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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

ЩИРО ДЯКУЄМО НАШИМ ПАРТНЕРАМ
ЗА ПІДТРИМКУ РОЗВИТКУ АКАДЕМІЇ!
Більше інформації про результати
реалізації проектів розвитку можна знайти
на сторінці «Підтримати Могилянку»

Головні події
січня-березня 2017 р.

Сім випускниць НаУКМА увійшли до рейтингу «ТОП-100 найуспішніших жінок України»
авторитетного журналу «Новое время». Пишаємося Оксаною Сироїд, Юлією Ковалів,
Оксаною Маркаровою, Ольгою Кудіненко,
Юлією Тичківською, Інною Совсун і Олесею
Островською-Лютою!

ПЕРЕМОГИ
РЕЙТИНГИ

У межах зимової сесії Днів науки НаУКМА-2017, найважливішої наукової події
року в академічному календарі Могилянки, було підбито підсумки цілорічної дослідницької роботи науковців університету. Протягом двох тижнів відбулося 27 тематичних
конференцій, науково-практичних семінарів і круглих столів.

День відкритих дверей 25-го березня відвідала надзвичайно велика кількість – більше 700 – абітурієнтів та їхніх батьків з усіх областей України. Паралельно на Facebook-сторінці медіа-партнера заходу
online.ua трансляцію дивились 1 200 осіб. В рамках події на факультеті
соціальних наук та соціальних технологій було презентовано нову програму – «Міжнародні відносини».
У Могилянці запроваджено електронний запис на вибіркові дисципліни.
2 859 студентів, які вперше в історії Академії формували свої навчальні
плани в електронному режимі, обирали серед 3 027 вибіркових курсів!

У січні пройшла наукова конференція «Актуальні питання загального і слов’янського мовознавства», присвячена 10-літтю від дня створення кафедри загального і слов’янського
мовознавства НаУКМА.
ПОДІЇ

НАУКОВЕ
СЕРЕДОВИЩЕ

Напередодні Дня добровольця, 13 березня, Олег Скрипка разом
з Ансамблем пісні і танцю Збройних Сил України презентували у
Могилянці новий Марш Збройних Сил України. Для всієї спільноти
Києво-Могилянської академії великою честю стало обрання нашого
університету місцем презентації «Маршу нової армії»!

Про справу й досвід проекту «StopFake», що виник за ініціативи викладачів, випускників та
студентів Могилянської школи журналістики, розповіли New York Times, найстаріша щоденна
газета США, і CNN, провідна телерадіокомпанія світу.

ВИПУСКНИКИ

У лютому Могилянка підписала офіційний договір про співпрацю з Фондом Випускників України (ФВУ), створеним випускниками НаУКМА. Цього року Осередок Могилянки ФВУ підтримав участь аспірантки факультету соціальних наук та
соціальних технологій Олександри Бузько у міжнародній конференції у Лондоні
та аспіранта факультету правничих наук Дениса Зборошенка – у конференції у
Варшаві. Також Осередок підтримав науковий проект студентів та аспірантів
факультету природничих наук «Демонстраційна система моніторингу міського
довкілля», передавши кошти на закупівлю потрібного обладнання.
Троє випускників провели тренінги у межах програми «Профі+», яка адаптує
студентів до вимог ринку праці за рахунок розвитку soft skills. Керівник програми – Валерія Казадарова (політологія, 1999).

МІЖНАРОДНІ
АКТИВНОСТІ

Києво-Могилянська академія підписала з Генпрокуратурою України договір про
співпрацю. Це відкриває широкі можливості для кооперації у науковій, прикладній та
освітній сферах, зокрема, проходження практики студентами факультету правничих наук
НаУКМА в органах прокуратури.

У межах проекту співпраці «Anti-corruption and PhD mobility» кафедри фінансів НаУКМА з
Норвезькою Школою Економіки (НШЕ) відбувся міжнародний робочий науковий семінар,
присвячений питанню подолання корупції та детінізації економіки, за участі 30 представників
НШЕ та 25 студентів кафедри фінансів Могилянки.
ПАРТНЕРСТВО
ТА СТРАТЕГІЧНІ
ПРОЕКТИ

ШАНУЄМО МИНУЛЕ, ТВОРИМО МАЙБУТНЄ

Чудовим початком року стали наукові здобутки наших випускників. Вітаємо Тараса
Лютого, доцента кафедри філософії НаУКМА, з отриманням Премії ім. Петра Могили,
а також лауреатів премій за міжнародні наукові публікації, серед яких доценти Михайло
Мінаков, Тамара Марценюк та Олег Іванов. Також пишаємося Жанною Безп’ятчук, яка
успішно захистила дисертацію й отримала ступінь PhD у галузі масових комунікацій, та
Катериною Мальцевою, яка отримала вчене звання доцента.

Тетяна Пушнова (культурологія, 2000; історія, 2002) призначена генеральною продюсеркою Громадського телебачення. Вітаємо і зичимо наснаги!

У зустрічах, лекціях, міні-курсах і презентаціях досліджень взяли участь 10 закордонних
спікерів, серед яких – Джоанна Шостек, британська дослідниця з Королівського коледжу
Голлоувей (Лондонський університет), Бертран Кост, англо-французький меценат, директор
благодійного фонду «Search Foundation» (США), Чад Вікері, директор Центру прикладних досліджень і навчання Міжнародної фундації виборчих систем (IFES, США).
Могилянці – Олексій Гарань, д.і.н., професор політології, Михайло Мінаков (філософія, 1996), доцент кафедри філософії, і Олексій Сидорчук (політологія, 2009) – презентували в Міланському
державному університеті та Генеральному консульстві України в Мілані результати комплексного
дослідження громадської думки «Майбутнє окупованих територій в Донбасі: можливі варіанти».

Команда факультету правничих наук НаУКМА
перемогла у найпрестижнішому для студентів-правників європейських країн конкурсі
Європейського суду з прав людини European
Human Rights Moot Court Competition у Страс
бурзі. Наші правники вибороли перше місце в
номінації «заява позивача», а Олег Дикий став
кращим оратором. Вітаємо Софію Костомарову, Андрія Влайко, Олега Дикого, Марію Новікову і їхнього тренера, випускницю НаУКМА,
Ольгу Асадчу!

31 березня 2017 року відбувся ювілейний 25-й Ярмарок кар’єри в Могилянці. Запропонувати свої вакансії завітали 22 провідні українські та міжнародні компанії-працедавці, партнери
НаУКМА. Багато з них є партнерами Могилянки вже декілька десятиліть, бо вони задоволені
рівнем підготовки наших студентів.
Корпорація «Артеріум» вже не перший рік підтримує стратегічний проект розвитку факультету природничих наук, за що Могилянка щиро вдячна! За підтримки партнера відбувся перший
конкурс студентських наукових проектів, спрямований на активізацію науково-дослідної роботи на факультеті. Переможцями другого туру стали Дар’я Яринка, Ольга Клочкова та Анна
Калашник. Вітаємо студентів!
Завдяки коштам ендавменту Марії Фішер-Слиш (218 225 грн.), перерахованими факультету
природничих наук Фундацією КМА в Америці , у лабораторії генетики та клітинної біології
кафедри біології НаУКМА вдалося придбати та встановити градієнтний ампліфікатор (термоциклер). Науковці кафедри працюють над вивченням генетичної структури пшениці, використовуючи сучасні методи генетики та молекулярної біології.

