ПАРТНЕРСТВО

За підтримки Корпорації «Артеріум»
відбувся конкурс наукових проектів для
студентів магістерських програм «Хімія»,
«Молекулярна біологія» та «Лабораторна
діагностика біологічних систем», який
вже другий рік поспіль проводиться в
НаУКМА. Цьогорічними переможцями стали
Олександр Нікулін (МП «Хімія»),
Іван Польовий (МП «Лабораторна
діагностика біологічних систем») та Дар’я
Яринка (МП «Молекулярна біологія»).

конкурсі цього унікального для НаУКМА
та України проекту взяли участь
24 дослідники-могилянці. Переможцями
стали Тетяна Степурко (факультет
соціальних наук та соціальних технологій),
Руслан Черней (факультет інформатики)
та Максим Антонюк (факультет
природничих наук).
n

Тренер Корпоративного університету
Корпорації «Артеріум» Євген Куджоян провів
для студентів НаУКМА серію тренінгів із
soft-skills «Успішна співбесіда», «Дизайн
слайдової презентації» та «Емоційний
інтелект у комунікаціях».

Десять студентів із сільської
місцевості стали переможцями конкурсу
Благодійного фонду «Повір у себе».
Протягом року вони будуть отримувати
стипендії від фонду, який, крім того,
оплатив їхнє проживання у гуртожитку.
За підтримку КМА у 2017 р. БФ «Повір
у себе» нагороджений званням «Золотий
благодійник року».

n

n

Наймасштабніший за останні роки
Благодійний вечір на підтримку КМА зібрав
у Мистецькому Арсеналі близько 300 друзів,
доброчинців та партнерів Академії. Почесним
спікером заходу стала Ен Еплбаум. Всі кошти,
залучені під час підготовки та проведення
заходу, будуть спрямовані на розбудову
НаУКМА як Цифрового університету.
Коротке відео про благодійний вечір
оприлюднено на каналі Могилянки у YouTube.

У листопаді завершились конкурси
для факультету економічних наук та
були вручені відзнаки викладачам: від
Іменного фонду інвестиційної компанії
DRAGON CAPITAL Первін Дадашовій;
«Кращий викладач-наставник факультету
економічних наук» від Тараса Лукачука –
Олені Прімєровій.

n

n

Оприлюднено імена перших переможців
конкурсу Проекту річних дослідницьких
стипендій «саббатікал» від Благодійного
Фонду «Повір у себе». Усього у першому

n

Наприкінці року за підтримки Київського
офісу Baker McKenzie вийшов третій
номер англомовного електронного
реферованого видання «Kyiv-Mohyla Law
and Politics Journal». Тема цього випуску
«Civil Society in Post-Euromaidan Ukraine».

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

ШАНУЄМО
МИНУЛЕ

Події Могилянки
жовтень-грудень
2017 року

ТВОРИМО
МАЙБУТНЄ

ОСВІТА

НАУКА

Завдяки допомозі
Києво-Могилянської
Фундації Америки на
запрошення НаУКМА
Україну відвідала
всесвітньовідома
журналістка, історик,
письменниця, лауреатка
Пулітцерівської премії
Ен Еплбаум.

До дуже значимої у житті кримсько-татарського народу
та України дати в НаУКМА пройшла міжнародна наукова
конференція «100-річчя Курултаю: минуле, сьогодення,
майбутнє». Її співорганізатори – Меджліс кримськотатарського народу та Науковий центр «Кримські студії імені Ісмаїла
Гаспринського», за участі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» кафедри політології факультету соціальних наук та соціальних технологій
та підтримки кафедри Жана Моне НаУКМА.

n

Міжнародна конференція «Роль освіти у досягненні
цілей сталого розвитку до 2030 р. в Україні», організована представництвом ПРООН в Україні та кафедрою
екології НаУКМА, зібрала у Могилянці представників міжнародних організацій, ректорів та очільників університетів
з усієї України задля дискусії щодо місії освітніх закладів
у подоланні викликів сучасного світу.

У жовтні в КМА відбувся
перший модуль «Школи
професійного розвитку
викладачів при
НаУКМА», ініційованої
випускницею Наталею
Старинською (економ.
теорія, 2006) та
тренінг «Академічна
доброчесність:
американський досвід
та ідеї для України»;
у грудні відбулась зимова
«Школа Профі+ для
викладачів НаУКМА»,
створена випускницею
Валерією Казадаровою
(політологія, 1999).

n

РЕЙТИНГИ ТА
ПЕРЕМОГИ

П’ятеро з тридцяти фіналістів рейтингу
Kyiv Post «ТОП-30 до 30-ти» – могилянці!
Вітаємо Романа Тичківського, керівника
програм Western NIS Enterprise Fund
та Української Академії Лідерства;
Ірину Литовченко, співзасновницю
БФ «Таблєточки», радницю в.о. міністра
охорони здоров’я України; Марію
Берлінську, волонтерку і громадську
діячку, керівницю Школи аеророзвідки;
Маргариту Гонтар, співзасновницю
StopFake, Віталія Дятленка, спів
засновника сервісу перевезень «Uklon».
n

У Могилянці пройшла ІІІ Українсько-польська наукова
конференція «Мембранні і сорбційні процеси та
технології», організована Центром Мембранних досліджень
кафедри хімії НаУКМА разом з Представництвом Польської
академії наук у м. Києві та Польським мембранним
товариством.

У рейтингу «100 найвпливовіших жінок
України» від журналу Фокус – п’ятеро
випускниць Академії: Оксана Сироїд,
віце-спікер ВРУ, Юлія Ковалів, керівник
офісу Національної інвестиційної
ради, Оксана Маркарова, перший
заступник міністра фінансів України,
Олеся Островська-Люта, директорка
Мистецького Арсеналу, Ольга Кудіненко,
засновниця Благодійного Фонду
«Таблєточки».

n

n

На міжнародному науковому семінарі «Нові напрямки
досліджень конфліктів у Східній Європі», який
є результатом співпраці НаУКМА та Центру «Східна
Європа» при Гіссенському університеті ім. Юстуса
Лібіха і Гердер-Інституту в м. Марбурзі (Німеччина), були
представлені перші результати досліджень у рамках
міждисциплінарного проекту LOEWE «Регіони конфліктів у Східній Європі», що об’єднує істориків, лінгвістів,
соціологів та політологів.

Випускниця могилянської магістерської
програми з юдаїки (2014 р.) Мар’яна
Мотрунич отримала престижну
журналістську премію Thomson Young
Journalist Award 2017 року. Цього року
за її отримання змагалися 236 молодих
журналістів з 60 країн.

n

n

На останньому у 2017 році засіданні Вченої ради вручили
відзнаки та преміювали 17 науковців НаУКМА за
публікації у виданнях, що індексуються в наукометричних
базах даних Web of Science та/чи Scopus.

n

Факультет правничих наук став першим
у рейтингу українських правничих шкіл,
побудованому за результатами складання
випускниками цих шкіл єдиного фахового
випробовування за технологією ЗНО при
вступі на магістерську програму з права.

РІЗНЕ

Києво-Могилянська
академія відзначила своє
402-річчя!
n

Могилянці, як завжди,
мали змогу зустрітися
з багатьма високими
гостями, зокрема,
з Надзвичайним
і Повноважним Послом
США в Україні
п. Марі Йованович,
народними депутатами
Сергієм Лещенком та
Мустафою Найємом,
музикантом
Олегом Скрипкою,
першим заступником
міністра економічного
розвитку та торгівлі
України Максимом
Нефьодовим,
випускниками НаУКМА
військовим капеланом
Андрієм Зелінським
(політологія, 2013),
експертом Українського
інституту майбутнього,
директором програми
«Аграрно-індустріальний
розвиток» Олексієм
Павленком (економ.
теорія, 1998),
шістдесятником
Левком Лук’яненком та
театральним режисером
Владом Троїцьким.

