
www.ukma.edu.ua

Цьогорічний благодійний вечір на 
підтримку стратегічних проектів 
НаУКМА зібрав 147 учасників. Було 
залучено 618 150 грн.(коштами 
та продукцією). Генеральні 
партнери заходу – Астарта-Київ 
та Дарниця, партнери – Dragon 
Capital, Colonnade Ukraine, Києво-
Могилянська Бізнес Школа, родина 
Оксани Маркарової та Данила 
Волинця, Андрій Сусленко, EBA, 
ACC, Surova Catering, JT Fresh. 
n

Партнерами стратегічного проекту 
«Наукові рецензовані англомовні 
журнали НаУКМА» стали  родина 
Вікторії Гуменюк і Сергія Сегеди, 
Євгеній Уткін та київський офіс 
Baker McKenzie. Опубліковано 
2-й номер видання «Kyiv-Mohyla 
Law and Politics Journal» та 3-й 
номер «Kyiv-Mohyla Humanities 
Journal». Останній вже індексовано 
у Web of Science Core Collection: 
Emerging Sources Citation Index, 
що є досягненням на шляху 
до інтеграції у світову наукову 
спільноту.  
n

Стратегічний проект розвитку 
факультету природничих наук 
підтримали такі партнери: 
«Артеріум», «Укроргсинтез», KMA 
Оfficial Gift Shop, Тарас Лукачук, 
Фонд Випускників України та 
Києво-Могилянська Фундація 
Америки. 

Стратегічний проект «Мережі 
ХХІ ст.», що передбачає комплексну 
модернізацію інформаційної мережі 
НаУКМА та розбудову цифрового 
університету в майбутньому, у 2016 р. 
підтримали партнери: Brain Computers, 
Luxoft та учасники благодійного вечора. 
За благодійні кошти 2015 р. (1,3 млн. 
грн.) частково оновлено мережне 
обладнання й забезпечено доступ до 
Wi-Fi в 4-му корпусі та на 1-му поверсі 
Культурно-мистецького центру 
НаУКМА.
n

За ініціативи випускників НаУКМА  було 
створено Фонд Випускників України, 
який має на меті підтримку освіти та 
поширення світових best practices 
в Україні. На кінець 2016 р. Фонд 
залучив для Академії, одного з двох 
своїх перших осередків, 100 тис. грн.
n

Друк Енциклопедії «Київська духовна 
академія (1819–1924) в іменах» 
підтримали 273 фізичних та юридичних 
осіб. Презентація відбудеться  
у 2 кв. 2017 р.
n

Староакадемічний корпус – унікальна 
історична пам’ятка, окраса Києва 
і архітектурний символ Могилянки – 
потребує термінової реставрації за 
для свого порятунку. НаУКМА подав 
до МОН інвестиційний проект реставрації 
Мазепиного корпусу за кошти державного 
бюджету.
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ТА СТРАТЕГІЧНІ 
ПРОЕКТИ
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Могилянська спільнота продовжує 
працювати, аби забезпечити найкращі 
освітні та дослідницькі можливості для 
країни. Висловлюємо щиру подяку всім, 
хто долучився до нашої справи!

ШАНУЄМО
МИНУЛЕ
ТВОРИМО
МАЙБУТНЄ



За даними рейтингу DOU, провідного 
порталу про навчання та роботу у сфері 
інформаційних технологій, НаУКМА –  
на першому місці в переліку університетів, 
які готують ІТ-фахівців.
n

Правники Могилянки очолили рейтинг 
українських вишів-2016 з юридичних 
спеціальностей. За даними журналу 
«Гроші», випускники правничого 
факультету НаУКМА є найкращими 
в «зарплатному» рейтингу.
n

НаУКМА –  на першому місці у рейтингу 
прозорості університетів України від 
незалежного аналітичного центру 
CEDOS. За результатами аналізу, сайт 
університету має розвинутий каталог 
дисциплін та програм, а також детальну 
інформацію про можливості міжнародного 
обміну та працевлаштування.
n

Києво-Могилянська академія –  у першій 
десятці серед 200 кращих українських 
вишів згідно з найавторитетнішим 
освітнім рейтингом ТОП-200 Україна. 
За показником «індекс якості навчання» 
Академія увійшла у трійку лідерів.
n

НаУКМА потрапив до ТОП-10 
університетів, які найбільше обирали 
абітурієнти. Найвищі результати ЗНО 
по Україні серед охочих вступити 
в Могилянку на «право» і «економіку».
n

Електронний архів НаУКМА eKMAIR –  
у десятці кращих українських репозитаріїв 
згідно з рейтингом Webometrics 
Institutional Repository Ranking.

РЕЙТИНГИ

Почесним доктором НаУКМА вперше в історії 
Академії стала лауреатка Нобелівської премії 
з літератури 2015 року, видатна білоруська 
письменниця Світлана Алексієвич.
n

Вчені НаУКМА – серед найвпливовіших в Україні. 
МОН спільно з НАН України та компанією «Clarivate 
Analytics» відзначили Т. О. Ярошенко, віце-
президента НаУКМА з наукової роботи та 
інформатизації, у номінації «Вчений України. За 
значні успіхи в галузі суспільних наук».
n

Центр психічного здоров’я та психосоціального 
супроводу здобув 8 грантів на комплексну 
психосоціальну допомогу постраждалим внаслідок 
конфлікту на сході України. 
n

Кафедра фінансів отримала грант від фонду Eurasia 
на виконання спільного проекту з Норвезькою школою 
економіки та Transparency International Ukraine, а також 
перемогла в конкурсі проектів від Норвезького центру 
міжнародної співпраці в галузі освіти.
n

Вперше в Україні разом з провідними  інститутами 
Національної академії наук України створено 
міжінституційні аспірантури. 
n

У Докторській школі ім. родини Юхименків 
ліцензовано чотирирічні програми для підготовки 
здобувачів ступеня PhD за 16 спеціальностями. 
Це успішний крок до творення нового покоління 
науковців, здатних працювати за світовими 
стандартами.
n

Під керівництвом С. М. Квіта  розпочав роботу Центр 
забезпечення якості освіти в НаУКМА, який має на 
меті створення ефективної моделі внутрішнього 
забезпечення якості освіти. 

НАУКОВЕ  
СЕРЕДОВИЩЕ

Могилянська команда Turbo Rocket Games 
перемогла у конкурсі Google AdMob Student 
Challenge 2016, який проводиться серед 
студентів з усього світу.
n

Студенти Могилянки перемогли на 
найпрестижнішому конкурсі з судових дебатів 
із міжнародного права в Європі –  Telders 
International Law Moot Court Competition.
n

Правники НаУКМА серед 26 команд з усього 
світу вибороли друге й четверте місце на 
змаганнях з міжнародного права International 
Air Law Moot Court Competition.
n

Проект StopFake, створений могилянцями 
2014 року для боротьби з російською 
пропагандою, вийшов на світовий рівень. 
Протягом 2016 року він був представлений 
у Великій Британії, Німеччині, Австрії та ще 
14-ти країнах світу.
n

15 вересня Центр психосоціальної реабілітації 
НаУКМА у Слов’янську відвідали відразу три 
міністри закордонних справ: Німеччини –  
Франк-Вальтер Штайнмаєр, Франції –   
Жан-Марк Еро й України –  Павло Клімкін.
n

НаУКМА співпрацює з 120 університетами 
35 країн світу. У середньому 20% студентів-
могилянців беруть участь у міжнародних 
проектах: літніх школах, конференціях, 
стажуванні тощо.
n

У Могилянці діють спільні навчальні 
програми з закордонними університетами, 
які дають змогу отримати два дипломи –  
НаУКМА та університету-партнера програми.

ПЕРЕМОГИ  
ТА 
МІЖНАРОДНЕ 
ВИЗНАННЯ

Могилянці цінують Alma Mater 
і відчувають себе належними 
до академічної спільноти:

n відбулося 55 заходів за участі 
більше трьох тисяч випускників;

n випускники ініціювали та 
підтримали 16 відзнак для 
могилянців.

n

За вагомий внесок у розвиток 
Академії та економічного 
факультету випускника Олексія 
Павленка нагороджено найвищою 
почесною відзнакою академічної 
спільноти «Медаллю Св. Петра 
Могили».
n

ВИПУСКНИКИ  
У ПРЕСТИЖНИХ РЕЙТИНГАХ:

n ТОП-100 найвпливовіших 
жінок України/Фокус: Оксана 
Сироїд, Юлія Ковалів, Оксана 
Маркарова, Юлія Клименко, 
Ольга Кудіненко та Олеся 
Островська-Люта.

n 50 кращих девелоперів-жінок 
Нью-Йорку: дві випускниці 
факультету інформатики КМА, 
Вікторія Сукманова та Любов 
Шипович.

n «Top 30 Under 30» –  молоді 
українці, які досягли успіху 
до 30 років. Forbes Україна 
назвав Ольгу Кудіненко та 
Олексія Малицького; Кyiv 
Post –  Юлію Тичківську, 
Михайла Оболонського, 
Аліну Свідерську, Святослава 
Святненка.

ВИПУСКНИКИ


