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

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

http://www.ukma.edu.ua/index.php/donate


Києво-Могилянська академія очолила рейтинг «Вибір випускників 2016-го року: кількість та 
якість» від аналітичного центру CEDOS. 
Могилянка – у трійці лідерів рейтингу ВНЗ «Топ-50 вишів України за оцінками працедавців» від 
журналу «Фокус». 
НаУКМА, як і минулого року, перший серед університетів, які готують ІТ-фахівців, за даними 
провідного порталу про навчання та роботу у сфері інформаційних технологій DOU. 

Шість випускників Могилянки увійшли до рейтингу «ТОП-100 кращих юристів України». 
РЕЙТИНГИ

Випускниці НаУКМА стали фіналістками VIII конкурсу професійної журналістики «Честь Професії».
Могилянські студенти-психо логи вибороли перші місця у номінаціях «Молодий вчений» та «Кращий 
експериментатор» ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з теоретичної та прикладної психології.
Студентки НаУКМА отримали призові місця у Всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт 
МОН у галузі «Гендерні дослідження».
Могилянці вибороли перші місця на цьогорічних Всеукраїнських студентських змаганнях з філософії ПЕРЕМОГИ

28 червня, в День Конститу ції України, Могилянка традиційно відсвяткувала Конвокацію. 
Цього року Академія підготувала 758 студентів бакалаврських та магістерських програм та 77 ви-
пускників Києво-Могилянської Бізнес-Школи.
13 випускників НаУКМА поділилися своїм досвідом зі студентами у рамках проектів «Могилянські іс-
торії», «Профі+», KMAProfessionals та ін. 
За вагомий внесок у розбудову НаУКМА, плекання Могилянських цінностей, розвиток традиції під-
тримки випускниками alma mater,  багаторічну благодійну підтримку Академії Олексія Цебра (економ.
теорія, 2000) відзначено Дипломом Києво-Могилянського Братства.
У проекті «Профі+» – впровадження soft skills  у навчальний процес НаУКМА» завершився другий се-
зон комплексної програми з 11 тренінгів для студентів та  відбулась перша «Літня школа Профі+ для 
викладачів». Метою школи було навчити викладачів застосовувати компетентнісний підхід та інстру-
менти soft skills у навчальному процесі.  Щиро дякуємо керівниці проекту, директорці компанії «Талан-
ти для бізнесу»  Валерії Казадаровій (політологія, 1999) та всім тренерам, партнерам і благодійникам!

ВИПУСКНИКИ

Американська юристка Галина Траверса долучилася до розвитку Факультету правничих наук 
НаУКМА. За допомогою Києво-Могилянської Фундації Америки вона заснувала ендавмент на під-
тримку могилянських правників, які надалі захищатимуть демократичні цінності в Україні.
Родина випускників Вікторії Гуменюк та Сергія Cегеди традиційно підтримала випуск наукового рецен-
зованого англомовного видання НаУКМА  «Kyiv Mohyla Humanities Journal». Завдяки цій підтримці на 
початку липня вийде вже 4-те число видання.
Партнери НаУКМА допомагают ь науковцям Академії презентувати свої здобутки світу. Києво-
Могилянська Фундація Америки фінансувала виступ керівника Центру психосоціальної реабілітації у 
Вашингтоні на конференції з питань реабілітації ветеранів АТО. Др. Марта Цегельська надала грант на 
участь у закордонних конференціях і стажуваннях викладачів-природничників. 
Завдяки підтримці Фонду випускників України докторанти Могилянки успішно представили результати 
своїх досліджень на конференціях у Великій Британії та Польщі.
Реставрація Староакадемічного (Мазепиного) корпусу вийшла на новий рівень. Цього року Академія 
отримала від держави фінансування, необхідне для першого етапу реставрації – укріплення та гідроізо-
ляцію фундаментів і стін. Це є результатом зусиль багатьох могилянців, наших друзів та благодійників, 
зокрема й учасників благодійної кампанії «Реставрація» 2011 р. Після закінчення реставрації, за наяв-
ності фінансування в наступні роки, будівля розширить свої можливості: на першому поверсі розта-
шуються виставковий та конференц-зали, туристично-просвітницький центр, на другому та третьому 
– Наукова бібліотека. Наразі, у травні-липні, університет самотужки фінансує перевезення бібліотеки й 
архівів до інших приміщень, розбирає паркан для майбутнього проходу з першого містечка до бібліо-
теки Антоновичів, готується до початку капітальних робіт.

ПАРТНЕРСТВО  
ТА СТРАТЕГІЧНІ 
ПРОЕКТИ

Інвестуючи у розвиток Академії, ви інвестуєте у розвиток України.
ШАНУЄМО МИНУЛЕ, ТВОРИМО МАЙБУТНЄ  

Відбулося урочисте відкриття Інституту німецького права НаУКМА. Відтепер студенти слуха-
тимуть курси з основ приватного та публічного права Німеччини англійською та німецькою мова-
ми. Інститут є цінним ресурсним та науковим центром, який здійснюватиме порівняльні дослідження 
українського та німецького права.
Правлячий бургомістр Берліна Міхаель Мюллер зустрівся з громадою НаУКМА і розповів про особли-
вості розвитку столиці Німеччини та можливості застосування цього досвіду в Україні.
До Академії завітав Джон Тейлор –  професор Стенфордського університету, один з найавторитетні-
ших макроекономістів світу, автор загальновідомого «правила Тейлора». У Могилянці Тейлор предста-
вив власну концепцію незалежності центральних банків.
Правники НаУКМА успішно пр едставили  Україну на судових дебатах з міжнародного права  
ім. Ф. Джессапа у Вашингтоні. Серед 600 правничих шкіл з усього світу могилянці увійшли до Топ-32 
кращих команд, посівши 26 місце. Спікери команди увійшли до Топ-100 кращих ораторів. Ця поїздка 
стала можливою завдяки підтримці благодійників.

МОГИЛЯНКА  
У СВІТІ

Вчена рада НаУКМА закликала Комітет ВР України з питань культури і духовності взяти законо-
проект «Про державну мову» № 5670, розроблений під керівництвом проф. НаУКМА В. Василенка, за 
основу для вироблення нового мовного закону.
Могилянці зустрілися з Прем’єр-міністром України В. Гройсманом. Студенти активно ставили запитан-
ня щодо діяльності Кабміну.
Указом Президента України № 60/2017 студент Могилянки Василь Антоняк нагороджений орденом 
«За мужність» ІІІ ступеня «за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та те-
риторіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу». Могилянка пишається 
своїм героєм-студентом!
В Академії ві дбулася зустріч із головою правління Райффайзен Банку Аваль В. Лавренчуком. Пан  
Володимир, давній партнер НаУКМА, поділився зі студентами власним фаховим досвідом і розповів 
про реалії функціонування банківської системи в Україні.
Понад 80 експертів та управлінців України взяли участь у Літній школі «Трансформація системи охоро-
ни здоров’я: Східна Європа 2017» від Школи охорони здоров’я НаУКМА. Впродовж 4-х років роботи 
Літня школа є єдиною в Україні освітньою платформою для управлінців, де вони комплексно отриму-
ють знання зі стратегії, економіки та менеджменту в охороні здоров’я.
Могилянка стала інституційним партнером першого у Східній Європі проекту «UkrTronics», який знайо-
мить учасників-школярів з проектуванням цифрових мікросхем за технологіями компаній з Кремнієвої 

долини. Проект народився з ініціативи випускниці Могилянки Світлани Хуткої (соціологія, 2004).

ЗМІНЮЄМО 
УКРАЇНУ

Могилянка отримала нагороду Scopus Award Ukraine у номінації «Соціальні науки». Scopus –  
найбільша у світі база цитувань рецензованої наукової літератури. НаУКМА став кращим серед 
українських вишів за сумарною кількістю економічних, соціологічних, правничих та ін. публікацій 
та за кількістю посилань на ці публікації.
НаУКМА презентував енциклопедію «Київська духовна академія в іменах: 1819–1924». Цей унікальний 
науковий проект є першим ґрунтовним дослідженням 100-літнього періоду історії КМА. Видання відбу-
лось завдяки благодійній підтримці МБФ відродження КМА та 273 компаній й фізичних осіб.
Звання Почесного доктора Києво-Могилянської академії присвоєно відомій українській письменниці, 
літературознавиці та перекладачці Вірі Вовк. Також звання Почесного професора НаУКМА присвоєно 
одному з найцитованіших українських вчених, академіку НАНУ, д. б. н., біофізику Олегу Кришталю.
Серед 52-х фіналістів цьогорічного конкурсу The Fulbright Program –  дев’ятеро могилянців. Наші пере-
можці пройдуть стажування у Гарварді та Стенфорді, Колумбійському та Пенсивальському універси-
тетах, а також університетах Кентуккі та Сіракузи.
Центр урбаністичних студій НаУКМА та рух Revitalize NaUKMA втілюють у життя проекти з оновлення 
кампусу Академії. На площі 2-го академмістечка з’явився могилянський сад-огород та стільці у віль-
ному доступі. На черзі –  створення навігації для Могилянки та інші проекти.
Факультет природничих наук НаУКМА відзначив своє 25-річчя. Наразі розвиток факультету є страте-
гічним проектом Академії. Факультет є дуже матеріалоємним, але має великі досягнення за ці роки!
Києво-Могилянська академія мала честь приймати у своїх стінах Олександра Юхименка –  канадсько-
го бізнесмена українського походження, представника родини благодійників Академії, чи їм іменем 

названо Докторську школу НаУКМА.

НАУКОВЕ 
СЕРЕДОВИЩЕ
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