Оголошено переможців другого конкурсу на здобуття
дослідницьких стипендій
(Sabbatical) від Благодійного
Фонду «Повір у себе».
Піврічну «Професорську
стипендію» здобули Марина
Ткачук (д.ф.н., професор,
Факультет гуманітарних наук)
та Анатолій Бурбан (д.х.н.,
професор, Факультет природничих наук). Річну «Докторську стипендію» присуджено Денису Більку (к.б.н.,
Факультет природничих наук).
Дослідницьку стипендію у категорії «Молодий дослідник»
терміном на 12 місяців отримала Наталія Гусак (к.ф.н.,
Факультет соціальних наук та
соціальних технологій).
n

Могилянка глибоко вдячна
нашим меценатам, котрі постійно допомагають нам у реалізації стратегічного проекту «Наукові рецензовані англомовні журнали НаУКМА».
Завдяки надійній підтримці родини наших випускників Вікторії Гуменюк та Сергія
Сегеди на початку осені буде
оприлюднено черговий, вже
п’ятий випуск Kyiv-Mohyla
Humanities Journal, а київський офіс Baker McKenzie
продовжує підтримку KyivMohyla Law and Politics
Journal, четвертий випуск
якого заплановано на кінець
осені цього року.

РІЗНЕ

Вже більше десяти років поспіль
Могилянка проводить щорічний
День Донора крові. Цьогорічний,
організований Школою охорони
здоров’я та студентами спеціальності «Менеджмент» у співпраці з Київським міським центром крові, пройшов у лютому.
n

Одна з найпопулярніших кафедр
Могилянки – кафедра історії –
відзначила свій 25-річний ювілей.
Починаючи з 13 січня 1993 року,
її викладачі підготували сотні істориків; під керівництвом професорки Наталії Яковенко сформувалася потужна наукова школа
дослідження соціальної та культурної історії України XVI-XVII ст.
Серед міжнародних партнерів
кафедри – Канадський інститут
українських студій (Університет
Альберти, Канада), Коледж св.
Томаса Мора (Саскачеванський
університет, Канада), Центрально-Європейський університет
(Будапешт), Український науковий інститут Гарварду (Гарвардський університет, США), Центр
східноєвропейських студій (Варшавський університет).
n

До чергової річниці Революції
Гідності у Могилянці презентували книгу «Майдан. Свідчення.
Допомога постраждалим. Міжнародна солідарність» – спільний
проект Києво-Могилянської
бізнес-школи та видавництва
«Дух і Літера».

Головні події Могилянки

Викладач Факультету правничих наук НаУКМА, д.ю.н.,
професор, член-кореспондент
НАПрНУ Станіслав Шевчук
21 лютого 2018 року обраний
на посаду Голови Конституційного Суду України. Професор
Шевчук викладає в НаУКМА
з 2004 року.
n

30 березня Центр кар’єри та
працевлаштування студентів
НаУКМА провiв 26-й Ярмарок
Кар’єри. 25 компаній-учасниць
запропонували студентам Могилянки більше 100 вакансій.
n

Гостями весняного Дня
відкритих дверей у Могилянці
стали близько 700 гостей
з усієї України. Для них
проводили зустрічі, олімпіади,
екскурсії, тренінги, театральні
вистави. Президент НаУКМА
Андрій Мелешевич розповів
про вступ до Могилянки,
умови навчання та можливості
саморозвитку. Наша
випускниця Наталя Шліхта
говорила свою власну «історію
успіху» – від абітурієнтки
з невеличкого містечка
до студентки Кембриджу
(Велика Британія) та
Центрально-Європейського
університету (Угорщина),
наймолодшої завідувачки
кафедри історії рідної Alma
Mater. Захід продовжив
Тиждень відкритих лекцій.

ЩИРО ДЯКУЄМО НАШИМ ПАРТНЕРАМ
ЗА ПІДТРИМКУ РОЗВИТКУ АКАДЕМІЇ!
Могилянка – двигун змін у нашій державі!
Більше інформації про підтримку – на сайті НаУКМА (сторінка «Підтримати Могилянку»)

© Марія Микитюк @meritewatercolour

ПАРТНЕРСТВО

ШАНУЄМО
МИНУЛЕ
ТВОРИМО
МАЙБУТНЄ

cічень-березень 2018

Факультет природничих наук провів очний тур
Олімпіади для вступників-2018 з фізики, хімії та
біології. У ній взяли участь майбутні вступники
з різних регіонів України, а переможцями стали
ті учасники, які набрали більше 90% балів.
n

В останній тиждень весни викладачі та студенти
Факультету соціальних наук та соціальних
технологій організували Тиждень психології
в НаУКМА. Школярі мали змогу зустрітися
з викладачами та студентами Могилянки,
практичними психологами Центру психологічної
допомоги «Сімейний психолог», а також взяти
участь у рольових іграх, семінарах, тестуваннях,
тренінгах та у роботі психологічного клубу.

ЗУСТРІЧІ

«Прості рішення не працюють», – Ростислав
Павленко, випускник Академії (політологія, 1997),
свого часу – викладач та завідувач кафедри
політології, нині – заступник Глави Адміністрації
Президента України.
n

«Україна у війні – залишатися чи ні?» – Оксана
Сироїд, випускниця НаУКМА (політологія, 1997),
віце-спікерка Верховної Ради України.
n

Зі студентами Могилянки зустрілися міністр
закордонних справ Королівства Данії Андерс
Самуельсен та міністр закордонних справ
України Павло Клімкін.
n

Боротьба з корупцією, двосторонні економічні
та торговельні відносини України з Євросоюзом,
проекти, які підтримує ФРН в Україні, – ці та інші
теми обговорювали під час лекції «Ukraine’s
cooperation with Germany» Надзвичайний і
Повноважний Посол ФРН в Україні п. Ернст
Райхель та студенти Могилянки.

РЕЙТИНГИ ТА
ПЕРЕМОГИ

НАУКА

ОСВІТА

У січні розпочалася зимова сесія Днів науки
– найважливішої події в академічному календарі Могилянки. Це час підведення підсумків
цілорічної дослідницької роботи науковців
університету, презентація її результатів та визначення напрямків наукового пошуку. Відкриваючи Дні науки, віце-президент з наукової
роботи та інформатизації Т.О. Ярошенко оприлюднила Звіт про науково-дослідну роботу
НаУКМА в 2017 р., а перші переможці конкурсу
дослідницьких стипендій (Sabbatical) Максим
Антонюк, Тетяна Степурко та Руслан Чорней
презентували результати своїх досліджень.
Лауреатами цьогорічної Премії ім. Петра
Могили – найпрестижнішої відзнаки КиєвоМогилянської академії – стали д.і.н. Наталія
Яковенко (у галузі гуманітарних наук; тема
дослідження – «Могилянці в українській релігійній культурі XVII ст.»), д.е.н. Юрій Бажал
(у галузі суспільних наук; тема дослідження –
«Політекономія інноваційного розвитку і сучасний підприємницький університет»), 
к. фіз.-мат. н. Андрій Глибовець (у галузі природничих наук; тема дослідження – «Проблеми
штучного інтелекту: міфи і реальність»).
n

Викладач кафедри історії НаУКМА,
д.і.н. Максим Яременко опублікував свою нову
працю – книгу «Перед викликами уніфікації
та дисциплінування: Київська православна
митрополія у XVIII столітті», присвячену процесам інкорпорації Київської православної митрополії до складу новоствореної уніфікованої
імперської синодальної Церкви.

Студенти Факультету економічних наук НаУКМА
взяли участь у міжнародному конкурсі «Фінансовий
лідер майбутнього», який проводила АССА (Асоціація присяжних сертифікованих бухгалтерів – найбільша у світі міжнародна професійна асоціація
з більш ніж 100-літньою історією), та показали
прекрасні результати. У конкурсі брали участь студенти економічних спеціальностей бакалаврських
та магістерських програм університетів з 17 країн
Центральної та Східної Європи.

співвласниця і керівник компанії Stekloplast; Ольга
Кудіненко (фінанси, 2009), засновниця Благодійного
Фонду «Таблєточки»; Юлія Тичківська (економ.теорія,
2010), співзасновниця Bendukidze Free Market Center,
виконавчий директор Аспен Інститут Київ; Олеся
Островська-Люта (культурологія, 2000), генеральна
директорка Мистецького Арсеналу.
n

У рейтингу «100 найвпливовіших українців» від журналу «Фокус» – троє могилянців: почесний професор
НаУКМА, голова Меджлісу кримськотатарського
народу Рефат Чубаров (51 місце) та дві випускниці
НаУКМА – генеральна директорка Мистецького Арсеналу Олеся Островська-Люта (культурологія, 2000;
75 місце) та співзасновниця Благодійного Фонду «Таблєточки» Ольга Кудіненко (фінанси, 2009; 86 місце).

Команда НаУКМА перемогла у національному раунді 41-х Судових змагань із міжнародного публічного права ім. Б. Телдерса (Telders International Law
Moot Court Competition). Зіркова команда у складі Ольги Городнюк, Мирослава Вовка, Марії Столбової та тренера Мар’яни Антонович (випускниця
НаУКМА, право, 2014), окрім права представляти
Україну на подальших міжнародних етапах змагань,
здобула перемогу у номінаціях «Найкращий позов»
та «Найкращий відзив», а Марія Столбова стала
«Найкращим оратором».

n

n

n

У першому рейтингу закладів вищої освіти України за
результатами вступної кампанії 2017 року, укладеному
інформаційною системою «Вступ.ОСВІТА.UA», Могилянка посіла друге місце за показником середнього
балу ЗНО абітурієнтів, зарахованих на бюджетну та
контрактну форми навчання (з показниками у 188,18
бали та 170,05 бали відповідно). Конкурс на 1 бюджетне місце у НаУКМА склав 25,5 осіб на місце.
n

n

Команда студентів-правників здобула титул «Краща
команда» на Ukrainian Vis Pre-Moot 2018. Чергову
перемогу Могилянці принесли Ірина Іванова, Марта
Попик та Павло Костін, а також їхні тренери Василина Одноріг та Ольга Носенко. Тепер команда
переможців буде представляти Україну і рідний навчальний заклад у Відні (Австрія) на 25th Willem C. Vis
International Commercial Arbitration Moot.

Відома соціолінгвістка, д.ф.н., професорка
НаУКМА Лариса Масенко презентувала
результати своєї багаторічної праці –
книгу «Мова радянського тоталітаризму».
Розмивання значень слів, використання
евфемізмів, формування у мові образу ворога,
наслідки тривалого панування в Україні
мови тоталітаризму – важко переоцінити
актуальність цього дослідження сьогодні,
у часи гібридної війни, нав’язаної Україні.

У рейтингу видання «Новоє врємя» «Топ-100 успішних жінок України» відзначені Почесна професорка
НаУКМА Ліна Костенко та сім випускниць НаУКМА
– Оксана Сироїд (політологія, 1997), заступник голови
Верховної Ради України; Юлія Ковалів (економ.теорія, 2006), голова Офісу національної інвестиційної
ради при Президентові України; Оксана Маркарова (екологія, 1999), перший заступник міністра фінансів, урядовий уповноважений з питань інвестицій;
Наталія Єремеєва (kmbs, Presidents’MBA, 2010),

n

Могилянська команда з баскетболу «Моряки
НаУКМА» вдруге поспіль стала переможцем Чем
піонату АБЛ Golden League, одного із найпрестижніших аматорських чемпіонатів країни, а також вперше
у своїй історії вийшла до плей-офф іншого престижного турніру – Ліги Героїв.
n

У рейтингу випускників правничих бакалаврських
програм 2017 р. правники-могилянці посіли перше
місце. Рейтинг, укладений за результатами аналітичного дослідження «Стан юридичної освіти в Україні»,
ґрунтується на даних, отриманих під час Єдиного
фахового вступного випробовування для вступу на
магістерські програми за спеціальністю «Право».
Відповідно до аналітичного дослідження, Факультет
правничих наук НаУКМА має найкращі в Україні показники, зокрема: • найвищий середній бал з єдиного фахового випробування (488 пунктів); • найбільша
кількість випускників, які увійшли в ТОП 25 % кращих
учасників єдиного фахового випробовування.
n
Студент Факультету інформатики Трохим Бабич переміг на Всеукраїнській студентській олімпіаді «Web-технології та web-дизайн». Він здобув перше місце у
секції «Web-технології», перемігши 56 студентів з
17 університетів України. Трохим є також головою студентської організації «FIdo» , члени якої активно
займаються автоматизацією сервісів НаУКМА.

