МОГИЛЯНКА
ДЛЯ УКРАЇНИ
ТА СВІТУ

24-а Конвокація – урочиста церемонія
вручення дипломів випускникам –
відбулася в Могилянці в День Конституції
України. Це ще 892 нових лідерів,
творців змін, науковців та управлінців
для посилення інтелектуального капіталу
України та світу. На Конвокації-2018 було
вручено три дипломи докторів філософії
(PhD) Докторської школи НаУКМА
ім. родини Юхименків. Цього року також
вперше отримали дипломи випускники
бакалаврської програми «Інформатика»
та магістерської програми «Психологія».
n

Києво-Могилянська Фундація в
Америці провела два успішні Благодійні
вечори на підтримку Могилянки – в Чикаго
та Нью-Йорку. Заходи відбулися в рамках
благодійної кампанії із залучення коштів
на трансформацію кампусу НаУКМА
в єдиний інтегрований інформаційноцифровий простір.
У Чикаго подія пройшла в Українському
Культурному Центрі (Ukrainian Cultural
Center), у Нью-Йорку – в Українському
Інституті Америки (Ukrainian Institute of
America).
n

«НаУКМА – це місце, де зустрічаються
знання і досвід, причому, у прекрасній
формі». – Президент Федеративної
Республіки Німеччина Франк-Вальтер
Штайнмайера зустрівся зі студентами
та випускниками НаУКМА в межах свого
2-денного візиту в Україну.

n

«Такі університети, як Могилянка,
мусять стати центрами нової України», –
Святослав Вакарчук, лідер гурту «Океан
Ельзи», громадський діяч, кандидат
фізико-математичних наук, зустрівся зі
студентами Могилянки.

Головні події Могилянки

n

Микола Хавронюк, професор,
д.ю.н., заслужений юрист України
та викладач Факультету правничих
наук НаУКМА, очолив Науковоконсультативну Раду при Державному
бюро розслідувань.
n

Володимир Василенко, д.ю.н.
та професор НаУКМА, став
представником Верховної Ради України
у комісії з аудиту Національного
антикорупційного бюро України.
n

В НаУКМА пройшла міжнародна
конференція “Розвиток системи
цивільного добровільного
рятувальництва в Україні”,
організована Мальтійською Службою
Допомоги України і Мальтійською
Медичною Службою Польщі у
співпраці з Могилянкою. Фахівці
з України, Польщі, Німеччини, Італії
зібралися в стінах Академії, щоб
обговорити розвиток добровільного
рятувальництва в Україні та
законодавче унормування цієї сфери.

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

ШАНУЄМО
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НАШІ
ПЕРЕМОГИ

Працедавці України визнали
НаУКМА одним із найкращих
університетів України з підготовки
фахівців у галузях гуманітарних,
економічних та правничих наук.
n

НаУКМА третій рік поспіль посідає
перше місце у рейтингу вишів
DOU 2018, який укладається
щорічно спільнотою програмістів
DOU. Готовність наших студентів та
випускників рекомендувати свою
alma mater оцінюється у найвищий
в рейтингу бал – 8,9 балів з 10.
n

Могилянка вдруге отримала нагороду
Scopus Awards Ukraine, здобувши
першість серед українських вишів
в галузі соціальних наук за сумарною
кількістю публікацій та кількістю
посилань на ці публікації в одноіменній
наукометричній базі. Відзнака
вручається Міністерством освіти
та науки України спільно з компанією
Elsevier.
n

За даними наукометричної бази
Web of Science, Києво-Могилянську
академію визнано найкращою в
номінації «Social Sciences, Arts &
Humanities». Порівняно з іншими

ОСВІТА

українськими вишами та науковими
інституціями, дослідники НаУКМА
оприлюднили найбільшу кількість
статей у провідних міжнародних
наукових журналах світу і є найбільш
цитованими у галузі соціальних
наук (економіка, право, соціологія,
політологія, соціальна робота, публічне
адміністрування).
n

НаУКМА посів 3 місце серед
українських вишів у рейтингу World
Universities Web Ranking 2018 як
найбільш відвідуване офіційне вебпредставництво ВНЗ.
n

Трохим Бабич, студент Факультету
інформатики НаУКМА, посів перше
місце у секції «Web-технології» на
II етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади «Web-технології та webдизайн». Він обійшов 56 студентів
із 17 університетів України.
n

Євген Сова та Марія Насаченко,
студенти МП «Фінанси, банківська
справа та страхування», стали
переможцями Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт
зі спеціальності «Фінанси і кредит».

Фахівці Міждисциплінарного науковоосвітнього центру протидії корупції
НаУКМА (ACREC) та Міжнародної
мережі дослідників корупції (ICRNetwork)
запустили на Prometheus безкоштовний
он-лайн курс «Дослідження корупції:
Як це працює?». Визнані міжнародні
експерти говорять про кількісні та якісні
методи дослідження корупції, індекси та
індикатори її вимірювання, вплив їх на
розробку антикорупційної політики.
n

Могилянська школа журналістики
(МШЖ) стала першим і поки що
єдиним членом Європейської асоціації
журналістської освіти (European
Journalim Training association, EJTA).
Тепер МЖШ зможе суттєво розширити
свої навчальні та наукові контакти,
зокрема, приєднається до ініціативи
EUCheck як провідна фактчекінгова
організація в Україні.
EJTA об’єднує близько 70 журналістських
центрів та шкіл з 30 країн Європи.
n

Магістерська сертифікатна програма
НаУКМА «Комерційне право» отримала
підтримку Baker McKenzie-Kyiv. Фахівці
фірми долучаться до вдосконалення
змісту навчальної програми та
викладатимуть окремі курси. Найкращі
студенти пройдуть практику і стажування
у київському офісі Baker McKenzie.
n

Перша конференція викладацької
майстерності НаУКМА зібрала 100
учасників, які поділилися успішними
педагогічними практиками, обговорили
проблеми викладання та тенденції
сучасних технологій освіти. Цей захід
відтепер проводитиметься щороку
і матиме на меті створення в Могилянці
культури академічних інновацій.

НАУКА

Американська економічна спілка
опублікувала анотацію на книжку
професора Юрія Бажала «The Political
Economy of Innovation Development:
Breaking the Vicious Cycle of Economic
Theory» та рекомендує її для прочитання
міжнародній спільноті.
n

Докторська школа ім. родини Юхименків
НаУКМА провела VІІ PhD конференцію
«ALINEA 2018». Конференція тривала
5 днів і участь у ній взяли 78 осіб.
Робочою мовою була англійська.
В рамках конференції завдяки підтримці
проекту Erasmus+ «ДокХаб» відбувся
також 5-денний тренінг з академічної
англійської мови і семінар з наукової етики
за участі представників партнерських
університетів та інститутів НАНУ.
n

Відбулося перше засідання Українськопольської комісії для дослідження взаємин
1917–1921 рр., створеної на базі двох
університетів – НаУКМА та Варшавського
університету. Представлено та обговорено
основні здобутки історіографії щодо цієї
болючої для двох країн теми; пріоритетними
завданнями визначено поширення доступу
до джерельної бази та випрацювання
нової дослідницької парадигми. Узгоджено
також створення двох видавничих серій:
«Українсько-польські взаємини 1917–
1921 рр. Джерела» та «Українсько-польські
взаємини 1917–1921 рр. Розвідки».
n

28 публікацій від 26 дослідників НаУКМА
проіндексовані в наукометричних
базах Scopus та/чи Web of Science
Core Collection за січень – червень
2018 р. НаУКМА – один із перших
університетів України, який почав
враховувати квартиль журналу і
преміювати науковців за публікації.

