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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

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

Події Могилянки,
липень-вересень 2017 р.

Могилянка – у трійці лідерів рейтингу ВНЗ «Топ-50 вишів України за
оцінками працедавців» від журналу «Фокус». В опитуванні взяли участь
ключові працедавці України.

Цьогорічна Посвята у спудеї НаУКМА стала винятковою: вперше кіль
кість вступників Могилянки перевищила 1400 студентів. Могилянка
розширює горизонти!
Лекцію з циклу «Духовні цінності людини» прочитав мусульманський ду
ховний лідер. Муфтій Духовного управління мусульман України «Умма»
Саїд Ісмагілов розповів про співіснування мусульман та християн в
Україні та спільні для них цінності.

РЕЙТИНГИ
ОСВІТА

Правники Могилянки перемогли на змаганнях з міжнародного
кримінального права Nuremberg Moot Court 2017. Наша команда
посіла друге місце серед 40 команд 26 країн світу.

У НаУКМА відбулася зустріч з Левком Лук’яненком, одним з авторів
Акту проголошення незалежності України. Пан Левко закликав студен
тів Могилянки бути активними громадянами та запропонував варіант
реформи виборчої системи. Дізнатися більше можна за посиланням.

ПЕРЕМОГИ

Новий навчальний рік у Могилянці почався лекцією всесвітньовідо
мого біофізика Олега Кришталя. Академік НАНУ, доктор біологічних
наук та Почесний професор НаУКМА прочитав лекцію на тему «Наука
та мистецтво: дві ноги для поступу».
Опубліковано четверте число Kyiv-Mohyla Humanities Journal - першого
англомовного електронного журналу з гуманітаристики в Україні, який
увійшов до наукометричних баз Web of Science (2016) та The European
Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (2017). Тема
випуску – «100 років українських визвольних змагань». Дякуємо благо
дійникам журналу – родині Вікторії Гуменюк та Сергія Сегеди – та усім,
хто долучився до його створення.
Успішно завершився проект ЮНІСЕФ та Центру психосоціальної реа
білітації НаУКМА «Комплексна психосоціальна підтримка та допомога
найуразливішим групам населення поблизу лінії зіткнення». НаУКМА
залучив до цієї програми усіх шкільних психологів в районах, де три
вають безперервні обстріли. Також команда центру створила два на
вчально-методичні посібники, з якими можна ознайомитися за поси
ланням.
Центр урбаністичних студій НаУКМА організував у Могилянці міжна
родну літню школу «Феміністичний урбанізм / урбаністичний фемінізм:
принципи ґендерно-чутливого планування». Школа дослідила «ґендер і
місто» з позицій соціології, географії, архітектури, літературознавства
тощо.

Інвестуючи у розвиток Академії,
ви інвестуєте у розвиток України.

Сім з двадцяти одної книжки, які стали «Лідерами літа» на конкурсі
«Книжка року’2017», - могилянські! Список переможців – за посиланням.

7 студентів НаУКМА перемогли на Всеукраїнському конкурсі сту
дентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних
наук у 2016-17 навчальному році. Могилянці перемогли у галузях
«Біологічні науки», «Філософські науки», «Маркетинг, управління
персоналом та економіка праці», «Українська мова та література» та
«Гендерні дослідження».
Видавництво «Дух і Літера» отримало 5 нагород на 24-му Форумі
видавців’2017 у Львові, з них – 2 перемоги: найкраща книга у номінації
«Біографія» та у спеціальній відзнаці «Місто».

НАУКОВЕ
СЕРЕДОВИЩЕ

ПАРТНЕРСТВО
ТА СТРАТЕГІЧНІ
ПРОЕКТИ

Перший віце-прем’єр-міністр, Міністр економічного роз
витку і торгівлі України Степан Кубів підтримав реставрацію
Староакадемічного корпусу Могилянки. Степан Іванович доклав багато
зусиль для отримання державного фінансування на реставрацію
пам’ятки, а також зробив значну особисту пожертву. Дякуємо за
вагому підтримку!
Відбулися конкурси на наявні та новостворені гранти від партнерів
НаУКМА: Тараса Лукачука, Корпорації «Артеріум», «Ernst & Young»,
«Райффайзен банк аваль», «Dragon Capital» та ПАТ «Агрокомбанк»,
родини Позняків, Михайла та Дарії Ковальських, Григорія та Розалії
Смоларчуків, професора М. І. Козюбри, фонда імені Ігоря Ткаченка,
а також Western NIS Enterprіse Fund та Благодійного Фонду «Повір
у себе». Дякуємо партнерам за довіру і підтримку! Разом робимо
українську вищу освіту кращою!
Президентом Асоціації випускників НаУКМА обрано Костянтина
Пересєдова, випускника програми «Фінанси» 2008 року. Вітаємо
Костянтина, бажаємо успіху в подальшому формуванні потужної й
впливової організації та сподіваємось на подальшу плідну співпрацю
Асоціації з Академією!

ШАНУЄМО МИНУЛЕ, ТВОРИМО МАЙБУТНЄ

