ стратегічного розвитку
Керівник відділу
Служба залучення коштів
Служба зв’язків із громадськістю та комунікацій

463-71-10
463-71-10
425-05-36

Редакційно-видавничий відділ
Інформаційно-обчислювальний центр
Культурно-мистецький центр НаУКМА
Кредитна спілка «Поміч» НаУКМА
Міжнародний благодійний фонд
відродження Києво-Могилянської академії
Навчально-методичний відділ
Підготовче відділення НаУКМА (ПВ)
Освітні студії КМА
Україно-канадська школа англійської мови
Телефон для довідок

463-66-68
425-53-00
425-21-54
428-86-55
238-27-62
238-27-63
463-58-67
425-10-47
425-10-47
463-69-30
425-60-59

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

•
•
•
•
•
•
•
•

Дослідницька бібліотека
Мистецька бібліотека
Бібліотека-архів Дж. Мейса
Науковий архів
Архів
Докторська школа   
Конґреґаційна зала
Читальна зала періодики

Благовіщенська церква (XVIII ст.)
Бібліотека Тетяни та Омеляна 		
Антоновичів
ІСТОРИКОМУЗЕЙНИЙ ЦЕНТР НaУКМА
• Навчальна лабораторія історичних
студій (Музей НаУКМА):
Будинок Галшки Гулевичівни (XVIIІ ст.),
Церква Святого Духа (XVIIІ ст.)
та Поварня (XVIIІ ст.) Братського
монастиря,
Сонячний годинник (XVIIІ ст.)
1 КОРПУС
Новий академічний корпус
(арх. А. Меленський, ХІХ ст.)

•
•
•
•
•

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

2 КОРПУС
• Лабораторії факультету
природничих наук
• Видавничий дім
«КиєвоМогилянська академія»
3 КОРПУС
Циркульний (Ковнірівський корпус)
• Факультет природничих наук
• Загальноуніверситетська кафедра
англійської мови
• Кафедра української мови
• Кафедра фізичного виховання
• Спортивна зала
• Господарські служби

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

(арх. І. ГригоровичБарський, XVIII ст.)

•
•
•
•

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

10 КОРПУС
• Bionic University
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Опитування

Д

орогий студенте!
Будь ласка, допоможи нам зробити «Календар-довідник»
цікавим і корисним для студентів наступного року. Твої
відповіді важливі! Дякуємо!
Відповіді є анонімними і використовуватимуться лише для
цілей дослідження.
Заповнити форму можна тут і занести її до корпусу 5,
кабінет 201–202 (Максим Катерині),
або онлайн https://goo.gl/oJrXvk

Чи корисною є інформація в «Календарі-довіднику»? (Обрати потрібне)
1

Повністю не погоджуюсь

2

  

3

4

5

                               Повністю погоджуюсь

Інформація в «Календарі-довіднику» є зрозумілою і легкою для
сприйняття (Обрати потрібне)
1

Повністю не погоджуюсь

2

    

3

4

5

                                Повністю погоджуюсь

Обсяг інформації є (Обрати потрібне)
       Достатнім           Завеликим             Замалим
Інше: ________________________________________________________
Яка інформація в «Календарі-довіднику» була найкориснішою?
(Можна обрати більше ніж одну відповідь)

















Про університет загалом
Про факультети і програми
Списки викладачів
Перелік курсів
Інформаційні ресурси (бібліотека, ІКЦ тощо)
Наукова робота
Міжнародне співробітництво
Стипендії і фонди
Студентське життя
Підрозділи НаУКМА і організації на його території
Для абітурієнтів
Поради для першокурсників
Інше:  __________________________________________________



Яка інформація була найменш корисною? (Можна обрати більше ніж
одну відповідь)















Про університет загалом
Про факультети і програми
Списки викладачів
Перелік курсів
Інформаційні ресурси (бібліотека, ІКЦ тощо)
Наукова робота
Міжнародне співробітництво
Стипендії і фонди
Студентське життя
Підрозділи НаУКМА і організації на його території
Для абітурієнтів
Поради для першокурсників
Інше: ___________________________________________________

Що потрібно додати до «Календаря-довідника»?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Що потрібно вилучити з «Календаря-довідника»?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Що потрібно змінити в «Календарі-довіднику»?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Додаткові коментарі (Будь ласка, додай ідеї/думки щодо «Календаря-до
відника», якщо попередні запитання не надали можливості їх висловити)

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Інформація про тебе (Обрати потрібне)
Студент першого курсу
Інше: ______________________________________________________



Факультет (Обрати потрібне)
 Природничих наук
 Інформатики
 Гуманітарних наук
 Соціальних наук і соціальних технологій
 Економічних наук
 Правничих наук
Якщо хочеш отримати результати опитування, напиши, будь ласка,
своє ім'я, прізвище й електронну адресу:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Дякуємо за участь!

