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1.  ВСТУП 
   

Минулий 2015 рік був для Києво-Могилянської академії ювілейним – спільнота 
Могилянки разом зі всією країною відзначала 400 років від дня заснування найстарішого 
університету України.  Києво-Могилянська академія була заснована у 1615 р. і на сьогодні є 
провідним класичним українським університетом з глибокими і давніми традиціями. 
Відроджений у 1991 р., разом з незалежністю України, Національний університет «Києво-
Могилянська академія» став найбільш інноваційним вищим навчальним закладом в Україні. 
Зокрема, у НаУКМА були вперше в Україні запроваджені перші бакалаврські, магістерські, а 
також структуровані докторські програми західного зразка (Ph.D.), які зараз розвиваються у 
рамках Докторської школи імені родини Юхименків.  
 

Вперше в незалежній Україні у НаУКМА були апробовані і протягом багатьох років 
успішно функціонували вступні тести, які стали основою запровадженого в країні у 2009 році 
загальнонаціонального зовнішнього незалежного оцінювання. За попередні роки в 
Національному університеті «Києво-Могилянська академія» було створено оригінальну 
освітню модель, яка зокрема включає в себе систему вільного творчого навчання (Liberal Arts 
Education) і характеризується повною відсутністю корупції. 
 

У своїй діяльності президент НаУКМА керується Конституцією України, чинним 
законодавством України, Указами Президента України, Постановами Верховної Ради України, 
актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом 
університету, а також Стратегічним планом розвитку університету. Важливу роль у прийнятті 
рішень також відіграє Академічна конференція НаУКМА (конференція трудового колективу), 
Вчена Рада, ради факультетів і відновлене студентське самоврядування. 
 

Протягом кількох минулих років НаУКМА брав активну експертну участь у розробці  
нового Закону України «Про вищу освіту» та інших нормативних актів, які є необхідними для 
успішного втілення цього інноваційного закону. Університет своєчасно подавав звіти до 
Міністерства освіти і науки України, до органів Держкомстату України, Державної  фіскальної 
служби України і Державної казначейської служби України, а також своєчасно і в повному 
обсязі вносив платежі до бюджету, виконував кошториси доходів і видатків. 
 

Минулий 2015 р. був важливим для НаУКМА з погляду зростання наукового, 
матеріально-технічного, кадрового потенціалу та реалізації багатьох проектів, у т.ч. 
міжнародних. Зокрема, зусиллями більше двохсот могилянців був розроблений та прийнятий 
Стратегічний план розвитку НаУКМА на 2015-2025 роки, вдосконалюється система контролю 
якості навчального процесу, розробляються конкретні заходи, спрямовані на активізацію 
наукових досліджень в університеті, відкрито ряд нових  спеціальностей та спеціалізацій 
(психологія, менеджмент, філологія: англійська та українська мови), створені кафедра 
психології та педагогіки, кафедра зв’язків із громадськістю, відділ стратегічного розвитку, 
кілька науково-навчальних центрів, серед яких  Міждисциплінарний науково-освітній центр 
протидії корупції в Україні та Центр психологічного здоров’я та психосоціального супроводу 
Національного університету «Києво-Могилянська академія». Докладна інформація про 
результати роботи у 2015 р. міститься на наступних сторінках цього звіту. 
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Місія і візія НаУКМА 
 

МІСІЯ 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» є класичним університетом, що 
створює, зберігає та поширює знання у природничій, суспільній, гуманітарній і технічній 
наукових сферах. Могилянка – це спільнота, яка формує високоосвічену, національно свідому, 
чесну, небайдужу, творчу особистість, здатну незалежно мислити і відповідально діяти згідно 
з принципами добра та справедливості, для розвитку відкритого і демократичного суспільства. 

 

ВІЗІЯ 

НаУКМА є лідером в інноваціях й активно впливає на майбутнє українського суспільства і 
держави. У НаУКМА органічно поєднуються наукова діяльність, освітній процес і набуття 
практичних навичок найвищої якості. НаУКМА є престижним, визнаним міжнародною 
академічною спільнотою, дослідницьким університетом. 

  

Цінності НаУКМА 
 

Могилянська спільнота 

Могилянка – це спільнота вчених, викладачів, студентів, співробітників, випускників і друзів 
університету, людей різних культур і різного походження, які поважають, зберігають і 
розвивають культурні та духовні традиції Академії. 

 

Особистість 

Ми прагнемо, щоб кожен Могилянець був вільною, освіченою, відповідальною, творчою 
особистістю. Ми визнаємо толерантність невід’ємною рисою сучасної людини, яка, 
дотримуючись своїх принципів, приймає право іншого бути іншим. 

 

Гуманізм 

Могилянка, сповідуючи принципи гуманізму, оберігає людину і людяність, боронить людську 
гідність, права і свободи. Ми вирізняємось особливою доброзичливою атмосферою у 
стосунках між викладачами, студентами, співробітниками. 
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Креативність 

Могилянка плекає умови для розвитку і заохочує створювати, знаходити й упроваджувати 
інноваційні ідеї та рішення, виконувати завдання нестандартними методами. Засадничим 
принципом навчання у Києво-Могилянської академії є Liberal Arts, що надає студентам 
можливість отримати не лише набір знань, але і набір компетенцій, які дозволяють бути 
гнучкими, креативними і пристосованими до глобалізованого і мінливого ринку праці. 

 

Лідерство 

Києво-Могилянська академія є лідером в інноваціях й активно впливає на майбутнє 
українського суспільства і держави. Могилянка заохочує персональне лідерство, 
відповідальність і почуття обов'язку. Могилянка бере ініціативу і готова до відповідальності за 
розвиток української освіти, науки та інших сфер своєї діяльності. 

 

Якість 

Ми встановлюємо і дотримуємось найвищих стандартів у науковій діяльності, викладанні та 
навчанні. Ми відзначаємо Могилянців за досягнуті результати та відданість цінностям. Для 
Могилянки абсолютно неприйнятні плагіат і будь-які прояви корупційної поведінки. 
Могилянець отримує фахову підготовку державною мовою, мовою міжнародного спілкування 
– англійською, а також іншими іноземними мовами. 

 

Національна свідомість 

Києво-Могилянська академія активно працює задля розвитку України. Ми є патріотами 
України, спілкуємось українською. Водночас повага до інших культур, традицій і мов є 
важливою складовою нашої свідомості. 

 

Демократія 

Демократизм, відкритість, прозорість, децентралізація, інклюзивність, протидія проявам 
авторитаризму, право на критику та увага до критики – наріжні принципи діяльності Києво-
Могилянської Академії. Ми плекаємо академічні свободи, критичність та незалежність 
мислення. 

Активна громадянська позиція  

Києво-Могилянська спільнота є центром незалежної інтелектуальної думки й активною 
пасіонарною частиною громадянського суспільства незалежної України. Могилянка відстоює 
своє право на власну думку, право критично висловлюватись про дії влади, а також ті процеси, 
які відбуваються в українському суспільстві, пропонує та ініціює зміни, спрямовані на 
розвиток країни. 
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2. КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УНІВЕРСИТЕТУ 
2.1. Кадровий склад НаУКМА 

 
Кадрова діяльність НаУКМА у 2015 році була спрямована на подальше формування 

якісного професорсько-викладацького складу, підвищення  інтелектуального потенціалу 
викладачів і науковців, залучення до викладацької і наукової діяльності спеціалістів вищої 
кваліфікації та талановитої молоді, підвищення педагогічної майстерності викладачів.  

В навчальному процесі НаУКМА, з урахуванням  зовнішніх сумісників, залучені  568 
науково-педагогічних працівника, переважна кількість яких це постійний склад (362 особи).   

 
 
Наукові ступені мають 414 осіб, з них 120 докторів наук, 294 кандидатів наук. Серед 

науково-педагогічних працівників, що працюють на постійних засадах, 255 мають науковий 
ступінь, що складає майже 45 % від загальної кількості науково-педагогічних працівників, що 
на 1% більше порівняно з минулим роком.  
 
 
 

Розподіл за науковим ступенем

206

88

294

49
71

120

0

50

100

150

200

250

300

350

Постійний склад Сумісник Всього Кількість

канд. наук
доктор наук

 
Малюнок 2.1.1. 

 
Вчені звання мають  254 особи, з них 40 професорів та 129 доцентів працюють у 

постійному складі, що складає майже 30 % від загальної кількості науково-педагогічних 
працівників.  
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Розподіл за вченим званням
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Малюнок 2.1.2. 

 
 
На найбільшому у НаУКМА факультеті гуманітарних наук працює 123 постійних 

працівника та 52 особи на засадах сумісництва.  
Найменшим за загальною чисельністю працівників є факультет інформатики (38 

постійних і лише 9 сумісників). Цей факультет має найменшу в університеті кількість 
сумісників.      

Факультети економічних та правничих наук майже однакові за чисельністю: на 
економічному 37 постійних  працівників і 25 сумісників, на правничому 35 постійних і 28 осіб, 
що працюють за сумісництвом. 
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Кількісний склад НПП по факультетам
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Малюнок 2.1.3. 
 

 
 

На наступному малюнку представлені 10 найбільших кафедр університету. 
Найбільшою з них є кафедра англійської мови. На ній працює 44 постійних працівників та 3 
сумісники.  
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Найбільші кафедри
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Малюнок 2.1.4. 
 
 
Кількість молодих викладачів віком до 35 років, що працюють  у НаУКМА, становить 

159 осіб (це 28% від загальної кількості НПП), з них 56 осіб працюють на засадах сумісництва.  
70 молодих викладачів мають ступінь кандидата наук, з них 21 особи – сумісники. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малюнок 2.1.5. 
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Малюнок 2.1.6. 

 
 

У НаУКМА працює всього 191 випускник-могилянець (це більш як 33 % від загальної 
кількості працівників), з них 132 складають науково-педагогічний персонал, 61 особа має 
ступінь кандидата наук.  

 
Протягом звітного періоду за сумлінну працю і високий професіоналізм 87 працівників 

НаУКМА були відзначені високими нагородами, у тому числі: 
• Державними нагородами – 20 осіб (9 – заслужений діяч науки і техніки Укоаїни, 1- 

заслужений журналіст України, 1 – заслужений юрист України, 2 – заслужений 
працівник освіти України, 1 – заслужений працівник культури України, 1 – народний 
артист України, 1 – Орден «За заслуги» І ступеня, 2 – Орден «За заслуги» ІІІ ступеня, 1 
– Орден Княгині Ольги ІІ ступеня, 1 – Орден Княгині Ольги ІІІ ступеня); 

• Грамотою Верховної Ради України нагороджений трудовий колектив університету та 8 
працівників; 

• Грамотою Кабінету Міністрів України нагороджено 4 працівника НаУКМА; 
• Подяками, Грамотами та Почесними грамотами Міністерства освіти та науки України 

було нагороджено 27 працівників університету; 
• Подяку Голови Київської міської державної адміністрації отримали 5 осіб; 
• Почесні відзнаки Подільської районної у місті Києві державної адміністрації отримали 

23 працівника; 
• Медаль «Петра Могили», найвищу  нагороду НаУКМА, отримали 5 осіб. 
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2.2. Підготовка кадрів вищої кваліфікації. Підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних працівників 

 
Серед пріоритетів, спрямованих на підвищення рівня наукових розробок та якість 

підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, визнано розвиток докторських програм і 
впровадження принципів третього циклу вищої освіти, реальне поєднання науки й освіти, що 
в європейській термінології визначається як «навчання через дослідження». Це вимагає зміни 
характеру і суті навчання в аспірантурі з метою фактичного наближення (за якістю й рівнем 
підготовки) до західних стандартів – докторських програм (PhD). НаУКМА з 2008 р. має 
досвід створення структурованих докторських (Ph.D.) програм, дієву та інституціолізовану 
Докторську Школу, і готова до трансформації діючої аспірантури та докторантури в світлі 
вимог Закону про вищу освіту. 

 
Підготовка аспірантів і здобувачів наукового ступеня кандидата наук у 2015 р.: 

 
У 2015/2016 навчальному році завершили навчання 45 аспірантів. 

 
На 2015/16 навчальний рік за державним замовленням згідно Наказу МОН на конкурсній 
основі були прийняті 52 аспіранта. 

 
На кінець року загальна кількість аспірантів у НаУКМА – 143 особи, з яких 134 навчаються 
за за рахунок коштів Державного бюджету України, 9 – за контрактом. 

 
22 кафедри НаУКМА готують аспірантів у 2015-16 навчальному році. 

 
 Кафедра НаУКМА Спеціальність Спеціальність Кількість 
  (шифр) (назва) аспірантів 

1 Кафедра 01.01.08 Математична логіка, теорія  
 математики  алгоритмів і дискретна 1 
   математика  

2 Кафедра хімії 02.00.11 Колоїдна хімія 1 
  05.17.18 Мембрани та мембранна 3 
   технологія  

3 Кафедра біології 03.00.15 Генетика 4 
     

4 Кафедра 03.00.11 Цитологія, клітинна  
 лабораторної  біологія, гістологія 

4  діагностики   
    

 біологічних систем    
5 Кафедра екології 03.00.16 Екологія 5 
6 Кафедра 05. 13.05 Комп’ютерні системи та 3 

 інформатики  компоненти  
  05.13.06 Інформаційні технології 4 
  01.05.03 Математичне та програмне 3 
   забезпечення обчислювальних  
   машин і систем  
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7 Кафедра історії 07.00.01 Історія України 4 
  07.00.02 Всесвітня історія 7 
  07.00.06 Історіографія,  
   джерелознавство та  
   спеціальні історичні  
   дисципліни  
8 Кафедра археології 07.00.04 Археологія 5 
9 Кафедра економічної 08.00.01 Економічна теорія та 3 
 теорії  історія економічної думки  
  08.00.02 Світове господарство та 3 
   міжнародні економічні  
   відносини  
10 Кафедра фінансів 08.00.11 Математичні методи, 9 
   моделі та інформаційні  
   технології в економіці  
11 Кафедра філософії 09.00.04 Філософська антропологія, 5 
 та релігієзнавства  філософія культури  
  09.00.05 Історія філософії 4 
  09.0008 Естетика 0 
  09.00.11 Релігієзнавство 0 
12 Кафедра 10.01.01 Українська література 5 

 

літературознавства 
   

 10.01.03 Література слов’янських 
0    народів     

  10.01.04 Література зарубіжних 
2    країн     

  10.01.05 Порівняльне 
4    літературознавство     

  10.01.06 Теорія літератури 3 
13 Кафедра української 10.02.01 Українська мова 

7  мови   
    

14 Кафедра загального 10.02.01 Українська мова 1 
 

та слов’янського 
   

 10.02.15 Загальне мовознавство 1 
 

мовознавства 
   

 10.02.17 Порівняльно-історичне та 
2    типологічне мовознавство     

15 Кафедра 12.00.01 Теорія та історія держави і  
 загальнотеоретичних  права, історія політичних і 

7  та державно-  правових вчень    

 правових наук    
16 Кафедра спеціальних 12.00.09 Кримінальний процес та  
 та галузевих правових  криміналістика; судова 

0  наук  експертиза; оперативно-    

   розшукова діяльність  
17 Кафедра 12.00.11 Міжнародне право 

3  міжнародного права   
     
18 Кафедра психології і 13.00.04 Теорія та методика 7 
 педагогіки  професійної освіти  
     
19 Кафедра. соціології 22.00.01 Теорія та історія соціології 0 
  22.00.02 Методологія та методи 2 
   соціологічних досліджень  
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  22.00.03 Соціальні структури та 1 
   соціальні відносини  
  22.00.04 Спеціальні та галузеві 

7    соціології     

20 Кафедра політології 23.00.01 Теорія та історія політичної 
2    науки     

  23.00.02 Політичні інститути та 
5    процеси     

  23.00.03 Політична культура та 
4    ідеологія     

  23.00.04 Політичні проблеми  
   міжнародних систем та 2 
   глобального розвитку  
  23.00.05 Етнополітологія та 

1    етнодержавознавство     

21 Кафедра 26.00.01 Теорія та історія культури 5 
 культурології    

22 Кафедра 27.00.04 Теорія та історія 4 
 журналістики  журналістики  
   Загалом 143 
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  Кількість аспірантів у 2015-16 н.р.     

   9       

     8     

  7   7  7 7  

5  5 5 5    5 5 

4 4 4 4 4  4   4 4 

3 3 3 3 3  3  3   

    2 2  2 2 2 

1 1     1 1   1 1 

   0 0 0  0 0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малюнок 2.2.1. 
 
Склад здобувачів наукового ступеня кандидата наук у НаУКМА 
  
Загалом до 6 кафедр НаУКМА прикріплено 20 здобувачів ступеня кандидата наук. 

 

 Кафедра НаУКМА Кількість 
  здобувачів 
   

1 Кафедра загального та 3 
 слов’янського мовознавства  

2 Кафедра загальнотеоретичних та 5 
 державно-правових наук  

3 Кафедра культурології 1 
4 Кафедра психології і педагогіки 8 
5 Кафедра політології 1 
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6 Кафедра фінансів 2 
 Загалом 20 
 
Розподіл за роками перебування в статусі здобувача: 

 

1 рік 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік 
     

2 5 6 7 0 
 
 
Склад докторантів НаУКМА 

 
На кінець 2015 р. у НаУКМА у докторантурі перебуває загалом 12 осіб, із яких 11 
навчаються за рахунок коштів Державного бюджету України за державним 
замовленням, і 1 особа – за кошти фізичних осіб.  
Підготовку докторантів здійснюють 9 кафедр НаУКМА: 

 

 Кафедра НаУКМА Спеціальність шифр Кількість 
       докторантів 
        

1 Кафедра екології  03.00.16 - екологія 1 
2 Кафедра загальнотеоретичних та 12.00.01 – теорія 1 

 державно-правових наук     
3 Кафедра інформатики 05.13.06 - інформаційні 1 

    технології  
4 Кафедра історії  07.00.06 - історіографія, 2 

    джерелознавство та  
    спеціальні історичні  
    дисципліни  
5 Кафедра культурології 26.00.01 – теорія та 1 

    історія культури  
6 Кафедра літературознавства 10.01.06 – теорія 2 

    літератури  
7 Кафедра політології 23.00.02 - політичні 2 

    інститути та процеси  
8 Кафедра української мови 10.02.01 – українська мова 1 
9 Кафедра філософії та 09.00.05 – історія філософії 1 

 релігієзнавства      
     Всього 12 

Розподіл за роками навчання:     
       

1 рік навчання  2 рік навчання  3 рік навчання   
        

 4  4  4   
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Навчання в Докторській школі ім. родини Юхименків 
 
Діяльність PHD програм і навчання в «Докторські школі ім. Родини Юхименків» у 
2015/16 році провадилося за усталеним порядком, згідно «Регламенту ДШ НаУКМА» 
2011 р., Академічного календаря 2015/16, і відповідних рішень Виконавчого комітету 
ДШ НаУКМА. 
 
24 грудня 2015 р. Вчена рада розглянула й затвердила навчальну програму 
спеціальних міждисциплінарних курсів (DS Curriculum) в обсязі 46 кредитів 
ЄКТС. 
 

1. Нормативні навчальні дисципліни  
 Організація й стандарти наукової роботи ЄКТС 

1.1. Процедури й стандарти наукової освіти в НаУКМА 1 
1.2. Планування наукової роботи та освіти (How to manage your PHD). 2 
1.3. Розробка Дисертаційного проекту 1 
1.3. Informational literacy (Робота з інформаційними ресурсами) 3 

 Мова і комунікація  
1.4. Академічне письмо англійською мовою 1 (Academic Writing-1). 3 
1.5. Академічне письмо англійською мовою 2 (Academic Writing 2) 3 

 Методологічна підготовка  
 Проблемні питання сучасної науки: історія, методи, етика,  

1.6. комунікація 3 
1.7. Методологія наукового пізнання (за фахом) 3 
1.8. PhD Colloquium (за фахом) 1 
1.9. Підготовка PhD Thesis Prospectus 1 

 Навички викладача  
 Викладання у вищій школі 1 (Система підготовки в університеті.  

1.10. Практичні поради для асистентської практики) 1 
1.11. Викладання у вищій школі 2 (Розробка курсів, методи оцінювання) 1 

 Викладання у вищій школі 3 (Сучасні методики проведення занять,  
1.12. особливості он-лайн освіти) 1 

 2. Вибіркові навчальні дисципліни  
2.1.1. Культура наукової мови 1 
2.1.2. PhD колоквіум Докторської школи 1 
2.1.3. Друга іноземна мова І (німецька) 7 
2.1.4. Друга іноземна мова ІІ (німецька) 7 
2.2. Дисципліни вільного вибору  

2.2.1. Семінар "Ідеологія" 1 
2.2.2. Гостьовий курс 1 (за фахом) 1 
2.2.3. Гостьовий курс 2 (за фахом) 1 
2.2.4. Методологічний семінар (воркшоп) 1 

 
 
Докторська школа ім. Родини Юхименків об’єднує 8 освітньо-наукових PHD програм: 

• Біологія та біорізноманіття (заснована 2009 р., керівник – Ірина Вишенська) 
• Історія Східно-Центральної Європи (заснована 2010 р., керівник – Наталя 

Шліхта) 
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• Масові комунікації (заснована 2008 р., керівник – Євген Федченко) 
 

• Філософія і література (заснована 2010 р., керівники - Володимир Моренець, 
Тарас Лютий) 

• Фінанси (заснована 2008 р, керівник – Ірина Лук’яненко) 
• Соціальна робота й соціальна політика (заснована 2010 р, керівник – 

Надія Кабаченко) 
• Суспільні трансформації (заснована 2011 р., керівники – Михайло 

Винницький, Маргарита Чабанна) 
• Управління в охороні здоров’я (заснована 2008 р., керівник – Ніна Чала) 

 
На сьогодні в Докторській школі ім. родини Юхименків навчаються 66 слухачів 
PHD програм, які є також аспірантами НаУКМА. 

 

 PHD(освітньо-наукова) програма Кількість 
  слухачів 
 

  
1 Біологія та біорізноманіття 7 
2 Історія Східно-Центральної Європи 1 
3 Масові комунікації 7 
4 Філософія і література 21 
5 Фінанси 15 
6 Соціальна робота й соціальна політика 0 
7 Суспільні трансформації 13 
8 Управління в охороні здоров’я 2 

 Всього 66 
 
 
 

 Кількість слухачів освітньо-наукових програм  

  21   

  15 13  
    

7  7   
 1  0 2 
   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малюнок 2.2.2. 
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 Біологія та біорізноманіття 
 
  Історія Східно-Центральної 

Європи 

   

     

     

  
Масові комунікації 

    
      
      

  Філософія і 
література 

    
      

      

  
Фінанси 

    
      
      

  Соціальна робота й соціальна політика   
    

  Суспільні 
трансформації 

 3% 10% 1% 
     

   

20% 
  

     

  Управління в охороні 
здоров’я 

  
    

11%     

      

   0%    

    23%   
      32% 

   Кількісний розподіл за PhD програмами 
    

   
Малюнок 2.2.3. 
 

  Управління в Кількісний розподіл за PhD програмами 
  охороні здоров’я     

Біологія та 
біорізноманіття 

Історія 
Східно-
Центральної 
Європи 

 
 

Суспільні  
трансформації 

 

Соціальна робота й 
Масові 
комунікації 

соціальна політика  
 
 
 
 

Фінанси Філософія і  

 література 
 
 
 
 
 

Малюнок 2.2.4. 
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30 березня-3 квітня 2015 р. була проведена традиційна IV PhD конференція Докторської 
школи ім. родини Юхименків НауКМА, присвячена ювілею НаУКМА - «Vivat 
Academia:  
місія академічності в умовах плинної сучасності. До 400-ліття НаУКМА». У конференції 
брали участь 29 слухачів PhD програм 1-3 років навчання, працювали 3 секції. У рамках 
конференції 30 березня 2015 р. відбувся ІV Міждисциплінарний PHD колоквіум 
«Академічна ідентичність sub specie aeterni: берегти традиції і примножувати знання. До 
400-ліття НаУКМА». 
 
У 2015 році відбувся захист одразу трьох дисертацій і присудження трьох ступенів 
доктора філософії випускницям PhD програм: 
 

• Анастасія Безверха отримала ступінь доктора філософії у галузі масових 
комунікацій  
(Doctor of Philosophy in Mass Communications) із відзнакою «summa cum laude» за 
дисертацію «Репрезентації кримських татар в українському медійному дискурсі»  
(Representations of The Crimean Tatars in the Ukrainian Media Discourse), захист 
відбувся 22 травня 2015 р. - http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/4186 

• Ольга Максимчук здобула ступінь доктора філософії у галузі філософії і 
літератури  
(Doctor of Philosophy in Philosophy and Literature) із відзнакою «summa cum laude» 
за дисертацію «Пісня пісень у літературі українського бароко», захист відбувся 18 
червня 2015 р.; 

• Ольга Полюхович здобула ступінь доктора філософії у галузі філософії і 
літератури  
(Doctor of Philosophy in Philosophy and Literature) із відзнакою «cum laude» за 
дисертацію «Феномен алієнації в українській прозі 1920–1940-х років», захист 
відбувся 18 червня 2015 р. 

 
Дипломи були вручені під час Урочистих зборів трудового колективу НаУКМА в рамках 
святкування 400-літнього ювілею НаУКМА 15 жовтня 2015 р. 
 
 

3. Наукова, науково-технічна та видавнича діяльність. 

 
Загальна концепція наукових досліджень у НаУКМА – «Україна: людина, 

суспільство, природа», спрямована на вивчення актуальних проблем у галузі 
гуманітарних, суспільних та природничих наук. Вона лишається незмінною впродовж 
багатьох років і об’єднує професорсько-викладацький склад та науковців університету 
для реалізації засадничого принципу вищої освіти, який сповідує Національний 
університет «Києво-Могилянська академія» з перших років свого відродження  –  
поєднання навчання з  
науковою роботою. 
 
 Наукова робота в НаУКМА 

На 32 кафедрах шести факультетів та в 35 
у 2015 році здійснювалась на 32 
кафедрах, 6 факультетах і в 35 

науково-дослідних центрах та лабораторіях науково-дослідних  центрах  та 
НаУКМА працюють 568 осіб, з яких 120 лабораторіях.   До   наукової 
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докторів (21,13 %) та 294 кандидатів наук роботи були залучені всі науково- 

(51,76 %). З них 362 – на постійній основі. педагогічні працівники, студенти 
 й аспіранти університету.  

  
Традиційно науковий рік в університеті розпочинається відкриттям «Днів науки 

НаУКМА». Це своєрідна січнева наукова сесія університету, яка у 2015 році відбувалась 
з 2  
по 13 березня і була присвячена 400-річчю Києво-Могилянської Академії. Програма 
цього міждисциплінарного форуму була відзначена яскравими науковими акціями, які за 
своєю тематикою охоплювали практично увесь спектр наукових напрямів, що 
розвиваються в НаУКМА. На пленарному засіданні, відкритті Днів науки, свої наукові 
здобутки представив факультет гуманітарних наук. З доповідями виступили: 
 

• С. І. Головащенко «Традиція біблійних студій в КМА – КДА та її місце у ві 
тчизняній науковій і гуманітарній культурі».  

• О. М. Демська «Мова і влада».  
• М. В. Яременко «Як і коли 1701 рік став рубіжним в історії Могилянської 

академії (про початок університетського статусу «київських латинських шкіл»)».  
До найважливіших результатів наукових досліджень слід віднести здобутки трьох 

викладачів НаУКМА, які у 2015 році успішно захистили дисертації на здобуття 
наукового ступеню доктора наук: 
кафедра історії 
 

Яременко М. В. «Студенти Києво-Могилянської академії XVIII ст.: 
характеристика складу та стимули до навчання», спеціальність 07.00.01 – історія 
України, 12 травня 2015 р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 35.222.01 
Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України та Інституту 
народознавства НАН України. 
 
кафедра філософії та релігієзнавства 
 

Головащенко С. І. «Біблієзнавство в Київській духовній академії (ХІХ – поч. ХХ 
ст.): становлення і розвиток», спеціальність 09.00.01 – релігієзнавство, 05 червня 2015 р. 
на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.053.21 в Національному педагогічному 
університеті імені М. П. Драгоманова. 
 
кафедра маркетингу та управління бізнесом 
 

Ганущак-Єфіменко Л. М. «Механізм управління інноваційним розвитком 
підприємництва в Україні», спеціальність 08.00.03 – економіка та управління 
національним господарством, Національна академія управління при Президентові 
України. 
 

Докторські дисертації стали узагальненням оригінальних ґрунтовних досліджень, 
які здійснювались в стінах університету впродовж декількох років на кафедрах історії, 
математики та галузевих правових наук. 
 

Результативність наукових досліджень, що здійснюються в стінах Києво-
Могилянської академії, підтверджується також успішними захистами кандидатських 
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дисертацій, підготовлених на кафедрах та наукових центрах під керівництвом науковців 
НаУКМА в рамках аспірантури та Докторської школи НаУКМА. Всього протягом 2015 
року було захищено 20 кандидатських дисертацій (в тому числі 3 PhD) (детальніше див.  
додаток 3.4). 
 

Високий рівень наукової та педагогічної діяльності викладачів НаУКМА був 
засвідчений атестаційною колегією МОН України присвоєнням у 2015 році вчених 
звань: 
 

професора кафедри хімії А. Ф. Бурбану 
 

кафедри соціології С. М. Оксамитній 
 

кафедри галузевих правових наук Р. А. Петрову 
 

доцента кафедри історії Т. Ю. Григор’євій 
 

кафедри англійської мови Л. О. Нестеренко 
 

кафедри хімії Г. А. Побігай 
 

кафедри фінансів Т. О. Подвисоцькій 
 

кафедри української мови Н. С. Трач 
 
 
 
 

 
Указом Президента України № 269/2015 від 15 травня 2015 року за вагомий 

особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного 
потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм присвоєно 
почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України" ШАЛАГІНОВУ Борису 
Борисовичу, професорові кафедри літературознавства, доктору філологічних наук. 
 

Указом Президента України №586/2015 від 15 жовтня 2015 року «Про відзначення 
державними нагородами України працівників НаУКМА» за вагомий особистий внесок у 
розвиток національної освіти, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, багаторічну 
плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 400-річчя заснування Києво-
Могилянської Академії присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки 
України": 
 

БАЖАЛУ Юрію Миколайовичу, завідувачеві кафедри економічної теорії, доктору 
економічних наук, професорові; 
 

ГЛИБОВЦЮ Миколі Миколайовичу, деканові факультету інформатики, доктору 
фізико-математичних наук, професорові; 
 

КОРОЛЬКУ Валентину Григоровичу, завідувачеві кафедри зв’язків з 
громадськістю, психології та педагогіки, доктору філософських наук, професорові; 
 

ЛУЧИКУ Василю Вікторовичу, завідувачеві кафедри загального і слов’янського 
мовознавства, доктору філологічних наук, професорові; 
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МОРЕНЦЮ Володимиру Пилиповичу, завідувачеві кафедри літературознавства, 
доктору філологічних наук, професорові; 
 

ОКСАМИТНІЙ Світлані Миколаївні, деканові факультету соціальних наук і 
соціальних технологій, доктору соціологічних наук, професорові; 
 

ТКАЧУК Марині Леонідівні, деканові факультету гуманітарних наук, доктору 
філософських наук, професорові; 
 

ЯКОВЕНКО Наталі Миколаївні, професорові кафедри історії, доктору історичних 
наук, професорові. 
 

Почесне звання "Заслужений працівник культури України": 
 

ЯРОШЕНКО Тетяні Олександрівні, кандидату історичних наук, доценту, віце-
президенту з наукової роботи та інформатизації 
 
3.1. Результати наукових досліджень 
 

Коштом державного бюджету у 2015 році виконувались 3 фундаментальні наукові 
теми та 4 прикладні наукові розробки.  

У межах робочого часу викладачів на кафедрах та наукових підрозділах 
виконувалося 

22 наукові теми, зареєстровані в УкрІНТЕІ .  
Теми кандидатських дисертацій аспірантів, кваліфікаційні роботи магістрів та 

бакалаврів, курсові роботи є органічною складовою цих наукових тем. 
 

 
Серед стратегічних завдань НаУКМА – активізація публікаційної активності 

викладачів-науковців НаУКМА як у вітчизняних, так і в іноземних виданнях, 
трансформація видавничих принципів НаУКМА та видавництв НаУКМА у 
багатогалузевий університетський видавничий центр Kyiv Mohyla University Press. 
Стратегічно важливим 
завданням  є створення  політики  зростання  кількості  публікацій  викладачів-науковців 
НаУКМА  у реферованих  рецензованих  виданнях,  що  входять  до міжнародних 
наукометричних баз даних Web of Science Core Collection та Scopus. 
 
 
  
 
У 2015 році дослідники НаУКМА підготували 37 монографій, 843 наукові статті, з 
них  

– 151 у закордонних виданнях. 
 

Видано 5 підручників, 55 навчальних посібників та методичних 
рекомендацій, практикумів тощо. 

 
 

У 2015 році результати наукових досліджень професорсько-викладацького складу 
НаУКМА відображені у 37 монографіях та 843 наукових статтях, з них – 151 у  
закордонних виданнях. Викладачами НаУКМА видано 5 підручників, 55 навчальних 
посібників та методичних рекомендацій, практикумів. Дослідницький доробок студентів  
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університету у 2015 році віддзеркалений у 59 самостійних наукових друкованих роботах 
(статтях, тезах доповідей на конференціях) та 25 публікаціях, написаних у співавторстві 
з викладачами і науковцями НаУКМА та інших інституцій. 
 

Протягом 2015 року відбулося 845 виступів науковців НаУКМА з доповідями на 
наукових форумах різного рівня, серед яких 432 - це міжнародні конференції, семінари, 
симпозіуми, з’їзди тощо. Самостійно співробітниками університету було організовано 53  
наукових заходів, з яких 12 – міжнародного рівня. Спільно з партнерами НаУКМА було 
проведено 60 наукових конференцій, семінарів тощо, серед них – 17 міжнародних. 
 

Протягом 2015 року світ побачили 13 випусків «Наукових записок НаУКМА», 4 
випуски «Магістеріуму». Побачили світ другі номери двох могилянських англомовних 
рецензованих журналів: Kyiv-Mohyla Humanities Journal (http://kmhj.ukma.edu.ua) та 
Social, Health, and Communication Studies Journal (спільний проект Національного 
університету «Києво-Могилянська академія», Університету МакЮен (MacEwan 
University, Canada) і Тернопільського державного медичного інституту,  
(https://journals.macewan.ca/index.php/shcsjournal/issue/current/showToc ) 
 

У 2015 році за рахунок держбюджету в НаУКМА 

виконувались 3 фундаментальні наукові теми: 
 

«Теоретико-методологічне забезпечення та розробка сучасного математичного 
інструментарію формування взаємоузгодженої фінансово-бюджетної та монетарної 
політики в умовах макроекономічної нестабільності», науковий керівник – професор, д-р  
екон. н. І. Г. Лук’яненко, обсяг фінансування – 405,319 тис. грн. 
 

«Розробка методів одержання новітніх функціональних полімерів та полімерних 
мембран для потреб водопідготовки та фармації», науковий керівник – професор, д-р 
техн. н. А. Ф. Бурбан, обсяг фінансування – 351,863 тис. грн. 
 

«Література та ідеологія в українській гуманітарній думці ХХ – ХХІ століть»,  
науковий керівник – професор, д-р філол. н. В. П. Моренець, обсяг фінансування – 388,7 
тис. грн. 
 

та  4 прикладні науково-дослідні розробки: 
 

«Інтелектуальні пошукові системи над соціальними мережами», науковий керівник  
– професор, д. ф.-м.н. М. М. Глибовець, обсяг фінансування – 240,102 тис. грн. 
 

«Біографічний підхід в історико-філософських і релігієзнавчих студіях: на 
матеріалах дослідження філософської та богословської спадщини Київської духовної 
академії (1819–1924)», науковий керівник – професор, д. філос. н. М. Л. Ткачук, обсяг 
фінансування – 309,917 тис. грн. 
 

«Прогностичне моделювання динаміки енергетичних потоків зональних екосистем 
України за умов зміни клімату», науковий керівник – к. біол. н., доц. І. Г. Вишенська,  
обсяг фінансування – 210,011 тис. грн. 
 

«Визначення впливу флуоресцентних наноматеріалів на гемопоетичну систему для 
ранньої діагностики онкогематологічних захворювань» науковий керівник – професор, д. 
мед. н. Н. М. Білько, обсяг фінансування – 217, 982 тис. грн. 
 
 

http://www.ukma.kiev.ua/ua/nauka/zapiski/index.html
http://kmhj.ukma.edu.ua/
https://journals.macewan.ca/index.php/shcsjournal/issue/current/showToc
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Основні результати виконання бюджетних тем – фундаментальні дослідження. 
 

1. «Теоретико-методологічне забезпечення та розробка сучасного математичного 
інструментарію формування взаємоузгодженої фінансово-бюджетної та 
монетарної політики в умовах макроекономічної нестабільності»,  
науковий керівник – професор, д. екон. н. І. Г. Лук’яненко. 

 
В результаті виконання НДР у 2015 році розроблено модель циклічного розвитку 

фінансової бульбашки як основного дестабілізатора фондового ринку та концепцію її 
вбудови в загальну динамічну стохастичну макромодель для української економіки.  

Запропоновано стохастичну динамічну модель загальної рівноваги для малої 
відкритої економіки, яка на відміну від наявних включає додаткові механізми 
фінансового акселератора.  

Модель розвитку фінансової бульбашки дозволяє визначити заходи економічної 
політики, спрямовані на згладжування або попередження негативних тенденцій, 
спричинених макроекономічною дестабілізацією, а також оцінити та дослідити 
синергетичний ефект від спільної взаємоузгодженої дії інструментів фінансово-
бюджетної та монетарної політики в умовах дії дестабілізуючих факторів.  

Інструментарій оцінювання та калібрування невідомих параметрів узагальненої 
динамічної стохастичної моделі загальної рівноваги базується на методах байєсівської 
економетрики та дозволяє враховувати можливості оновлення гіпотези при появі нових 
фактів, а також додаткову інформацію, що характеризує економічну систему.  

Розроблено окремі макромоделі основних секторів української економіки та 
концепцію їх об’єднання в цілісну загальну макроекономічну модель на основі методів 
системної динаміки, що дозволяє формалізувати складні нелінійні причинно-наслідкові 
взаємозв’язки  
між елементами економічної системи в динаміці та визначити її реакцію на взаємодію 
фіскальних та монетарних інструментів в різні періоди та за різних внутрішніх та 
зовнішніх дестабілізуючих факторах.  

Запропонована методологія та розроблена на її основі макроекономічна динамічна 
імітаційна модель української економіки з урахуванням специфічних особливостей 
стану соціально-економічного розвитку української економіки та механізму оцінки 
синергетичного ефекту взаємоузгодженої дії інструментів фінансово-бюджетної та 
монетарної політики, спрямованої на запобігання можливому розвитку кризових явищ в 
середньостроковій та довгостроковій перспективі та підтримку сталого розвитку 
української економіки є авторською розробкою, її реалізація дозволяє отримати 
конкурентоспроможні результати порівняно з західними аналогами та може бути 
запатентована як авторський винахід. 
 

У рамках виконання наукової теми було опубліковано 7 монографій (авторські та 
колективні), 4 навчально-методичні посібники (1 підручник подано до друку), отримано 
2 свідоцтва на реєстрацію авторського права. 
 

Результати досліджень оприлюднені в 62 наукових статтях (з них, 14 – у журналах, 
що входять до наукометричних баз даних, 11 – у фахових українських виданнях, 35 – в 
інших наукових виданнях України, 3 – в іноземних виданнях). 
 

Організовано та проведено: 2 міжнародні конференції, виголошено 26 доповідей 
на міжнародних та національних конференціях та наукових семінарах. 
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2. «Розробка методів одержання новітніх функціональних полімерів та 
полімерних мембран для потреб водопідготовки та фармації », науковий 
керівник – професор, д. техн. н. А. Ф. Бурбан. 

 
 
 В результаті виконаних у 2015 році досліджень було розроблено метод 
іммобілізації магнітних наночастинок на полімерних полісульфонових мембранах з 
метою зниження їх забруднення та концентраційної поляризації. 
 
 В основу методу покладено закріплення функціоналізованих аміно-групами 
наночастинок Fe3O4 на мембрані за допомогою гнучкого спейсера поліетиленіміну та 
поліпропілендігліцедилетеру, що дозволяє їм рухатися при прикладанні магнітного поля 
та інтенсифікувати турбулізацію в примембранному шарі. 
 

Отримані магніто-активні мембрани досліджували в процесі ультрафільтрації 
водних розчинів БСА. Показано, що ультрафільтрація поліетиленгліколю (ПЕГ) на 
магніто-активних мембранах характеризується вищими потоками у порівнянні з 
контрольними мембранами та вдвічі більшим коефіцієнтом масоперенесення, що для 

БСА становить 1,23∙10-5 м/с. 
 

Нанорозмірні гідрогелі та ферогідрогелі були синтезовані шляхом суспензійної 
полімеризації N-ізопропілакриламіду та метиленбісакриламіду. 
 

Методом скануючої електронної мікроскопії та динамічного світлового 
розсіювання встановлено, що розмір наногелів варіює в діапазоні 100-200 нм. Отримані 
наногелі характеризуються термо-, рН та магніточутливими властивостями. Гідрогель 
характеризується чітким фазовим переходом при нагріванні вище від температури 32оС. 

 
Показано можливість надання гідрогелям магніточутливих властивостей шляхом 

інкорпорації попередньо синтезованих наночастинок магнетиту із середнім розміром 
близько 15 нм, завдяки чому створюються передумови для адресної локалізації їх 
поблизу органа-мішені, що дає змогу використовувати розроблені системи для доставки 
медичних препаратів в лікарняній гіпертермії. 
 

Результати досліджень опубліковані у 4 наукових статтях (з них, 1 в журналі, що 
входить до бази Scopus, 3 – у наукових фахових виданнях України). 
 

Організовано та проведено українсько-польську міжнародну наукову 
конференцію «Мембранні та сорбційні процеси та технології» (грудень 2015). 
 

Зроблено 7 доповідей, з них, на міжнародних наукових конференціях - 5 та на 
національних – 2. 

 
3. «Література та ідеологія в українській гуманітарній думці ХХ – ХХІ 

століть», науковий керівник – професор, д. філол. н. В. П. Моренець. 

 
В результаті проведених у 2015 році досліджень виявлена специфіка розуміння та 

інтерпретації явища ідеології у світовій і вітчизняній філософії та інших гуманітарних 
дисциплінах ХІХ–ХХІ ст.  
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Визначено зміст поняття «ідеологія» й співвіднесених із ним понять і категорій.  
Виокремлено науково значущі концепції аналізу ідеології ХХ – ХХІ ст., здатні 

сприяти вирішенню актуальної проблеми впливу ідеологій на створення та сприйняття 
літератури. 
 

Результати досліджень опубліковані у 6 наукових статтях, з них: 3 – у фахових 
виданнях України; 3 – в інших виданнях. Організовано і проведено 4 наукові заходи; 
виголошено 11 доповідей на наукових конференціях і семінарах (з них: 3 – на 
міжнародних;  
9 – на національних). Захищено 2 кандидатські дисертації та 1 кваліфікаційна 
магістерська робота за темою проекту. 
 

Розроблено і впроваджено 2 курси: науково-навчальний семінар «Ідеологія» для 
аспірантів і слухачів PhD програм (3 кредити, вибірковий курс 2015-16 н.р.), курс для 
магістрів НаУКМА «Теорії ідеології», осінній триместр - 2015. 
 
 

Основні результати виконання бюджетних тем – прикладні дослідження. 
 
 

1. «Біографічний підхід в історико-філософських і релігієзнавчих студіях: на 
матеріалах дослідження філософської та богословської спадщини Київської 
духовної академії 
(1819–1924)»,  

науковий керівник – професор, д. філос. н. М. Л. Ткачук. 
 

В результаті виконаних досліджень визначено сутність та зміст біографічного 
підходу, основні тенденції у його розумінні, місце і роль у сучасному гуманітарному 
знанні.  

З’ясовано механізми і особливості застосування біографічного підходу в історико-
філософських і релігієзнавчих студіях на матеріалах дослідження філософської і 
богословської спадщини Київської духовної академії (1819–1924).  

Опубліковано перший том енциклопедії «Київська духовна академія в іменах : 
1819– 1924» / упоряд. і наук. редактор М. Л. Ткачук; відп. ред. В. С. Брюховецький. – К. : 
Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – 740 с.  

Енциклопедія становить першу цілісну наукову реконструкцію (на матеріалах 
спеціальних археографічних, історіографічних, біографічних і бібліографічних студій) 
життєвого шляху та творчого доробку викладачів і видатних вихованців єдиного на 
теренах України ХІХ – поч. ХХ ст. вищого православного навчального закладу. 
 

Здійснене дослідження суттєво примножує й уточнює сучасні наукові знання не 
лише про життя і творчість окремих діячів, а й про інституційну історію КДА, її місце у 
розвиткові вітчизняної освіти, науки та культури. 
 

Захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за 
спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство на тему: «Біблієзнавство в Київській духовній 
академії (ХІХ – поч. ХХ ст.): становлення і розвиток». У дисертації вперше у 
релігієзнавчій науці здійснено реконструкцію біблієзнавства в Київській духовній 
академії ХІХ – початку ХХ ст. як цілісної системи дослідницької та викладацької 
діяльності, невід’ємного компонента духовно-академічної культури; проаналізовано 
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передумови, історико-культурний, освітній і релігійний контекст, ідейні та інституційні 
чинники формування у КДА як академічного, так і популярного дискурсів вивчення та 
освоєння Біблії. Висвітлено досвід викладацької праці та науково-богословської 
творчості видатних дослідників Біблії – представників КДА цього періоду, таких, як єп. 
Філарет (Філаретов), С. М. Сольський, Я. О. Олесницький, Ф. Я. Покровський, А. С. 
Царевський, архієп. Василій (Д. І. Богдашевський), В. П. Рибінський, О. О. Глаголєв та 
ін. 
 

Результати дослідження опубліковано у 2-х монографіях та 10 наукових статтях (з 
них, 4 у фахових українських виданнях, 1 – в іноземному журналі, 5 статей – в інших 
виданнях України. 163 наукові статті увійшли до першого тому енциклопедії «Київська 
духовна академія в іменах : 1819–1924» 
 

Організовано і проведено 4 наукові заходи. 
 

Результати дослідження, одержані у 2015 р., впроваджено у викладання дисциплін: 
«Філософська пропедевтика» (проф. В. І. Менжулін), «Історико-філософська 
біографістика» (проф. В. І. Менжулін), «Біблієзнавство», «Історія християнства», 
«Релігієзнавство» (всі – доц. С. І. Головащенко) – всі для студентів НаУКМА з напряму і 
спеціальності «Філософія»; «Історія Київських духовних шкіл» (проф. В. В. Бурега) – 
для студентів магістратури Київської духовної академії і семінарії УПЦ. 
 
 

2. «Інтелектуальні пошукові системи над соціальними 

мережами», науковий керівник – професор, д. ф.- м. н. М. М. 

Глибовець. 

В результаті виконаних досліджень було експліковано поняття аналізу 
суджень в контексті інтелектуальних пошукових систем та розроблено онтологічні 
моделі подання знань в інтелектуальних пошукових системах. 
 

Розроблено евристичні алгоритми вибору характеристичних слів та Web-
прототип для аналізу висловлювань користувачів соціальної мережі Twitter. 
 

Теоретичні результати нові, отримані вперше. 
 

Прототип працює ефективно, аналізуючи судження в соціальній мережі в 
реальному  

часі. 
 

В рамках наукової теми публіковано 1 монографію та 5 наукових статей у 
фахових наукових виданнях України. 162 наукові статті увійшли до 

Організовано і проведено 1 міжнародну конференцію «Теоретичні та прикладні 
аспекти побудови програмних систем» (TAAPSD'2015), виголошено 6 доповідей. 
на наукових конференціях і семінарах; захищено 3 кваліфікаційні магістерські роботи. 

Результати дослідження впроваджено у викладання дисциплін: «Методи 
інформаційного пошуку», «Теоретичні та прикладні аспекти онтологій», «Агентні 
технології». 
 

3. «Прогностичне моделювання динаміки енергетичних потоків зональних 
екосистем України за умов зміни клімату», 
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науковий керівник – к. біол. н., доц. І. Г. Вишенська. 

 
У 2015 році був проведений порівняльний аналіз основних математичних моделей 

для прогностичного моделювання екосистем під впливом зміни клімату, відібрані 
моделі, що найбільш повно здатні відображувати зміни функціонування природних 
екосистем і, в першу чергу, їх продуктивності. 
 

В ході польових експериментів були оцінені показники приросту біомаси в лісових 
та степових екосистемах. Проведений аналіз показав залежність чистої первинної 
продуктивності рослинних угруповань Біосферного заповідника "Асканія-Нова" від 
кількості атмосферних опадів. 
 

Отримані результати опубліковано у 2-х статтях у фахових наукових видання 
України та були оприлюднені на міжнародних та національних наукових конференціях 
та семінарах(зроблено 3 доповіді). 
 
 

4. «Визначення впливу флуоресцентних наноматеріалів на гемопоетичну 
систему для ранньої діагностики онкогематологічних захворювань»  
науковий керівник – професор, д. мед. н. Н. М. Білько 

 
В результаті виконаних досліджень було встановлено цитотоксичний вплив 

наноматеріалів на проліферативну активність та диференціювання гемопоетичних 
стовбурових клітин. 
 
 

Продовжується розробка адекватної моделі для мічення фізіологічних та 
онкотрансформованих гемопоетичних стовбурових клітин флуоресцентними 
карбоновими наноточками з визначенням їх локалізації у субклітинних структурах. 
 

Отримані результати опубліковано у 2-х статтях у фахових наукових видання 
України та оприлюднені у 1 доповіді на науковій конференції. 
 
 
3.2. Підвищення ефективності та фінансування наукових досліджень 
 
 
 

Адміністрація НаУКМА постійно шукає шляхи для підтримки та стимулювання 
ефективної наукової роботи кожного викладача. За сприяння спонсорів у 2010 році 
започатковано премії за міжнародні наукові публікації. У 2015 році цю премію 
отримали  
11 співробітників університету. 
 

З 2006 року у НаУКМА була започаткована Премія імені Петра Могили, яка 
присуджується Вченою радою за вагомі наукові дослідження, що сприяють розвитку 
гуманітарних, суспільних та природничих наук, утверджують високий авторитет 
університетської науки на міжнародному рівні та опубліковані у вигляді монографій, 
енциклопедій, книг, підручників, навчальних посібників, циклу наукових праць. 
Лауреатами Премії 2014 року стали: 
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- в галузі гуманітарних наук - Яременку Максиму Васильовичу за 
монографію «Академіки» та Академія.  

Соціальна історія освіти й освіченості в Україні 
XVIII ст.» - в галузі природничих наук –  

Гулаєвій Наталії Михайлівні за підручник «Еволюційні алгоритми» (у 
співавторстві з М. М. Глибовцем)  

- в галузі суспільних наук -  
Колективу авторів (В. В. Россоха, О. В. Гуменна, К. В. Пічик, Н. В. Романченко) 

за навчальний посібник "Маркетинговий менеджмент" 
 

Лауреати Премії імені Петра Могили 2015 року будуть визначені на засіданні 
Вченої ради Університету в січні 2016 року напередодні відкриття «Днів науки 
НаУКМА – 2016». 

 
ФІНАНСУВАННЯ    

 
 Обсяг фінансування за   рахунок 

Загальний обсяг держбюджету у 2015 році складав 2 283,90 
фінансування тис. грн., що на 3% менше, порівняно з 

наукових досліджень  минулим роком (2014 рік - 2346,371 тис. грн). 
   

НаУКМА у 2015 році На  фінансування  фундаментальних 
складав досліджень  припадало  1145,882  тис.  грн. 

3 090, 72 тис. грн., 
(50% від загального обсягу фінансування), а 
на прикладні розробки – 978,012 тис. грн. 

з них за рахунок 

(43% від загального обсягу), виконання 
зобов’язань України у сфері міжнародного 
співробітництва (програма «Горизонт 2020»)- 
160, 0 тис. грн.. (7% від загального обсягу). У 
2014 році – 

держбюджету - 65% складало фінансування 

2 283,9  тис. грн., 
фундаментальних досліджень і, відповідно, 
35 % – прикладні розробки.  

спецфонд - 806 812, 00 Надходження до спеціального фонду у 
грн. 2015 році становили 806 812, 00 грн. 

 
 
 
3.3. Співробітництво з науковими закладами, організаціями та 
установами 
 

Чільне місце серед наукових закладів, з якими НаУКМА провадить співпрацю 
посідає Національна академія наук України, багато дослідників якої за сумісництвом є 
викладачами університету. Зокрема, 2015 року НаУКМА здійснювала співпрацю з 
такими інститутами НАН: 
 

• Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України;  
• Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;  
• Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України;  
• Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України;  
• Інститут гідробіології НАН України  
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• Інститут хімії поверхні НАН України;  
• Інститут біоколоїдної хімії НАН України;  
• Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології НАН України;  
• Інститут проблем безпеки атомних електростанцій НАН України;  
• Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;  
• Інститут геологічних наук НАН України;  
• Інститут ядерних досліджень НАН України;  
• Інститут фізики НАН України;  
• Інститут економіки та прогнозування НАН України;  
• Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України;  
• Інститут соціології НАН України;  
• Інститут політичних та етнонаціональних досліджень НАН України;  
• Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України;  
• Інститут літератури імені Т.Шевченка НАН України;  
• Інститут археології НАН України;  

 
• Інститут сходознавства НАН України;  
• Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України;  
• Інститут культурології НАН України;  
• Інститут історії України НАН України;  
• Інститут космічних досліджень НАН України;  
• Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України.  
• Українським інститутом національної пам’яті. 

 
Співпраця з цими інститутами передбачає системне залучення науковців до 

науково-навчальної діяльності НаУКМА, виконання спільних науково-дослідних 
проектів, спільний пошук джерел додаткового фінансування тощо і, в підсумку, 
виникнення науково-навчального комплексу нового типу. 
 

2015 року тривало і активне міжнародне співробітництво у науково-навчальній 
сфері, зокрема: 
 

Факультет економічних наук. 
 

Кафедра фінансів успішно пройшла процес підтвердження якості освіти 
Міжнародною інституцією CFA Institute® (CFA – Chartered Financial Analyst, 
сертифікація дипломованого фінансового аналітика), яким було підтверджено 
відповідність навчального процесу бакалаврської та магістерської програм за напрямом 
”Фінанси та кредит” світовим стандартам освіти CFA. У 2015 студентами кафедри 
отримано 4 стипендії для складання іспиту CFA – сертифікату фінансового аналітика від 
Інституту CFA. Університетом за участю кафедри фінансів, PhD програми з фінансів 28 
серпня 2015 підписаний Договір про  
Міжнародну співпрацю з Бергенським університетом та університетом Парі-Ест Кретель 
в рамках проекту ERASMUS+ та проведено відбір перших учасників проекту з кафедри 
фінансів, магістрів та PhD студентів. Основною перевагою проекту – є підтримка 
мобільності для студентів, аспірантів та професорсько-викладацького складу для 
навчання, викладання та обміну досвідом, запровадження нової філософії викладання 
економічних та фінансових дисциплін, проведення наукових досліджень та визначення 
концепції запровадження спільної магістерської та PhD програми. Мета проекту – 
мобільності для студентів, аспірантів та професорсько-викладацького складу для 
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навчання, викладання, обміну досвідом, запровадження спільних наукових досліджень, 
семінарів, конференцій. 
 

В рамках проекту проводиться: навчання студентів та аспірантів в Центрі 
Системної динаміки Бергенського університету та на економічному факультеті UPEC; 
проведення майстер класів з викладання окремих дисциплін; коротких циклів лекцій, 
спільне керівництво магістерськими та PhD дисертаціями; розробка концептуальних 
засад запровадження спільних магістерських та PhD програм. Також на кафедрі фінансів 
протягом року відбувалися гостьові лекції та зустрічі, зокрема: цикл лекцій «Banking and 
the Financial System» професора Грегорі Перельмана (Сан-Франциско, США, 
Каліфорнія), University of California, Davis Graduate School of Management) для магістрів 
та PhD студентів кафедри фінансів з лютого по квітень 2015 р.; зустріч студентів 
факультету економічних наук НаУКМА з французькими студентами Париж-Схід 
(University Paris-Est), Франція учасниками Міжнародного благодійного проекту Ukraine 
GO project, 25-26 березня 2015 р.; лекція викладача Інституту міжнародних відносин 
КНУ імені Тараса Шевченка та Вісконсінського міжнародного університету Буряка Г. на 
тему «Антикорупційна політика  
уряду», 02 червня 2015, НаУКМА; цикл зустрічей з відомими американськими 
науковцями та державними діячами, зокрема з представниками з Фонду Американських 
студій (The Fund for American Studies), паном Роджером Рімом (Roger Ream) та Ренді 
Тігом (Randy С. Teague), з відомими дослідниками в галузі суспільних наук, зокрема 
старшим дослідником Брукінгського Інституту Марвіном Калба (Marvin Kalb, Brookings 
Institute) та Делібором Рохача з Американського інституту підприємництва (Dalibor 
Rohac, American Enterprise Institute); з Джоном Хербстом (John E. Herbst), попереднім 
послом США в Україні, який наразі активно лобіює інтереси України в Америці. 
Вашингтон, США, 23-26 серпня 2015 р. 
 

Співробітники кафедри економічної теорії і кафедри маркетингу та управління 
бізнесом завершували 2015 року роботу у рамках проекту програми «ТЕМПУС» (2012-
2014) 530429-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPHES: «Інноваційні лабораторії 
(ІННОЛАБ):  
використання навчальної платформи відкритих інновацій та здійснюваних досліджень у 
тренінгах на рівні підприємств для посилення взаємодії та інноваційного потенціалу 
університетів постсоціалістичних суспільств» . В проекті беруть участь: д. е. н. проф.  
Бажал Ю.М., к.е.н. проф., Іванова Н.Ю., к.е.н. доц. Григор’єв Г.С., к. е. н. доц. Гуменна 
О.В., к. е. н. доц. Чала Н.Д. В лютому 2015 року відбулася поїздка виконавців проекту та 
студентів магістерської програми до Школи Менеджменту Університету м. Бредфорд 
(Великобританія). Головною ідею було підведення підсумків усієї попередньої роботи 
проекту TEMPUS. Таким чином, студенти були залучені в дискусію на фінальній 
зустрічі щодо проекту INNOLAB на національному рівні. Окрім того, навчальна поїздка 
до м. Бредфорд стала нагодою оцінити економічну систему зсередини та зрозуміти 
принципи функціонування інноваційного простору. Також поїздка дала можливість 
налагодити соціальні зв’язки та сформувати візію важливості участі бізнесу та освіти в 
інноваційному процесі. 
 

Також на кафедрі економічної теорії був реалізований міжнародний студентський 
проект ENACTUS, в рамках якого студенти НаУКМА мали змогу взяти участь у роботі 
Лабораторії-школи-акселератора Енергоефективності та "чистих" технологій 
(Лабораторія 2Е) та ознайомитися з європейським досвідом від колег з Фінляндії 

https://www.tfas.org/
https://www.tfas.org/
http://www.tfas.org/page.aspx?pid=554
http://www.tfas.org/page.aspx?pid=553
http://www.brookings.edu/experts/kalbm
https://www.aei.org/scholar/dalibor-rohac/
https://www.aei.org/scholar/dalibor-rohac/
https://www.aei.org/scholar/dalibor-rohac/
https://www.aei.org/
http://www.atlanticcouncil.org/about/experts/list/john-e-herbst
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(25.09.2015); зустрітися з координатором проекту ENACTUS UKRAINE Мариною 
Гоношилиною з метою ініціації нового циклу проекту (10.10.2015); відвідати 
сміттєспалювальний завод «Енергія з метою ознайомлення, встановлення зв’язків та 
практичної ініціації проекту (12.11.2015); взяти участь в ENACTUS тренінгу, 
проведеного на території Київської Школи Економіки та організованого центральним 
офісом ENACTUS Ukraine (19.11.2015). 
 

З метою розробки нових навчальних програм кафедра маркетингу та управління 
бізнесом співпрацює з ВI Norwegian School of Management. В рамках співпраці 
відбувається обмін інформацією, науковими і навчальними матеріалами; обмін 
студентами, аспірантами, докторантами, науково-педагогічними працівниками і 
працівниками адміністрації. 
 

Києво-Могилянська бізнес-школа 2015 року підписала меморандуми про співпрацю 
у проведенні спільних досліджень та обміну студентів та викладачів з трьома 
закордонними університетами: Magellan Institute (Париж, Франція), Nagoya University of 
Commerce & Business (Японія), Amity Universities & Institutions (Індія). 
 
 
 

Факультет правничих наук. 
 

Співробітники кафедри міжнародного права і спеціальних правових наук брали 
участь у проекті USAID «Справедливе судочинство» щодо зовнішнього оцінювання 
якості правничої освіти в юридичних школах та навчальних закладах України» 
(оцінювання якості юридичної освіти на юридичному факультеті Чернівецького 
національного університету ім. Ю. Федьковича). Також співробітничали з факультетом 
державно-правових наук Українського Вільного університету (Мюнхен, Німеччина) 
шляхом викладання наукових дисциплін, керівництвом магістерськими роботами та 
докторськими дисертаціями. 
 

Спільно з кафедрою політології продовжували роботу у проекті TEMPUS під 
назвою  

Innovating Teaching and Learning of European Studies (INOTLES), партнерами якого є 
Університет Маастріхт (Нідерланди), Інститут європейських студій Брюсельського 
вільного університету (Бельгія), Університет Суррей (Великобританія), Чернівецький 
національний університет ім. Ю.Федьковича (Україна), Кишинівський національний 
університет та Кагульський університет (Молдова), Тбіліський державний університет і 
Батумський державний університет (Грузія). 
 

Кафедра галузевих правових наук проводить декілька спільних проектів з 
кафедрами права ЄС іноземних університетів, в рамках яких відбуваються спільні 
наукові дослідження, семінари, готуються спільні публікації. Зокрема, з юридичним 
факультетом Гейдельберзького університету (Німеччина) виконуються проекти під 
назвою «Транспозиція європейських спільних цінностей до правової системи інших 
країн» і «Розробка курсів з європейських студій». До реалізації останнього долучені 
також кафедри права ЄС Університету Коменського (Словаччина) і Карлового 
Університету (Чехія), а сам проект фінансується Вишеградською Фундацією. Разом з 
Львівським національним університетом імені Івана Франка у Кракові, на базі 
Яґеллонського університету організовано Школу українського права. Окрім цього, 
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кафедра галузевих правових наук співпрацює з кафедрами права Ясського університету 
(Румунія), Лідського університету (Великобританія), Гронінського університету 
(Голандія), Латвійського університету (Латвія), Московського юридичного університету 
ім. Кутафіна (Росія) та ін. 
 

Продовжував діяти проект «Центр Жана Моне з європейських студій» та «Модуль 
Жана Моне з викладання курсів з міждисциплінарних європейських студій», 
фінансований програмою Жана Моне Європейської Комісії. 
 

Факультет природничих наук. 
 

Викладачі активно співпрацюють з відповідними інститутами Національної 
академії наук України (означеними у переліку вище). НАН створює можливості для 
досліджень на рідкісному обладнанні, також надає можливість проходження практики 
для студентів. 
 

Наукові дослідження на кафедрі екології відбуваються у співпраці з декількома 
національними природними парками та біосферними заповідниками. Зокрема, угоди про 
співпрацю укладені з Біосферним заповідником «Асканія-Нова», Міжріченським та 
Карпатським національними природними парками, Карпатським біосферним 
заповідником та Поліським природним заповідником. Окрім спільної дослідницької 
діяльності, вказані  
природні заповідники надають бази для студентських польових практик. Також, на 
підставі укладеної угоди кафедра співпрацює з кафедрою філософії та освіти дорослих 
Університету менеджменту освіти Академії педагогічних наук України. У 2015 р. в 
рамках налагодження співпраці з факультетом аграрних наук Університету Хельсінки, 
проводилась робота з пошуку можливих співкерівників для слухачів докторської 
програми «Біологія та біорізноманіття» та викладання для нашої програми 
дистанційного курсу «Застосування ГІС технологій в екологічних дослідженнях». 
 

Аспіранти та молоді спеціалісти кафедри хімії мають можливість проходити 
стажування у Michigan State University (USA), в рамках спільного проекту, 
фінансованого 
National Science Foundation. 
 

На рівні особистісних контактів відбувається співпраця викладачів кафедри 
лабораторної діагностики біологічних систем з науковцями таких закордонних установ: 
Відділу радіобіології та біології довкілля Інституту ядерної фізики ім. Г. 
Неводнічанського м. Краків (Польща); Вищої медичної школи м. Гановер, (Німеччина); 
Інституту Петре Гамбурзького університету (Німеччина); Відділу токсикології 
Університету Криту м. Ілакріон, (Греція); Відділу експериментальної медицини 
Гульського університету (Великобританія). Зі Школою інженерії Університету Варвіка 
(Великобританія), співробітники кафедри виконують спільний науковий проект 
«Biological relevance of spermatozoa motility in the microfluidics micro channels». 
 

Факультет соціальних наук і соціальних технологій. 
 

Викладачі і студенти беруть участь у багатьох європейських грантових програмах. 
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Зокрема, співробітники кафедри політології задіяні у проекті ТЕМПУС «Інновації 
у викладанні та вивченні європейських студій» (спільно з кафедрою міжнародного права 
і спеціальних правових наук). У рамках цього проекту відбулися 2 міжнародні 
конференції у Тбілісі (22-23.01.2015) та Кишиневі (16-17.06.2015). 
 

Разом з Університетом імені Фрідріха Шиллера (м. Єна, Німеччина) НаУКМА 
кафедра політології провадить Спільну українсько-німецьку програму «Німецькі та 
європейські студії». В рамках цієї програми, за фінансової підтримки Німецької 
програми академічних обмінів ДААД кілька студентів МП кафедри політології 
навчаються один семестр в Університеті імені Фрідріха Шиллера і мають можливість 
отримати магістерські дипломи обох інституцій. 
 

В рамках співробітництва кафедри політології (відповідальна – Голіченко Т.С.) з 
Французьким Інститутом у Києві та Вищою Школою Наукових Досліджень у 
Соціальних Науках (EHESS, Париж) були проведені консультативні зустрі з організації 
циклу лекцій з історії філософії на кафедрі політології НаУКМА (Київ, 16 жовтня, 4 
грудня; учасники зустрічей: Матьє Арден, Сільвен Ріголе). Наукова бібліотека Будинку 
Наук про Людину (MSH, Париж) подарувала бібліотеці НаУКМА біля 400 
франкомовних праць з історії гуманітаристики. 
 

На підставі двосторонніх угод Школа охорони здоров’я співпрацює з 
Європейською 

 
асоціацією шкіл охорони здоров’я (ASPHER), Маастріхтським університетом 
(Нідерланди), Каролінським інститутом та Українською Асоціацією боротьби з 
Інсультом. 
 

В Могилянській школі журналістики продовжується третій етап співпраці 
докторської PhD програми з масових комунікацій та Автономного університету 
Барселони (UAB). Наші докторанти Олена Кутовенко та Марія Тетерюк приєдналися до 
системи double degree і зараз знаходяться у Барселоні, де працюють зі своїми 
каталонськими керівниками. В квітні 2016 року заплановано захист дисертацій та 
отримання дипломів НАУКМА та UAB. Також, до кінця 2015 року зберігає чинність 
угода про співробітництво між Школою журналістики та Італійським університетом в 
Швейцарії, м. Лугано. 
 

На кафедрі психології та педагогіки виконувались 4 міжнародні проекти під 
керівництвом С. О. Богданова. Це, зокрема, проекти: «Підвищення психосоціального 
реагування дітей та їх родин у східних та центральних регіонах України» (партнери: 
ЮНІСЕФ, МОН України, Український науково-методичний центр практичної психології 
та соціальної педагогіки АПН України); «Психосоціальна підтримка постраждалих 
внаслідок військового конфлікту в Україні» (партнери: Мальтійська Служба допомоги в 
Україні, Психологічна кризова служба, КМЦССМ); «Комплексна психосоціальна 
підтримка дітей, підлітків та їх родин, які постраждали внаслідок військового конфлікту 
в Україні» (партнери: ЮНІСЕФ, МОН України, Український науково-методичний центр 
практичної психології та соціальної педагогіки АПН України); «Якісне дослідження 
психічного здоров’я та психосоціальних проблем серед сімей переселенців та ветеранів у 
східній Україні» (партнери: Блумберзька школа публічного здоров’я університету імені 
ДжонсаХопкінса  
(JHSPH), фінансується USAID). 
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Співробітники кафедри соціології брали участь у двох міжнародних проектах: 

«Дослідження ставлення росіян до України та українців до Росії» (фінансування: Центр 
Левади, м. Москва, Російська Федерація; КМІС, м. Київ, Україна); міжнародний проект 
за участю науковців 34 країн «International Situations Project» (партнер: Department of 
Psychology-075, University of California, Riverside). Також традиційно кафедра соціологія 
активно співпрацює з Київським міжнародним інститутом соціології, в рамках 
проведення спільних досліджень політичних, соціально-економічних, соціокультурних 
та соціально-психологічних орієнтацій населення України; підтримка Відкритого банку 
соціальних даних КМІС і НаУКМА та використання накопичених даних для наукової 
роботи викладачів, аспірантів і студентів; участь викладачів кафедри у розробці 
інструментарію опитувань населення та аналізі зібраних даних у дослідженнях, які 
проводить КМІС спільно з кафедрою; проведення щомісячного спільного наукового 
семінару. 
 

Факультет гуманітарних наук. 
 

Викладачі та студенти традиційно, найактивніше співпрацюють з академічними та 
науковими установами Польщі. 
 

Так, на кафедрі історії відбувся вже четвертий випуск студентів спільної 
магістерської програми з Центром досліджень Східної Європи Варшавського 
університету. 2 червня 2015 року відбувся спільний захист 7 кваліфікаційних робіт 
студентами магістерської програми 
 

 
«Історія», які отримали дипломи державного зразка, НаУКМА (кафедра історії) та 
Центру східноєвропейських досліджень Варшавського університету. За підтримки 
програми академічних стипендій Інституту Відкритого суспільства (OSI/HESP Academic 
Fellowship Program) (Будапешт) кафедра історії бере участь у проекті «Новітні напрями 
дослідження та методик викладання історії (у співробітництві з міжнародними 
інституціями)», в рамках якого відбувається участь у семінарах мережі університетів-
учасників проекту; запрошення професорів-гостей та організація семінарів-зустрічей із 
ними викладачів, аспірантів і студентів кафедри. Разом з Міланським університетом 
(L’Universitа degli Studi di Milano) проводиться проект «Релігійно-культурна спадщина 
України: історична перспектива», метою якого є підготовка до видання полемічних, 
моралістичних та гомілетичних творів XVII-XVIII ст., написаних вихованцями Києво-
Могилянської академії. Водночас, цей проект передбачає лише наукову співпрацю і не 
має сталого джерела фінансування, тож для кожного окремого видання кошти 
шукаються окремо. Без формальних угод, на рівні міжособистісних контактів викладачі 
кафедри співпрацюють з Центром українознавства Санкт-Петербурзького державного 
університету та Факультетом історії Європейського університету (м. Санкт-Петербург, 
Росія). 
 

Викладачі і студенти кафедри археології організували разом з Університетом імені 
Адама Міцкевича (м. Познань, Польща) проект „Pogranicze biokulturowe Wschodu i 
Zachodu Europy w pradziejach” (Біокультурне прикордоння Сходу і Заходу Європи в 
первісну добу). В  
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межах цього проекту (фінансованого польською стороною) були проведені спільні 
археологічні експедиції, видання серій Archaeologia Bimaris, Monografie та Baltic-Pontic 
Studies. В.І. Клочко є членом редакційних комісій таких видань „Baltic-Pontic Studies” 
(Poznań), „Archaeologia Bimaris” (Poznań), „Gdańskie Studia Archeologiczne” (Gdańsk) i 
„Gdańskie Studia Archeologiczne. Seria Monografie” (Gdańsk). Окрім Познанського 
університету, кафедра археології співпрацює з Інститутом археології та етнології 
Ґданського університету (Польща), а також з Інститутом класичної археології 
Техаського університету 
(США). 
 

Кафедра філософії та релігієзнавства здійснює постійну наукову співпрацю з 
Товариством філософів слов’янських країн (м. Жешув, Польща) та Інститутом філософії 
Жешувського університету. Завідувач кафедри проф. М.Л. Ткачук є членом наукової 
ради друкованого органу Товариства філософів слов’янських країн, журналу «ΣΟΦΙΑ». 
 

Викладачі кафедри загального і слов’янського мовознавства Лучик В.В., Лучик 
А.А.  

та Куранова С.І. беруть участь у проектах Міжнародного комітету славістів, Відділу 
славістики Польської академії наук. 
 

Центр канадських студій НаУКМА спільно з Українським центром засобів і 
розвитку Університету Ґрента МакЮена (Едмонтон, Канада) та Докторською школою 
НаУКМА організували практичні семінари для студентів бакалаврських і маґістерських 
програм із проблемних моментів вивчення англійської мови та для слухачів Докторської 
школи на тему «Успішні стратегії написання і публікації наукових статей англійською 
мовою» з участі завідувача програми з розвитку комунікацій, проф. Люсілль Мазо 
(Lucille Mazo, Chair Communications Program), 22 травня 2015 р. 
 

Кафедра української мови тісно співпрацює з Науковим центром «Східна Європа» 
Ґіссенського університету імені Юстаса Лібіґа (Німеччина). Фінансування відбувається 
за  
рахунок цього центру. На запрошення кафедри української мови професори славістики 
Гіссенського університету імені Юстуса Лібіґа Моніка Вінгедер та Дайбер Томас та 
викладач Мюллер Даніель взяли участь у ІІ Міжнародній конференції «Мова: класичне – 
модерне - постмодерне», організованій кафедрою української мови спільно з кафедрою 
англійської мови (Київ, 9 жовтня 2015 р.); професор славістики Моніка Вінгедер 
прочитала лекцію для філологів «Мовна політика в сучасній Росії»; Ожоган В. М. 
прочитав лекцію “Запозичені слова в українській мові” в Національному інституті 
східних мов та цивілізацій, Париж, Франція, 1 квітня 2015 р. 
 

Центр кінематографічних студій співпрацює з різними польськими науковими та 
академічними установами. 2015 р. виконувався польсько-український проект «Trudne 
sasiedztwo polsko-ukrainskie odzwierciedlone w literaturze i w filmie» (партнер: 
Вроцлавський університет, Польща) За цим проектом на 2016 рік заплановано випуск 
щорічника «Studia filmoznawche» під назвою «Trudne sasiedztwo polsko-ukrainskie 
odzwierciedlone w literaturze i w filmie» у Вроцлаві, а також випуск польсько-
українського збірника «Важке польсько-українське сусідство, відображене в кіно». За 
підтримки Польського інституту в Києві виконувався проект «Тенденції в сучасному 
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польському театрі», в рамках якого вийшов випуск журналу «Кіно-Театр» (2015, №5), 
присвячений сучасному польському театру за участі польських та українських авторів. 
 

Факультет інформатики. 
 

Співробітники факультету тісно співпрацюють з інститутами Національної 
академії наук України. 
 

Кафедра мережних технологій разом з Малою академією наук України проводить 
спільну науково-технологічну, методичну, організаційну та практичну роботу зі 
створення і впровадження засобів підтримки та розвитку сучасних освітніх технологій за 
напрямком комп’ютерні науки та прикладна математика для учнівської молоді, 
навчальних закладів з різним рівнем акредитації, підприємств промисловості України та 
для підвищення інформованості широких кіл населення. 
 

Кафедра математики підписала угоду для проведення спільних наукових 
досліджень з Інститутом математики та інформатики Болгарської Академії наук (м. 
Софія, Болгарія). Аспіранти кафедри беруть участь у дослідженнях Інституту прикладної 
та обчислювальної математики імені Йогана Радона (м. Лінц, Австрія). Співробітник 
кафедри інформатики доц. Т. В. Ковалюк бере участь у проекті 561592-EPP-1-2015-1-FR-
EPPKA2-CBHE-JP – MASTIS «Establishing Modem Master-level Studies in Information 
Systems» («Створення сучасної програми магістерського рівня в галузі інформаційних 
систем») Європейської освітньої програми ERASMUS+ Capacity-building in Higher 
Education. 

 
Докторська школа імені родини Юхименків 

 
Національний офіс Erasmus +в Україні (http://www.erasmusplus.org.ua)  
У рамках співпраці з Національним офісом Erasmus+ 11 листопада 2015 р. відбувся 
круглий стіл з питань розвитку наукової освіти в Україні «Розроблення програм з 
підготовки доктора філософії та організація докторської підготовки в контексті 
модернізації системи вищої освіти відповідно до Болонського процесу» (Development 
PHD programs and organization of  
Doctoral Studies in the context of Modernization of Higher Education System in line with 
Bologna Process) 
 
Організатори заходу: 
 
 Національний Erasmus + офіс в Україні  
 Адміністрація Докторської школи ім. родини Юхименків НаУКМА 

 
Матеріали: http://www.erasmusplus.org.ua/novyny/1088-kruhlyi-stil-
rozroblennia-prohram-z-pidhotovky-doktora-filosofii-ta-orhanizatsiia-
doktorskoi-pidhotovky-v-konteksti-modernizatsii-systemy-vyshchoi-osvity-
vidpovidno-do-bolonskoho-protsesu.html 
 
 
 
 
 
 
Іноземні дослідники / викладачі у НаУКМА 

http://www.erasmusplus.org.ua/
http://www.erasmusplus.org.ua/novyny/1088-kruhlyi-stil-rozroblennia-prohram-z-pidhotovky-doktora-filosofii-ta-orhanizatsiia-doktorskoi-pidhotovky-v-konteksti-modernizatsii-systemy-vyshchoi-osvity-vidpovidno-do-bolonskoho-protsesu.html
http://www.erasmusplus.org.ua/novyny/1088-kruhlyi-stil-rozroblennia-prohram-z-pidhotovky-doktora-filosofii-ta-orhanizatsiia-doktorskoi-pidhotovky-v-konteksti-modernizatsii-systemy-vyshchoi-osvity-vidpovidno-do-bolonskoho-protsesu.html
http://www.erasmusplus.org.ua/novyny/1088-kruhlyi-stil-rozroblennia-prohram-z-pidhotovky-doktora-filosofii-ta-orhanizatsiia-doktorskoi-pidhotovky-v-konteksti-modernizatsii-systemy-vyshchoi-osvity-vidpovidno-do-bolonskoho-protsesu.html
http://www.erasmusplus.org.ua/novyny/1088-kruhlyi-stil-rozroblennia-prohram-z-pidhotovky-doktora-filosofii-ta-orhanizatsiia-doktorskoi-pidhotovky-v-konteksti-modernizatsii-systemy-vyshchoi-osvity-vidpovidno-do-bolonskoho-protsesu.html
http://www.erasmusplus.org.ua/novyny/1088-kruhlyi-stil-rozroblennia-prohram-z-pidhotovky-doktora-filosofii-ta-orhanizatsiia-doktorskoi-pidhotovky-v-konteksti-modernizatsii-systemy-vyshchoi-osvity-vidpovidno-do-bolonskoho-protsesu.html
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У 2015 р. чотири (4) іноземні викладачі були залучені до викладання для аспірантів і 
слухачів оcвітньо-наукових PhD програм Докторської школи ім. родини Юхименків у 
форматах спеціального курсу, коротких воркшопів (тренінгів) і серії семінарів: 

20 травня 2015 р. Workshop «Writing Scholarly Papers» 
 
Викладач: Люсіль Мазо, Університет МакЕвана (Lucille Mazo, Instructor and 
Chair, Communication Studies, MacEwan University, Canada) 
 
 
Організатори: 
Л. Павленко, завідувач докторантури, аспірантури; 
О. Полюхович, координатор проекту «Kyiv-Mohyla Humanities 
Journal», Д. Мазін, завідувач кафедри англійської мови НаУКМА 
 

30 листопада 2015 Workshop “Information War: a Four Part Analytical Model” 
1 грудня 2015 Workshop “Corruption and the Dynamics of Reform: Developing a 

Political Economy of Change in the Public Service of the 21st Century” 
 
Викладач: Патрік Белл, Міжнародний університет Флориди, США (Patrick M. Bell, PhD, 
Affiliated Faculty at Department of Criminal Justice, Florida International University, 
Research Associate at Miami Florida Jean Monnet European Center of Excellence and 
Steven J. Green School of International and Public Affairs, Florida International 
University) 
Організатори: 
Т. Ярошенко, віце-президент з наукової роботи та інформатизації 
НаУКМА Л. Криворучка, завідувач докторантури, аспірантури; 
Програма академічних обмінів ім. Фулбрайта в Україні 
 

листопад 2015 р. – січень 2016 р. Спеціальний курс «Mapping Governance 
Processes» - (30 год, 1 кредит ЄКТС) 
 
Викладач: Жанін Ведель, Університет Джорджа Менсона, США (Janine R. Wedel, 
University Professor, School of Policy, Government, & International Affairs, George 
Mason University, USA) 
Слухачі курсу: 
13 аспірантів НаУКМА, зокрема: 6 слухачів – з PhD програми «Масові 
комунікації», 7 слухачів – з PhD програми «Суспільні трансформації» 
Організатори: 
Л. Човнюк, керівник відділу міжнародного співробітництва 
НаУКМА; Л. Криворучка, завідувач докторантури, аспірантури; 
Програма академічних обмінів ім. Фулбрайта в Україні 
 

листопад- грудень 2015 PhD колоквіум «Open Doctoral Research Colloquium 
for NaUKMA Aspirantura and PhD Candidates in the Social Sciences» 

 
Викладач: Андре Хертель, Університет Фрідріха Шиллера, м. Єна, Німеччина (Dr. 
André 
Härtel, the DAAD Associate Professor for “German and European Studies” at NaUKMA) 
 
Учасники семінару: 
11 слухачів PhD програми «Суспільні 
трансформації», 4 слухачі – з PhD програми 
«Масові комунікації» Організатори: 
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А. Хертель, викладач магістерської програми «Німецькі та європейські студії» 
НаУКМА Л. Криворучка, завідувач докторантури, аспірантури; 
Німецька служба академічних обмінів DAAD. 
 
 

Наукова бібліотека НаУКМА 
 

Спільно з 32 університетами України, Києво-Могилянською Фундацією в Америці 
Наукова бібліотека НаУКМА бере участь в проекті «ELibUkr: Електронна бібліотека 
України», фінансованому Києво-Могилянською Фундацією в Америці. Разом з 
Бібліотекою Конгресу США проводиться проект «Світова Цифрова Бібліотека». 

 
 
3.4. Розвиток та результати студентської наукової роботи 
 

Науково-дослідна робота студентів і молодих учених у НаУКМА традиційно 
базується на таких принципах: 
 

– відсутність штучного поділу науки на студентську («дитячу») і професорсько-
викладацьку («дорослу»); 

 
–   поєднання навчального процесу з науковими дослідженнями; 

 
– підтримка всіх самостійних студентських ініціатив щодо проведення наукових 

заходів, організації наукових осередків тощо.  
Результатом такої політики є тісна співпраця викладачів і науковців зі студентами 

в рамках наявних в університеті науково-дослідних центрів і лабораторій, активна 
участь молодих науковців у конференціях, наукових семінарах та інших наукових 
заходах разом/поряд із їх науковими керівниками. 
 

2015 року студенти університету брали участь у різноманітних міжнародних і 
національних конкурсах та олімпіадах, посівши призові місця (загалом 40 осіб) та 
здобувши стипендії (державні академічні – 17 осіб; іменні –47 осіб). 
 

Студенти НаУКМА 2015 року опублікували 84 наукові статті, з них 59 – 
самостійно. Свої наукові дослідження вони презентували на 114 конференціях. Залучали 
студентів і до виконання науково-дослідних тем, що виконуються на кафедрах і в 
наукових центрах. 
 

Здобутки студентів НаУКМА на всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт (3 переможці) 

 
з напряму «Біологічні науки» 
 
Переможець (диплом ІІІ ступеня): Боровик Марина Олександрівна 
 
з напряму «Філософські науки» 
 
Переможець (диплом ІІІ ступеня): Пилипюк Анна Віталіївна 
 
з напряму «Гендерні дослідження» 
 
Переможець (диплом І ступеня): Бардіна Марина Олегівна 
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Здобутки студентів НаУКМА на всеукраїнських студентських олімпіадах 

 
( 9 лауреатів) 

 
зі спеціальності «Філософія. Релігієзнавство» 

 
Диплом І ступеня: Павлик Наталія Ігорівна (БП-3 «Філософія») 

 
Диплом ІІ ступеня: Панченко Марія Олександрівна (БП-3 «Філософія») 

 
Безман Аліса Сергіївна (БП-4 «Філософія») 

 
зі спеціальності «Українська мова» 

 
ІІІ місце: Команицька Тетяна Романівна 

 
зі спеціальності «Англійська мова» 

 
ІІ місце: Ринк Олександра Володимирівна 

 
зі спеціальності «Правознавство» 

 
ІІІ місце: Брич Ярослав Олександрович 

 
зі спеціальності «Математика» 

 
Почесна грамота за ІV місце: Данілочкіна Анастасія (БП-2 «Прикладна математика») 

 
зі спеціальності «Біологія» 

 
Диплом «За найкраще виконання завдань практичного туру з «Ботаніки 

(анатомія і морфологія рослин): Гусєва Юлія 
 

зі спеціальності «Соціальна робота» 
 
Грамота «За реалістичність соціального проекту»: Предоляк Анна (МП-1) 

 
 
 

Здобутки студентів НаУКМА на інших конкурсах та наукових 
конференціях 

 
(28 лауреатів): 

 
 Студентська олімпіада «Кількісні методи в економіці» KSE Brain Champ 

(організатори: Київська Школа Економіки (KSE) і «Київстар»): 
 

ІІ місце: Короп Олег (БП-3 «Фінанси і кредит») 
 

 Конкурс з Економетрики (організатори: Компанія EY та Київська Школа 
Економіки (KSE)):  

ІІ місце: Кальонова Валентина (БП-4 «Фінанси і кредит») 
 

 ІІ Міжнародний студентський турнір з історії:  
Переможці (3-те місце): Пасічник Катерина (БП-4 «Історія») 

 
 
 Могильний Станіслав (БП-4 «Історія») 
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Бліндер Степан (БП-4 «Історія») 

 
 Всеукраїнський конкурс наукових і науково-популярних робіт «Історія, яка 

нас об’єднує» 2015 р.:  
Переможець: Могильний Станіслав (БП-4 «Історія») 

 
 VIII конкурс імені Єжи Гердройця:  

Переможець: Оксана Полулях (МП-1 «Історія») 
 
 Конкурс дослідницьких робіт імені Федора Шевченка:  

Переможець: Оксана Полулях (МП-1 «Історія») 
 
 Міжнародні судові дебати із міжнародного кримінального права у Нюрнберзі:  

ІІ місце: Христина Франчук, Віталій Трачук, Марія Рудько 
 
 Закритий публічний конкурс з програмування на платформі System z 

“z/Master 2015” від IBM:  
І місце: Шкарупа Ярослав (БП-3 «Програмна інженерія»); 

 
ІІ місце: Молодкін Олександр (БП-4 «Програмна інженерія») 

 
 Хакатон з Azure і Internet Of Things від Intel та Microsoft:  

перемога команди ФІ із студентів 2-4-х курсів: Куцик Василь, 
 

Курп’як Олег, Поломаний Василь, Лях Андрій, Левченко Володимир, 
 

Каспришин Ярослав. 
 
 Змагання з міжнародного права імені Філіпа Джессапа-2015:  

Команда НаУКМА у складі: Максима Максимова (3 рік навчання), Олександра 
Кезя (3 рік навчання), Христини Корпан (5 рік навчання), Олени Серпуховітіної (5 
рік навчання) та Катерини Песоцької (6 рік навчання) потрапила в топ 20 кращих 
меморандумів конкурсу. 

 
 Національний раунд Міжнародних судових дебатів ім. Бена Телдерса:  

Переможці: Христина Франчук (2 р.н.), Віталій Трачук (2 р.н.), Денис Биков (3 р.н) 
та Олександра Коваленко (3 р.н.) 

 
3.5. Видавнича діяльність 
 

РВВ НаУКМА (свідоцтво про реєстрацію ДК № 3631 від 23.11.2009 р.) є 
структурним підрозділом НаУКМА, створено у 2009 р. 
 

Основні функції: підготовка до друку річного редакційного портфеля НаУКМА, 13 
серій Наукових записок НаУКМА, 4 випусків Магістеріуму; 3 випусків англомовних 
збірників; забезпечення потреб НаУКМА у тиражуванні документів, що здебільшого 
стосуються навчального процесу та адміністрування університету. 
 

Штат РВВ складається з 7 працівників: керівник відділу (Л. В. Пізнюк), 2 
редактори-коректори (провідні спеціалісти: Н. М. Мінько, О. Г. Пазюк), 2 верстальники 
(провідний спеціаліст Н. В. Єрмак, спеціаліст А. В. Шмаркатюк), технік (С. О. Костров) 
та провідний спеціаліст О. П. Полюхович. 
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Технічна база РВВ налічує таке робоче обладнання: Копір-принтер-сканер UTAX 
CD-1063, Дуплікатор DUPLO DP-S550, Різограф RISO 4050, Кольоровий копір-принтер-
сканер UTAX CDС-1625, Гільотина ручна Ideal 4205, Ламінатор , Біндер, Комп’ютер - 5 
шт., з них 1 підключений до дуплікатора DUPLO DP-S550; 1 підключений до UTAX 
CDС -1625, 2 комп’ютери та 1 БФП по черзі використовують редактори і верстальники, 
які виконують підготовку редакційного портфеля НаУКМА, 13 серій Наукових записок 
НаУКМА і 4 випусків Магістеріуму; 1 комп’ютер з БФП виділений для провідного 
спеціаліста О. П. Полюхович, що забезпечує вихід 3 англомовних журналів на рік. 
 

Обладнання розміщено в кімнатах 3-120, 3-122, 3-115, 3-312, 3-404 та 8-14, 8-15 . 
 

Видавничо-поліграфічні роботи 
 

Редакційно-видавничий відділ підготував до друку і виконав редакційний 
портфель НаУКМА, затверджений 26 лютого 2015 р. Вченою радою НаУКМА в обсязі 
(98,56 арк.), зокрема з редакційного портфеля вийшли друком такі монографії і 
навчальні посібники: 
 

1.«Наукові записки НаУКМА» у 13 серіях : «Фізико-математичні науки» (т. 165), 
«Теорія та історія культури» (т. 166), «Філософія та релігієзнавство» (т. 167), «Юридичні 
науки» (т. 168), «Історичні науки» (т. 169), «Хімічні науки» (т. 170), «Біологія та 
екологія» (т. 171), «Економічні науки» (т. 172), «Політичні науки» (т. 173), «Соціологічні 
науки» (т. 174), «Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота» (т. 175), 
«Філологічні науки» (т. 176), «Комп’ютерні науки» (т. 177). 

2.«Магістеріум», 4 випуски: «Культурологія» (вип. 59), «Історичні студії» (вип. 
54), «Археологічні студії» (вип. 60), «Літературознавчі студії» (вип. 61). 
 

3.Kyiv-Mohyla Humanities Journal, 2. 
 

4.Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal, 1. 
 

5.Social, Health, and Communication Studies Journal. 
 

6.Анісімов А. В., Глибовець А. М., Глибовець М. М., Шабінський А. С. 
Пошук інформації . 
 

7.Гломозда Д. К. Проектування, системний аналіз і розробка 
корпоративних інформаційних систем: навчальний посібник. 
 

8.Глущенко С. В. Гроші. Кредит. Кредитний ринок: навчальний посібник. 
 

9.Ганущак-Єфіменко Л. М., Гуменна О. В. Інноваційний розвиток 
підприємств: навчальний посібник. 
 

10. Король Д. О. Вступ до історичної танатології: навчальний посібник. 
 

11. Календар-довідник НаУКМА. 
 

12. Могилянські студії. 
 

13. Попович М. Київ як «другий Єрусалим» (інавгураційна лекція). 
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14. Програма Міжнародної наукової конференції до 400-ї річниці 
заснування Києво-Могилянської академії. 
 

15. Вакулюк П. В., Бабич Н. М., Забава Л. К., Бурбан А. Ф. Загальна 
хімія: навчальний посібник 
 

16. Лисий І. Я. Методичний посібник з науково-дослідницької практики 
(для студентів філософського бакалаврату НаУКМА) 
 

17. Галицька Е. В., Буй Т. Г., Донкоглова Н. А. Методика викладання 
фінансово-економічних дисциплін 
 

18. Зварич О. В. Основи прогнозування та планування бюджету. 
 

19. Пироженко І. Д. Problem words 
 

20. « Мови й культури: між Сходом і Заходом. Збірник наукових праць (за 
матеріалами наукової конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження 
О.Пріцака). – К.: Видавничий дім «Києво–Могилянська академія, 2015». 

 
Наукова періодика. Вийшли друком усі заплановані роботи, зокрема: 

 
1.  Наукові записки НаУКМА 

 
 
Підготовлено до друку та оприлюднено 13 тематичних серій. У Наукових записках 
НаУКМА вміщено 203 наукові публікації, з них 163 за авторства НаУКМА, 40 з інших 
наукових установ чи ВНЗ. Всього редакційно-видавничим відділом опрацьовано 120,88 
авт. арк. 
 

2. Магістеріум Виконано додрукарські роботи з підготовки та надруковано 4 випуски 
журналу. У  
Магістеріумах вміщено загалом 58 публікацій, з них: 46 статей авторів НаУКМА, 12 
публікацій авторів з інших наукових установ чи ВНЗ. Всього опрацьовано 40,98 авт. арк. 
 

3.  Англомовні електронні журнали НаУКМА з анонімним рецензуванням 
 

АНГЛОМОВНІ ЖУРНАЛИ НаУКМА 
 
 

Kyiv-Mohyla Humanities Journal (з 2014) – щорічний рецензований 
англомовний e-only журнал відкритого доступу. Тематика – історія, 
література, філософія, основний видавець – НаУКМА, підтримує 
політику відкритого доступу, копірайт - CC BY 4.0. 
Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal (з 2015) - рецензований 
щорічний англомовний e-only журнал відкритого доступу. 
Основний видавець – НаУКМА. Тематика – юридичні і політичні 
науки.  
Social, Health, and Communication Studies Journal (з 2014) - 
рецензований щорічний англомовний e-only журнал відкритого 
доступу. Тематика – соціологія, охорона здоров’я та комунікація. 
Основний видавець - MacEwan University (Canada) 
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Випущено три номери англомовних журналів: Kyiv-Mohyla Humanities Journal 2 (2015); 
Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal 1 (2015); Social, Health, and Communication Studies 
Journal. 
 

1) Kyiv-Mohyla Humanities Journal 2, обсягом 177 с. вміщує 9 публікацій (6 статей, 
3 рецензії) Могилянських авторів, журнал зареєстровано в таких базах даних: DOAJ; 
BASE-search; OAIster; SHERPA/RoMEO; AcademicKeys. Усі матеріали цього випуску 
мають DOI, 
котрі вказані у метаданих. 
 

2) Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal-1, обсягом 246 с. налічує 10 публікацій, з 
яких 6  

належать авторам НаУКМА. 
 

3) Social, Health, and Communication Studies Journal» – це спільний проект 
Національного університету «Києво-Могилянська академія», Університету МакЮен 
(MacEwan University, Canada) і Тернопільського державного медичного інституту, 
створений за підтримки Українського ресурсного центру (Ukrainian Resource and 
Development Centre) при Університеті МакЮен. Журнал має зареєстрований ISSN (2369-
6303). 
 

Питання «До питання аналізу наукових журналів (серіальних видань) НаУКМА  
було розглянуто на засіданні Вченої Ради НаУКМА 12 листопада 2015 р., зокрема, було 
вирішено: 1. Створити робочу групу для розробки загальної політики НаУКМА щодо 
розвитку наукових журналів (серіальних видань) та відповідності їх міжнародним 
критеріям. 
 
2. Пропозиції робочої групи розглянути на засіданнях загальних редколегій наукових 
журналів та Видавничій раді. 3. Питання про політику розвитку наукових журналів 
(серіальних видань) НаУКМА на 2016-2025 рр. розглянути на на Вченій раді у березні 
2016 р. 
 

Копіювальні роботи 
 

Редакційно-видавничий відділ НаУКМА за 2015 рік виконав тиражування різних 
видів документів університету (наказів, навчальних планів, оголошень, робочих 
програм, лабораторних і практичних робіт тощо). Були виготовлені методичні матеріали 
(навчально-методичні розробки викладачів), а також виконано копіювання матеріалів 
для студентського самоврядування. Всього загальна кількість копій становить 240 тис. 
примірників. 

 
 

3.6. Вчена рада  
 
Голова Вченої Ради: Брюховецький В.С., 

докт.філол.наук Вчений секретар: Лебедівна Л.І., 

канд.філол.наук 
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Упродовж 2015 року відбулося 15 засідань Вченої ради Національного 
університету «Києво-Могилянської академії», на яких розглянуто 140 питань 
відповідно до повноважень та функцій Вченої ради, визначених у Положенні про 
Вчену раду НаУКМА. 

 
1. Загальні питання діяльності університету 

• Про стратегію розвитку НаУКМА на 2015 - 
2025 рр.  

• Про вибори голови Вченої ради НаУКМА.  
• Про пріоритети діяльності відділу стратегічного 

розвитку.  
• Про надання повноважень вченим радам 

факультетів. 
• Про видачу дипломів випускникам НаУКМА 2015 р.  
• Про внесення і затвердження змін у Правилах прийому до НаУКМА 

у 2015р. 
• Про затвердження Правил прийому до НаУКМА в 2016 році. 
• Про затвердження переліку спеціальностей та спеціалізацій до умов вступу 

НаУКМА 
      2016 року. 
• Про відкриття кафедри психології та педагогіки. 

 
 

2. Питання навчально-виховної роботи і міжнародної співпраці НаУКМА 
  

- Про  затвердження  змін  у робочих  навчальних  планах  з  підготовки  
бакалаврів,  

спеціалістів, магістрів НаУКМА. 
 

- Про затвердження методичних вимог до структури та змісту навчальних 
планів підготовки бакалаврів 1-го року навчання та навчальних планів підготовки 
магістрів 1-го року навчання. 

 
- Про пропозиції щодо підготовки навчальних планів на 2-й, 3-й та 4-й роки 

навчання на 2015-2016 н.р. Згідно із Законом України «Про вищу освіту». 
 

- Про затвердження методичних вимог до структури та змісту навчальних 
планів підготовки бакалаврів 2, 3, 4 року навчання та навчальних планів підготовки 
магістрів 2 року навчання. 

 
- Про затвердження ОПП, ОКХ, Засобів діагностики вищої освіти підготовки 

бакалаврів за напрямом 6.030401 «Правознавство», галузь знань 0304 «Право». 
 

- Про затвердження ОПП, ОКХ, Засобів діагностики вищої освіти підготовки 
магістрів за напр. 8.03040101 «Правознавство», галузь знань 0304 «Право». 

 
- Про зміни до навчального плану підготовки магістрів з напряму / 

спеціальності 1501 «Право» 8.15010008 «Публічне адміністрування». 
 

- Про зміни у навчальному плані магістерської програми "Політологія" на 
2014-2015 навчальний рік. 
- Про концепцію підготовки бакалаврів за напрямом 6.030601 «Менеджмент», галузь 

знань 0306 «Менеджмент і адміністрування». 
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- Про затвердження змін до Навчального плану підготовки магістрів зі спеціальності 
8.15010008 – Публічне адміністрування (галузь знань: 1501 – Державне управління) на 
2014-  
2015 н.р. 
 

- Про звіт-самоаналіз за результатами освітньої діяльності з підготовки фахівців ОКР 
«бакалавр» за напрямом підготовки 6.0300401 «Правознавство» та фахівців ОКР 
«магістр» зі спеціальності 8.03040101 «Правознавство» галузі знань 0304 «Право». 
 

- Про затвердження змін до Навчального плану підготовки магістрів зі спеціальності 
8.04030101 «Прикладна математика», галузь знань 0403 «Системні науки та 
кібернетика». 
 

- Про затвердження Навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом 
спеціальності 6.020303 Філологія (англійська та українська мова). 
 

- Про зміни у навчальному плані підготовки магістрів 2-го р.н. з напряму / 
спеціальності «фізика» на 2015-2016 н. р. 

- Про зміни у навчальному плані зі спеціальності «фізика». 
 

- Про акредитацію напрямів підготовки та спеціальностей у 2015-20016 н. р. 
 

- Затвердження змін до навчального плану напряму підготовки Менеджмент. 
 

- Затвердження змін до навчального плану напряму підготовки «Психологія». 
 

- Про затвердження навчальних планів магістерської програми «Публічне 
адміністрування» для студентів 1-го і 2-го р.н., галузь знань 1501 – Державне 
управління, спеціальність 8.15010008 – Публічне адміністрування. 
 

- Про затвердження змін до навчального плану для усіх напрямів підготовки курсу 
«Українська мова для іноземних студентів». 
 

- Про затвердження концепції з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти: 
підготовка фахівців галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 053 
«Психологія», освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр. 
 

• Про визнання іноземного диплома. 
• Рекомендація студентів НаУКМА на здобуття академічних стипендій Президента 

України, Кабінету Міністрів України, стипендій ім. М.С.Грушевського.  
• Про рекомендацію студентів на присудження академічних стипендій за 

результатами сесій.  
• Про рекомендацію студентів на отримання стипендії та премії від голови КМДА.  
• Про рекомендацію студентів на отримання соціальної стипендії ВРУ на 2015 

календарний рік студентам з числа сиріт та малозабезпечених за результатами 
літньої сесії 2013-2014 н.р. (починаючи з січня 2015 р.)  

• Про кандидатуру аспіранта на здобуття стипендії ім. М.С.Грушевського від 
НаУКМА. 

 
 

3. Присвоєння Почесних звань НаУКМА 
 

- Звання «Почесний професор НаУКМА» присвоєно Мирославу Поповичу. 
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4. Конкурс на заміщення посад 
 

- декана: факультету правничих наук, факультету природничих наук; 
 

- завідувача кафедри: політології, міжнародного права і спеціальних правових 
наук, загального і слов’янського мовознавства, літературознавства, української мови, 
філософії та релігієзнавства, інформатики, школа соціальної роботи, 
 

- доцента кафедри: менеджменту організацій «Києво-Могилянської бізнес-школи. 
 
 
 

5. Висунення та підтримка 
 

- Про підтримку кандидатури д.б.н., проф. Поліщука В.П. на вакансію члена-
кореспондента НАН України зі спеціальності «Вірусологія»; 
 

- Про підтримку кандидатури керівника відділу біомедичних проблем поверхні, 
д.х.н. проф. Турова В.В. на вакансію члена-кореспондента НАН України за 
спеціальністю «Хімія твердого тіла»; 
 

- Про підтримку доктора філологічних наук, професора, директора Інституту 
української мови Гриценка Павла Юхимовича, висунутого на заміщення вакансії члена-
кореспондента НАН України; 
 

- Про голосування за включення кандидатури професора Глибовця М.М. до 
колективу авторів на отримання Державної премії; 
 

- Про рекомендацію до складу Національного агентства із забезпечення якості 
вищої 

освіти.  
- Про  висунення  М.В. Кірсенка  на  нагородження  Почесною  грамотою  

Кабінету  
Міністрів України 
 

- Про висунення працівників НаУКМА на нагородження Почесною грамотою КМУ 
та Почесною грамотою ВРУ. 
 
 
 

 
6. Присвоєння вчених звань 
 
За поданням Вченої ради НаУКМА присвоєно вчене звання доцента кафедри 

(13): англійської мови – Л.О.Нестеренко; 
 

загальнотеоретичних та державно-правових наук – О.М.Лобач; 
 

історії – Т.Ю.Григор’євій, І.А.Тесленку; 
 

культурології – Д.О.Королю; 
 

літературознавства – Р.А.Семківу; 
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міжнародного права і спеціальних правових наук – З.С.Черненко; 

 
соціології – А.Д.Осипчук; 

 
української мови – Н.С.Трач, О.П.Кадочніковій; 

 
школа соціальної роботи – Н.Є.Гусак; 

 
фінансів – Т.О.Подвисоцька; 

 
хімії – Г.А.Побігай. 

 
За поданням Вченої ради НаУКМА присвоєно вчене звання професора кафедри 

(4): міжнародного права і спеціальних правових наук – Р.А.Петрову; 
 

соціології – С.М.Оксамитній; 
 

української мови – О.М.Демській; 
 

хімії – А.Ф.Бурбану. 
 
 
 

6.1. Присудження наукового ступеня PhD: 
 

 у галузі масових комунікацій - Безверхій Анастасії Олександрівні; 
 галузі філософії і літератури - Максимчук Ользі Василівні, Полюхович Ользі 

Павлівні; 
 
 

7. Створення центрів та фондів, розгляд положень, які регламентують їх 
діяльність:  

- Про затвердження Положення про «Міждисциплінарний науково-освітній 
центр протидії корупції в Україні Національного університету «Києво-Могилянська 
академія». 

- Про створення наукового освітньо-дослідницького центру «Кримські студії» ім.  
Ісмаїла Гаспринського в НаУКМА. 
 

- Про створення Центру урбаністичних студій НаУКМА. 
 
 

8. Розгляд положень, які регламентують діяльність НаУКМА  
o Про проект Положення про Вчену раду НаУКМА.  
o Про проект Положення про звання «Почесний професор НаУКМА/ 

Почесний доктор НаУКМА» (HONORIS CAUSA).  
o Про зміни до Положення «Про порядок обрання та прийняття на роботу 

науково-педагогічних працівників Національного університету «Києво-
Могилянська академія».  

o Про проект Положення про Приймальну комісію НаУКМА.  
o Про зміни у складі Вченої ради.  
o Про звіт про роботу Вченої ради у 2014 році.  
o Про план роботи Вченої ради на 2015 рік. 
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9. Наукова діяльність 
 

• Про покращення показників наукової продуктивності НаУКМА, публікаційної 
активності та цитованості викладачів і співробітників НаУКМА.  

• Про затвердження заключних звітів із науково-дослідних робіт. 
• Про проведення Днів науки НАУКМА - 2016. 
• Про затвердження звітів з науково-дослідних робіт кафедр. 
• Про затвердження тем науково-дослідних робіт. 
• Про оголошення конкурсу на здобуття Премії імені Петра Могили. 
• Про конкурс на здобуття Премії за міжнародну публікацію. 
• Про присудження Премії імені Петра Могили. 
• Про присудження Премії за міжнародну публікацію. 
• Про затвердження звіту з наукової роботи НаУКМА за 2014 рік. 
• Про затвердження тематичного плану наукових досліджень та розробок, які 

виконуються НАУКМА за рахунок коштів державного бюджету у 2015 р.  
• Про покращення показників наукової продуктивності НаУКМА. 
• Про проведення міжнародної конференції «Ad fonts/До джерел» до 400-ліття 

Києво-Могилянської академії.  
• Про перевірку діяльності наукових центрів та лабораторій НаУКМА. 
• Про порядок виконання наукових тем на кафедрах і в наукових центрах 

НаУКМА в межах робочого часу викладачів. 
 
 

10. Аспірантура і докторантура 
 

• Про затвердження умов вступу до аспірантури, докторантури НаУКМА у 2015 
році. 

• Про затвердження програм вступних іспитів до аспірантури. 
• Про розширення докторантури та аспірантури НаУКМА. 
• Про прийом до докторантури НаУКМА у 2015 році. 
• Про призначення наукових керівників та затвердження тем дисертацій аспірантів 

прийому 2014 року.  
• Про призначення наукових консультантів та затвердження тем дисертаційних 

досліджень докторантів прийому 2014 року.  
• Про затвердження результатів проміжної та річної атестації аспірантів НаУКМА. 
• Про переривання терміну навчання в аспірантурі, докторантурі НаУКМА. 
• Про зміни тем наукових досліджень аспірантів, докторантів. 
• Про прикріплення здобувачів наукових ступенів. 
• Про затвердження тем докторських дисертацій. 
• Про затвердження звітів докторантів. 
• Про затвердження індивідуальних планів роботи докторантів. 
• Про затвердження навчальної програми для аспірантів НаУКМА, які є слухачами 

освітньо-наукових програм Докторської школи ім. родини Юхименків НаУКМА. 
 
 

11. Видавнича діяльність 
 

• Про аналіз наукових журналів НаУКМА. 
• Про рекомендацію до друку видань НаУКМА. 
• Про зміни у складі редколегії «Наукових записок НаУКМА» й «Магістеріуму». 
• Про зміни у складі редколегії журналу «Мандрівець». 
• Про виконання редпортфеля НаУКМА 2014 року. 

 
• Про затвердження редпортфеля НаУКМА на 2015 рік. 
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• Про затвердження нового складу Видавничої ради. 
• Про видання Календаря-довідника 2015-2016 рр. 

 
 

12. Фінансова діяльність 
- Про річний фінансовий звіт НаУКМА за 2014 рік, фінансовий план на 2015 рік та 

основні напрями формування бюджету на 2016 рік. 
 

- Про розміщення власних надходжень НаУКМА в банківській установі державного 
сектору економіки. 

 

4. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ. 
4.1. Довузівська підготовка 

 
Довузівська підготовка в Національному університеті «Києво-Могилянська 

академія» у межах підготовчих курсів (госпрозрахункова форма) була започаткована у 
1994 році.   Підготовче відділення  є структурним підрозділом НаУКМА, що здійснює 
підготовку абітурієнтів з різних дисциплін  для  написання тестів зовнішнього 
незалежного оцінювання (ЗНО), за результатами якого останніми роками і відбувається 
конкурсне зарахування до вищих навчальних закладів України.   Підготовка 
здійснюється через заочну, вечірню форми навчання, курси вихідного дня, інтенсивні 
(тижневі та двотижневі) курси. 
  Протягом 2015 року (з 01 січня по 30 грудня) на підготовчих курсах різних форм  

навчалися: 
 на заочному відділенні – 9 слухачів; 
 на вечірніх, недільних та інтенсивних курсах  – 1223 слухача.  
 Разом – 1232 особи. 
Традиційно приділялася значна увага якості навчання, оскільки в умовах 

демографічного та економічного спаду інтерес до вищої освіти в Україні зменшується, 
що підтверджується  кількістю зареєстрованих для складання ЗНО старшокласників. І 
саме якість  підготовки залишається одним з вагомих критеріїв при виборі навчального 
закладу. 

Особлива увага традиційно приділялася молоді із сільської місцевості та 
малозабезпечених родин. Здібним та мотивованим слухачам цих категорій  Підготовче 
відділення спільно з МБФ ВКМА  надавало гранти  для повної або часткової оплати 
навчання. У 2015 р. грант було надано 1 особі. 
  Навчання на підготовчих курсах базується на шкільних програмах з урахуванням 
особливостей та вимог програм зовнішнього незалежного оцінювання.  Викладачами 
курсів з усіх  дисциплін розроблені тренінгові тестові завдання, максимально наближені 
до тестів ЗНО, що дає змогу підготувати абітурієнтів не лише теоретично, а й 
психологічно і організаційно, що часто відіграє не останню роль в кінцевому результаті. 

До  роботи на підготовчому відділенні  на всіх формах навчання щорічно 
залучається до 90 %  професорсько-викладацького складу НаУКМА, серед яких  майже 
50 % мають вчені звання  доцентів та професорів.   

Навчально-допоміжний та адміністративний персонал Підготовчого відділення  
складається з 3 осіб. 

Підготовче відділення НаУКМА – самоокупний структурний підрозділ, який 
фінансується за рахунок  коштів, що надходять від фізичних та юридичних осіб, як 
оплата  вартості навчальних послуг відповідно до встановленого наказами НаУКМА 
розміру. У 2015 н.р. плата за навчання була підвищена відповідно до інфляції і 
становила: заочна форма – блок з трьох обов’язкових предметів - 5380 гривень за весь 
курс  та 1980 грн. за інші вибіркові дисципліни.  Вечірні, інтенсивні курси та курси 
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вихідного дня – від 550 до 2700 грн. за курс в залежності  від предмету та обсягу  годин. 
Задля збереження кваліфікованих кадрів та рівня викладання було, відповідно до 
фінансових можливостей, підвищено оплату праці професорсько-викладацького складу 
Підготовчого відділення, але значне підвищення  торкнулося лише викладачів 
англійської мови. 

  Загальні надходження коштів від сплати за навчальні послуги у 2015 році (з 01 
січня по 30 грудня) становили  1801065 гривень.    

    
Рекламна діяльність – важлива складова успіху, оскільки це є реальний зв’язок 

між університетом та потенційним абітурієнтом. Традиційно використовувалися різні 
види рекламної діяльності: від друку в провідних освітянських газетах та журналах 
оголошень та статей про послуги, що надаються; інформації про діяльність Університету 
взагалі та Підготовчого відділення зокрема; оголошень на українському радіо, до 
розповсюдження рекламних буклетів та інших матеріалів серед старшокласників, через 
районні відділи освіти, участь в освітянських виставках, ярмарку університетів тощо. За 
кошти Підготовчого відділення було повністю оновлено рекламні бокси біля 1 та 9 
корпусів НаУКМА.  Приділялася увага вчасному оновленню та доступності інформації 
на сторінці Підготовчого відділення університетського сайту. Але найкраща реклама – 
це відгуки наших слухачів та спудеїв, завдяки яким ми не просто виживаємо у складні 
для держави і освіти часи, але і забезпечили у звітному році відносно непогані фінансові 
показники. 

 
4.2. Формування контингенту студентів 
       Для залучення на навчання до НаУКМА вмотивованих і таких, які мають гарну 
підготовку, вступників протягом 2015 року проводилася низка заходів, зокрема : 

• Дні відкритих дверей  
• розміщення різноманітної інформації про навчання,  наукові заходи та 

студентське життя  на сторінці для абітурієнтів на сайті НаУКМА, на 
сторінці у ФБ; 

• проведення всіма факультетами  відкритих лекцій та  презентаційних 
заходів для старшокласників під час канікул;  

• зустрічі зі старшокласниками, проведення уроків-презентацій про 
навчання в НаУКМА викладачами університету (на базі шкіл Києва, 
Київської області); 

• залучення студентів до проведення зустрічей із старшокласниками з метою 
інформування про особливості навчання, студентського життя та 
можливостей, що їх надає навчання в НаУКМА; 

• консультування майбутніх вступників, батьків та всіх зацікавлених по 
телефону, у форматі електронного листування та у особистому 
спілкуванні; 

• організація, підготовка та проведення студентами екскурсій університетом 
під час Днів відкритих дверей, канікул та за окремими заявками (через 
сайт та за телефоном); 

• інформування випускників про життя університету у вигляді постійних 
випусків «Alumni News», залучення випускників університету до 
підтримки проектів НаУКМА та його життєдіяльності у всіх сферах – 
важлива складова поширення позитивної  інформації про НаУКМА  в 
бізнес середовищі та серед батьків потенційних вступників;  

• викладення в інтернет-мережах низки  відеолекцій провідних фахівців  
НаУКМА ( зокрема з історії та філософії); 

• підготовче відділення та запрошені до викладання на підготовчих курсах 
викладачі НаУКМА також сприяють поширенню інформації про переваги 
навчання в НаУКМА серед зацікавленої аудиторії. 
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Опосередковано залучення активних вступників на всі освітні ступені 
відбувається завдяки проведенню  конференцій, круглих столів, реклами друкованої 
продукції викладачів НаУКМА, висвітленню в ЗМІ, на ТБ та у соціальних мережах подій 
в НаУКМА, проведення виставок, театральних вистав, тематичних вечорів тощо. 

Наприкінці 2015 року кафедрою психології було розроблено профорієнтаційний 
тест, що планується розмістити на сайті і який має допомогти майбутньому вступнику  
зважити відповідність своїх якостей і можливостей обраному фаху.  

Для підготовки, організації та проведення прийому до НаУКМА на 2015-2016 
навчальний рік  було: створено приймальну комісію, до складу якої увійшли і 
представники студентського самоврядування; розроблено відповідно до вимог МОН 
Правила прийому до НаУКМА, до яких  оперативно вносилися зміни, відповідно до  
розпорядчих документів МОН.  Відповідними  наказами були створені: предметні 
екзаменаційні, фахові атестаційні комісії для проведення випробувань для вступу на 
ступінь бакалавра та магістра; апеляційні комісії  для розгляду апеляційних заяв 
вступників на всі освітні ступені  та було визначено порядок подання та розгляду 
апеляцій. Було проведено навчання співробітників, які мали працювати  на прийомі заяв 
вступників. Організовано процес прийому документів та їх відповідне оформлення . 

Приймальна комісія протягом 2015 року  проводила регулярні засідання, на яких 
оперативно приймалися рішення щодо: змін до правил прийому відповідно до змін у 
нормативних документах МОН, розподілу місць держзамовлення, зарахування на 
навчання, переведення студентів з інших навчальних закладів до НаУКМА тощо. 

 
 
 

Результати набору на навчання до НаУКМА у 2015 році 

№ Спеціальність 

Ліцензова- 
ний обсяг 
(державні 

+ 
контрактні 

місця) 

Кіль-
кість 
місць 
бюдже-
ту 

 
Кількість 
поданих 
заяв (в т.ч. 
з пріорите- 
том 1) 

 
Кількість 
поданих 
заяв на 1 
місце на 

бюджет (в 
т.ч. з пріо-
ритетом 1) 

 
 
Кількість 
зарахова- 
них  

 

Прохідний 
бал на 
бюджет 

 
 
Прохід- 
ний бал 
на 
контракт 

1 Менеджмент 50 5 462 (25) 92 (5) 19 188,12 - 
2 Психологія 25 5 357 (30) 71 (6) 25 182,215 157,87 
3 Маркетинг 35 19 1190 

(154) 
63 (8) 35 192,42 173,76 

4 Політологія 50 19 988 (110) 52 (6) 36 184,78 - 
5 Правознавство 125 60 1709 

(276) 
28 (5) 125 187,32 154,32 

6 Фінанси і 
кредит 

75 35 1232 
(136) 

35 (4) 75 189,91 160,88 

7 Культурологія 50 15 398 (17) 27 (1) 27 177,13 - 
8 Економічна 

теорія 
75 15 622 (70) 41 (5) 43 192,75 - 

9 Історія 50 25 611 (46) 24 (2) 30 170,97 - 
10 Філологія 125 40 1153 

(135) 
29 (3) 79 179,03 - 

11 Соціологія 75 35 752 (62) 21 (2) 62 180,125 - 
12 Філософія 50 15 507 (37) 34 (2) 38 177,18 - 
13 Соціальна 

робота 
50 17 258 (21) 15 (1) 23 176,58 - 

14 Прикладна 
математика 

40 20 541 (27) 27 (1) 23 180,63 - 
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За результатами набору  на навчання у 2015 році  до НаУКМА вступили 

абітурієнти з найвищими балами в порівнянні з іншими ВНЗ.  
Для підготовки, організації та проведення прийому до НаУКМА на 2016-2017 

навчальний рік у 2015 році  було: оновлено склад приймальної комісії, розроблено 
відповідно до вимог МОН Правила прийому до НаУКМА, які тепер включають правила 
вступу на навчання для здобуття освіти  всіх ступенів: від бакалавра  до ступеня доктора 
філософії, в тому  числі і для здобуття  освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 
(післядипломна освіта). 

Для ознайомлення з Правилами прийому на 2016-2017 н.р. проведено День 
відкритих дверей, на якому було близько 400 зацікавлених осіб. За результатами 
анкетування, серед гостей НаУКМА на Дні відкритих дверей були представники з 15 
населених пунктів ( окрім Києва), серед яких : Полтава, Одеса, Івано-Франківськ, Львів, 
Чернівці, Бережани, Біла Церква,Чернігів, Фастів.    

 
4.3. Підготовка фахівців з вищою освітою. 

 
Навчальний процес у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» 

спрямований на якісну комплексну підготовку висококваліфікованих 
конкурентоспроможних професіоналів, що включає в себе: 

 - розвиток особистості як найвищої загальнолюдської цінності;  
 - забезпечення формування загальнокультурного рівня та; 
 - розкриття інтелектуального потенціалу .  
Підготовка фахівців у НаУКМА здійснюється згідно з вимогам Міністерства 

освіти і науки України та чинного українського законодавства. Нормативну базу 
навчально-виховного процесу складають закони України: «Про освіту», «Про вищу 
освіту», положення «Про державний вищий навчальний заклад» (затверджене 
постановою Кабінету Міністрів України) та нормативні документи університету – 
Статут, Правила внутрішнього розпорядку, Положення про навчання в університеті та 
інші положення, що стосуються навчального процесу НаУКМА, а саме: «Про 
затвердження норм часу для планування й обліку навчальної роботи та переліків 
основних видів методичної, наукової і організаційної роботи педагогічних і науково-
педагогічних працівників вищих навчальних закладів», «Про проведення практики 
студентів вищих навчальних закладів України», «Про порядок переведення, 
відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти» (затверджені 
наказами Міністерства освіти і науки України), рекомендації про порядок і створення, 
організацію і роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у вищих 
навчальних закладах України (лист Міністерства освіти і науки України від 29.12.1993р. 
№83-5/1259).  

15 Біологія 50 25 325 (24) 13 (1) 35 171,52 - 
16 Програмна 

інженерія 
60 50 1030 

(104) 
21 (2) 60 183,57 164,64 

17 Інформатика 50 30 737 (27) 25 (1) 39 177,6 - 
18 Фізика 50 19  184 (6) 9 (1) 19 134,02 - 
19 Екологія, 

охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокорист
ування 

50 25 170 (20) 

 
 
7 (1) 

 
 
32 

 
 
156,07 

 
 
- 
 

20 Хімія 50 21 149 (13) 6 (1) 21 119,63 - 



55 
 

Освітню діяльність НаУКМА здійснює за державним замовленням та договором з 
юридичними та фізичними особами про надання освітніх послуг. 

Мовами навчання є українська та англійська, але враховуючи сучасні вимоги 
ринку праці до кваліфікованих фахівців, починаючи з третього року навчання, спудеї 
можуть поглиблювати знання англійської мови за профілем своєї спеціальності або 
обрати для вивчення ще одну іноземну мову: німецьку, французьку, іспанську, 
італійську, турецьку, японську та інші. 

Задля збереження якості навчання освітній процес побудований лише за однією 
формою навчання – денною. 

Необхідно зазначити, що НаУКМА є багатопрофільним вищим закладом освіти, у 
якому навчальна підготовка здійснюється: 

• на основі повної загальної середньої освіти відбувається підготовка фахівців з 
широкого спектру напрямів і спеціальностей за програмами бакалаврів (за 4-
річною програмою базової вищої освіти); 

• на основі ступеня бакалавра студенти здобувають освітній ступінь магістра; 
• на основі повної вищої освіти здійснюється перепідготовка спеціалістів та 

підвищення кваліфікації спеціалістів (післядипломна освіта); 
• підготовка та перепідготовка іноземних громадян за базовими акредитованими 

спеціальностями. 
 

 За звітний період ми маємо такі ліцензовані напрями та спеціальності підготовки 
фахівців, проілюстровані в таблицях 1, 2.   

Таблиця 1. 
Ліцензовані спеціальності підготовки спеціалістів, магістрів  

(відповідно до Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців 
у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та 

магістра 2010 року). 
 

№ 

п/п 

 
Шифр та 

найменування галузі 
знань 

 

Код  та найменування спеціальності 

 
Кваліфіка-

ційний 
рівень 

1. 0201 Культура 8.02010101 Культурологія магістр 

2. 0203 Гуманітарні науки 8.02030101 Філософія 

8.02030201 Історія 

8.02030204 Археологія 

8.02030307 Філологія           

магістр 

магістр 

магістр 

магістр 

3. 0301 Соціально-

політичні науки 

8.03010101 Соціологія  

8.03010401 Політологія 

магістр 

магістр 

4. 0303 Журналістика та 

інформація 

8.03030101 Журналістика 

8.03030202 Зв’язки з громадськістю 

магістр 

магістр 

5. 0304 Право 8.03040101 Правознавство магістр 

6. 0305 Економіка та 

підприємництво 

8.03050101  Економічна теорія 

8.03050701 Маркетинг 

8.03050801  Фінанси і кредит 

магістр 

магістр 

магістр 

7. 0306 Менеджмент і 

адміністрування     

8.03060101 Менеджмент організацій       і 

адміністрування 

магістр 
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8. 0401 Природничі науки 8.04010101  Хімія 

8.04010201  Біологія 

8.04010213 Лабораторна діагностика 

біологічних систем 

8.04010601  Екологія та охорона 

навколишнього  середовища                       

магістр 

магістр 

магістр 

 

магістр 

9. 0402 Фізико-

математичні науки 

8.04020301  Фізика магістр 

10. 0403 Системні науки та 

кібернетика 

8.04030101 Прикладна математика 

8.04030302 Системи і методи прийняття 

рішень  

магістр 

магістр 

11. 0501 Інформатика та 

обчислювальна техніка   

                      

8.05010101 Інформаційні управляючі 

системи та технології 

8.05010301Програмне забезпечення систем 

магістр 

 

магістр 

12. 1301 Соціальне  

забезпечення 

8.13010201 Соціальна робота магістр 

13. 1501 Державне 

управління 

8.15010008 Публічне адміністрування магістр 

 Перепідготовка спеціалістів 

14. 0306 Менеджмент і 

адміністрування 

7.03060101 Менеджмент організацій і 

адміністрування 

спеціаліст 

 
Таблиця 2. 

Ліцензовані напрями підготовки бакалаврів  
(відповідно до Переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців 2006 

року). 
№ 
п/п 

Шифр та найменування галузі знань Код та напрям підготовки 

1. 0201 Культура 6.020101 Культурологія 
2. 0203 Гуманітарні науки 6.020301 Філософія 

6.020302 Історія 
6.020303 Філологія 

3. 0301 Соціально-політичні науки 6.030101 Соціологія 
6.030102 Психологія 
6.030104 Політологія 

4. 0304 Право 6.030401 Правознавство 

5. 0305 Економіка та підприємництво 6.030501 Економічна теорія 
6.030507 Маркетинг 
6.030508 Фінанси і кредит 

6. 0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент 

7. 0401 Природничі науки 6.040101 Хімія 
6.040102 Біологія 
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6.040106 Екологія, охорона 
навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування             

8. 0402 Фізико-математичні науки 6.040203 Фізика 
9. 0403 Системні науки та кібернетика 6.040301 Прикладна математика  

6.040302 Інформатика 
10. 0501 Інформатика та обчислювальна 

техніка  
6.050103 Програмна інженерія 

11. 1301 Соціальне забезпечення  6.130102 Соціальна робота 

 
 

Протягом звітного періоду було акредитовано напрям підготовки та спеціальність 
«Правознавство». До акредитації готуються 2 напрями підготовки «Хімія» і «Соціальна 
робота» та 4 спеціальності: «Хімія», «Археологія», «Маркетинг» та «Публічне 
адміністрування».  

Ліцензовано 2 напрями підготовки «Психологія» і «Менеджмент» та спеціальність 
«Зв’язки з громадськістю». 

Відбулося збільшення ліцензованого обсягу з напряму підготовки «Філологія» з 50 
до 125 осіб.  

На сьогодні в НаУКМА студенти здобувають освітній ступінь:  
   -   бакалавра за 20 напрямами;  

- магістра з 25 спеціальностей та 32 спеціалізацій. 
 
У таблиці 3 показано динаміку змін обсягу державного замовлення з 2011 по 2015 

р. 
Таблиця 3. 

Динаміка змін обсягів державного замовлення 

Кваліфікаційний рівень Кількість студентів по роках  
2011 2012 2013 2014 2015 

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК  

Бакалавр 88 95 87 108 99 

Магістр 91 87 73 80 65 

Усього 179 182 160 188 164 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК  
Бакалавр 32 45 42 80 70 

Магістр 65 70 18 63 38 

Усього 97 115 60 143 108 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ  

Бакалавр 60 75 75 95 101 

Спеціаліст 8 11 10 - - 

Магістр 30 43 32 38 33 
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Усього 98 129 117 133 134 

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК  

Бакалавр 60 96 99 91 90 

Магістр 50 51 45 41 39 

Усього 110 147 144 132 129 

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВНИЧИХ НАУК  

Бакалавр 17 27 18 53 61 

Спеціаліст 21 40 45 45 - 

Магістр 10 18 15 17 55 

Усього 48 85 78 115 116 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ НАУК І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Бакалавр 55 75 62 77 82 

Магістр 65 82 47 83 78 

Усього 120 157 109 160 160 

Загальна кількість 652 815 668 871 811 

 
Показники обсягів державного замовлення суттєво зменшилися на всіх 

факультетах у 2013 році порівняно  з 2012 роком (з 815 до 668 державних місць).  
2014 року показники державного замовлення дещо збільшилися на таких 

факультетах: 
- факультет економічних наук підвищився аж на 42%; 
- факультет правничих наук на 32,17%; 
- факультет соціальних наук і соціальних технологій на 31,87%; 
- факультет гуманітарних наук показник підвищився на 14,9%; 
- факультет інформатики на 8,8%. 
Лише на факультеті природничих наук кожного року відбувається тенденція до 

зменшення державного замовлення. Якщо у 2012 році державне замовлення складало 
147 місць, то у 2015 році державне замовлення складає 129 державних місць. 

У 2015 році порівняно з 2014 роком держане замовлення зменшилось на 6,9%. 
 
Варто зазначити, що у 2015 році прийом на навчання студентів, які навчаються за 

договором про надання освітніх послуг, загалом по університету найбільший за 5 
останніх років – 418 осіб. На факультетах соціальних наук і соціальних технологій, 
економічних наук, гуманітарних наук та правничих наук кількість студентів контрактної 
форми навчання, порівняно з минулими роками, значно зросла, натомість на факультеті 
природничих наук кількість студентів зменшилась з 34 (у 2014 році) до 19. На 
факультеті правничих наук зменшилась кількість студентів, які навчаються за договором 
про надання освітніх послуг, через скасування набору за спеціальністю 7.03040101 
Правознавство. 
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Таблиця 4. 
Динаміка змін обсягів прийому студентів,  

що навчаються за договором про надання освітніх послуг 

Кваліфікаційний рівень Кількість студентів по роках 
2011 2012 2013 2014 2015 

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ НАУК 
Бакалавр 30 46 49 38 75 

Магістр 10 15 7 5 13 

Усього 40 61 56 43 88 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК 
Бакалавр 41 85 75 55 83 

Магістр 30 20 18 12 8 

Усього 71 105 93 67 91 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ 

Бакалавр 3 1 25 12 19 

Спеціаліст - - 1 - - 

Магістр 4 5 7 6 11 

Усього 7 6 33 18 30 

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК 

Бакалавр 0 7 12 11 17 

Магістр 0 8 - 23 2 

Усього 0 15 12 34 19 

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВНИЧИХ НАУК 

Бакалавр 27 48 57 68 64 

Спеціаліст 38 25 23 19 - 

Магістр 15 12 11 5 20 

Усього 80 85 91 92 84 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНИХ НАУК І СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Бакалавр 21 44 52 56 82 

Магістр 67 43 28 24 24 

Усього 88 87 80 80 106 

Загальна кількість 286 359 365 334 418 
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На сьогодні НаУКМА налічує 6 факультетів: факультет гуманітарних наук, 
факультет економічних наук, факультет природничих наук, факультет правничих наук, 
факультет інформатики, факультет соціальних наук і соціальних технологій. Також в 
університеті функціонують кафедри «Києво-Могилянська бізнес-школа» та «Школа 
соціальної роботи», які надають навчальні послуги післядипломної освіти. Крім того у 
НаУКМА працює науково-педагогічний центр доуніверситетської підготовки. 

Загальна кількість кафедр станом на 31 грудня 2015 р. становить 32. У 2015 році 
було реорганізовано кафедру зв’язків з громадськістю, психології та педагогіки, в 
результаті чого з’явилась кафедра зв’язків з громадськістю та кафедра психології та 
педагогіки. Кількість випускових кафедр зросла з 29 до 31. 

Однією з ключових особливостей навчального процесу в НаУКМА  є концепція 
вільного творчого навчання (liberal arts education), яка передбачає участь студента у 
формуванні свого індивідуального навчального плану, вибір студентом навчальних 
дисциплін. Протягом навчання в університеті студенти мають змогу здобути додаткові 
спеціалізації (minor) та опанувати сертифікатні програми. Починаючи з першого року 
відродження університету, велика увага приділяється перенесенню центру ваги в 
навчанні з аудиторних занять на самостійну роботу студента.  

В університеті впроваджено:  
-  кредитування всіх видів навчальної роботи, що надає змогу плідно 

співпрацювати з різноманітними закордонними освітніми закладами з обміну 
студентами,  

-       рейтингову систему оцінки знань і самостійної роботи студентів,  
-  компетентністну орієнтацію навчальних програм, що перегукується із 

впровадженням в університеті ЄКТС. 
 Для забезпечення високої якості освіти та відповідності сучасному ринку праці в 
університеті  діє програма мобільності студентів. Тобто, студент має право в межах 
циклу дисциплін вільного вибору обирати дисципліни з будь-якого навчального плану, 
крім того може вивчати інші іноземні мови та опанувати такі сертифікатні програми: 

Для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»: 
1. Соціальна психологія та конфліктологія 
2. Психологія особистого розвитку 
3. Релігієзнавство 
4. Мистецтвознавство 
5. Музеєзнавство 
6. Міжнародний захист прав людини 
7. Перекладознавство 
8. Історія дипломатії 
9. Міждисциплінарна сертифікатна програма з Юдаїки 
10. Теорія і методика зв’язків з громадськістю (Public Relations) 
11. Медіація та управління конфліктами 
12. Друга іноземна мова 

Для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»: 
1. Аналіз публічної політики 
2. Практична психологія 
3. Проблеми європейського права 
4. Теорія і практика зв’язків з громадськістю (Public Relations). 

 
4.4.  Чинники якості навчання в НаУКМА 
 

Провідним фактором стабільного розвитку будь-якого суспільства є освіта. Тому 
якість вищої освіти є ключовим пріоритетом освітньої політики університету, адже вона 
відіграє визначальну роль у створенні єдиного європейського освітнього простору. 

Якість вищої освіти визначається багатьма факторами: обсягом знань, 
параметрами особистісного, світоглядного, громадянського розвитку. У  НаУКМА 
розроблена власна стратегія підвищення якості навчання, складниками якої є: 
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нормативно-правова база організації навчального процесу в сучасних умовах, науково-
методичне забезпечення навчального процесу, контроль за реалізацією освітньо-
професійних програм, кадрове забезпечення, рівень підготовки абітурієнтів, 
взаємозв’язок з ринком праці.  

Особлива увага в НаУКМА приділяється удосконаленню організації навчального 
процесу, впровадженню нових технологій, форм і методів, властивих відомим 
вітчизняним і європейським університетам. 

У 2015 році були розроблені навчальні плани підготовки фахівців за 
бакалаврськими та магістерськими освітніми рівнями згідно з вимогами нового Закону 
«Про вищу освіту». 
 Протягом звітного періоду навчально-методичним відділом та навчально-
методичною комісією університету були розроблені та затверджені такі документи для 
забезпечення освітнього процесу:   

-  «Методичні вимоги до структури та змісту навчальних планів підготовки 
бакалаврів 2,3,4 років навчання та навчальних планів підготовки магістрів 2 року 
навчання»; 

- «Методичні вимоги до структури та змісту навчальних планів підготовки 
бакалаврів та магістрів формату 2015»; 

- «Положення про порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної 
комісії в Національному університеті «Києво-Могилянська академія»»; 

- «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та 
перелік основних видів методичної, наукової й організаційної роботи професорсько-
викладацького складу НаУКМА». 

Наразі сформовані і працюють робочі групи з розробки: 
- «Положення про організацію освітнього процесу в НаУКМА»; 
- «Положення про порядок реалізації права на міжнародну академічну 

мобільність учасників освітнього процесу, котрі здобувають освітні ступені бакалавра і 
магістра в НаУКМА»; 

- «Положення про дистанційне навчання». 
Велика увага в університеті приділяється навчально-методичному забезпеченню 

кафедр. Навчально-методичним відділом регулярно проводилися консультації  та 
надавалися рекомендації  кафедрам щодо його удосконалення. Особлива увага 
приділялася наявності усієї обов’язкової документації для забезпечення навчального 
процесу (навчально-методичні комплекси напряму (спеціальності),  матеріали 
ліцензування й акредитації напряму, спеціальності, нормативно правові документи, 
плани роботи кафедри, протоколи засідань кафедри та інші документи, які стосуються 
навчального процесу). 

- Згідно з графіком, затвердженим президентом НаУКМА, був проведений 
моніторинг таких кафедр: Археології, Філософії, Мультимедійних систем, Фізичного 
виховання, Культурології, Екології та Зв’язків з громадськістю. Отримані данні були 
проаналізовані, а кафедрам надані рекомендації задля усунення недоліків науково-
методичного забезпечення. 

Одним із пріоритетних напрямків роботи відділу є моніторинг якості навчання. 
            Два рази на рік навчально-методичним відділом університету проводяться 
ректорські контрольні роботи з метою отримання достеменної об’єктивної  інформації 
про стійкість засвоєних студентами знань, умінь, навичок. для прийняття рішень щодо 
удосконалення організації навчального процесу в НаУКМА. Результати цих робіт 
аналізуються на кафедрах, заслуховуються на засіданні Вченої ради факультету та на 
засіданні Вченої ради університету.  

Також двічі на рік проводиться аналіз результатів заліково-екзаменаційних сесій 
та аналіз роботи екзаменаційної комісії.  
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Малюнок 4.4.1. 

 На малюнку 4.4.1 зображені узагальнені результати дослідження абсолютної 
успішності навчання за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії 2014-2015 
н.р. серед бакалаврських програм. Високі показники серед студентів державної форми 
навчання нам продемонстрували всі факультети: ФЕН (98%), ФПвН (97,4%), ФІ (96,7%), 
ФГН (95,4%), ФСНСТ (95,1%) ФПрН (92,2%).   
 Аналізуючи  контрактну форму навчання можемо побачити, що найвищий відсоток 
абсолютної успішності зафіксував ФПвН (89% - 154 особи), відповідно найнижчий – 
ФПрН (61,9% - 13 осіб). Показники на всіх інших факультетах тримаються в межах 80% 
- 70%. 
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Малюнок 4.4.2. 

 На малюнку 4.4.2 можемо побачити, що серед студентів державної форми навчання 
стовідсотковий результат продемонстрував факультет правничих наук. Достатньо високі 
показники абсолютної успішності зафіксовані й на інших факультетах: ФСНСТ (96,4%), 
ФГН (96,0%), ФІ (93%),  ФЕН (92,6%) та ФПрН (92,8%). Проаналізувавши контрактну 
форму навчання, варто зауважити, що ФПвН (2 особи) показали стовідсотковий 
результат. На інших факультетах відсоток тримається в межах 81,8% - 100%. Найнижчий 
відсоток бачимо на факультеті інформатики – 69,2% (13 студентів). 
 За результатами весняно-літньої екзаменаційної сесії 2014-2015 н.р. показники 
(мал. 4.4.3.) абсолютної успішності студентів бакалаврських програм в порівнянні з 
іншими роками зросли на факультеті гуманітарних наук (на 1,75%), факультеті 
інформатики (2,16%), факультеті правничих наук (4,83%) та факультеті природничих 
наук (4,58%). Абсолютна успішність не суттєво знизилась на факультеті економічних 
наук (11,24%) та на факультеті соціальних наук і соціальних технологій (2,39%). 
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Малюнок 4.4.3. 

 

Що ж стосується показників абсолютної успішності студентів магістерських 
програм (мал. 4.4.4.), ми можемо побачити, що показники значно покращились на 
факультеті інформатики (на 4,82%), факультеті природничих наук (на 4,32%) та на 
факультеті соціальних наук та соціальних технологій (на 21,02%). Зміни в сторону 
зниження показників абсолютної успішності відбулися на факультеті гуманітарних наук 
(-3,36%) та на факультеті правничих наук (-12,21%). На найбільший відсоток знизилась 
абсолютна успішність на факультеті економічних наук (-24,4%). 

 
Малюнок 4.4.4. 
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Результати успішності та шляхи підвищення якості навчання розглядаються на 
Вчених Радах факультетів та обговорюються на Вченій Раді НаУКМА. Однак проблеми 
є: так на факультетах ще недостатньо розвинутий контроль якості викладання, що 
потребує вдосконалення системи взаємовідвідування занять викладачами та 
контрольних відвідувань занять завідувачами кафедр. 

Аналізуючи динаміку відрахувань студентів за останні три роки (мал. 4.4.5.), 
можемо побачити, що у порівнянні з 2014 роком знизилась кількість відрахованих 
студентів на факультеті гуманітарних наук до 2,87%, на факультеті правничих наук до 
1,91%, на факультеті природничих наук до 3,65% та на факультеті соціальних наук та 
соціальних технологій до 1,83%. На факультеті інформатики два роки поспіль 
найменший відсоток відрахованих студентів – 0,27%. А на факультеті економічних наук 
відсоток відрахованих у 2015 році збільшився порівняно з 2014 роком на 0,39%.   

 
Малюнок 4.4.5. 

 
Цього року в НаУКМА було сформовано 49 екзаменаційних комісій. Головами 

ДЕК були провідні вчені України. За результатами ДЕК дипломи отримали 687 
студентів: 370 бакалаврів, 60 спеціалістів та 257 магістрів. 
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Малюнок 4.4.6. 

 Малюнок 4.4.6. демонструє картину випуску 2015 року на всіх освітньо-
кваліфікаційних рівнях. Серед студентів бакалаврських програм завершили навчання 
97,84% (диплом з відзнакою отримали 12,9%), серед спеціалістів – 100% (диплом з 
відзнакою отримали 41,7%) серед магістерських програм – 97,23% (диплом з відзнакою 
отримали 22,2%).  
 Серед студентів, які захистили кваліфікаційні роботи влітку 2015 року, оцінку 
«відмінно» отримали більше половини всіх студентів бакалаврських програм, тобто 
59,1%, «добре» - 30,1%, «задовільно» отримали 9,3%. Незадовільну оцінку отримали 
лише 1,5% бакалаврів. Отже, якість успішності за результатами захисту кваліфікаційних 
робіт складає 87,5%. 
 За результатами складання державних екзаменів «відмінно» отримали 38,5% (84 
особи);  «добре» - 44,5% (97 осіб);  «задовільно» отримали 16,5% (36 осіб); не склали 
екзамен 0,5% (1 студент). Якість успішності за результатами складання державних 
екзаменів складає 83%. 
 Студенти магістерських програм продемонстрували досить високий рівень знань 
оскільки якість успішності складає 93,8%. Отже, маємо такі результати: 

- «відмінно» отримали 66,9% (172 особи); 
-  «добре» - 26,9% (69 осіб); 
- «задовільно» отримали 6,2% (16 осіб); 
- оцінку «незадовільно» 0%. 

 Сертифікатні програми з різних спеціальностей опанували 45 студентів. 
Програму додаткового напряму (MINOR) з  Політології опанувала одна студентка 
факультету інформатики.  

Кожного року велика увага приділяється інформаційному пакету на сайті 
НаУКМА. Оновлюється інформація щодо навчальних планів, відкриття нових  напрямів 
та спеціальностей, переліку сертифікатних програм, графіку навчального процесу, тощо. 

Регулярно оновлюється інформація щодо організації освітнього процесу на 
зовнішньому та внутрішньому сайтах НаУКМА. 

 
 

5. НАУКОВА БІБЛІОТЕКА. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ.     
МУЗЕЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
5.1. Наукова бібліотека 
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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ, МІСІЯ, МЕТА 
 

Наукова бібліотека НаУКМА є навчально-допоміжним, інформаційним, науковим, 
культурно-освітнім структурним підрозділом Університету. 
 
МІСІЯ: Розвиток, створення, збереження та організація доступу та використання 
власних та світових інформаційних ресурсів, які відповідають навчальному та науковому 
процесам в університеті; забезпечення інформаційних дослідницьких потреб спудеїв, 
викладачів, співробітників університету на принципах доступності, оперативності, 
інформативності, комфортності. 
 
МЕТА: Створення в бібліотеках НаУКМА умов для ефективної наукової роботи як бази 
організації навчального процесу. Бібліотека–мозковий центр університету, що 
пов'язаний з усіма світовими інформаційними ресурсами, і забезпечує швидкий та 
зручний доступ до всіх ресурсів, знаходиться в центрі академічного та дослідницького 
процесів в НаУКМА. Бібліотека органічно поєднує традиційні та новітні інформаційні 
ресурси, як власні так і світового інформаційного простору. 
 
КРИТЕРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 
 

● Бібліотечно - інформаційний сервіс – Бібліотека підтримує розвиток освіти та 
науки в університеті, пропонуючи ресурси для отримання знань, інформації та 
ідей на основі відкритості інформації, оперативності та комфортності.  

● Якість – Бібліотека запроваджує ефективність бібліотечного обслуговування та 
програм для своїх користувачів, використовуючи найвищі стандарти в організації 
управління.  

● Відкритість – Бібліотека підтримує принципи академічної свободи та будує весь 
сервіс на основі відкритості та доступності. 

● Різноманітність – Бібліотека поважає всі потреби та запити користувачів 
університетської громади, цінує різноманітність своїх колекцій. 

● Співробітництво – Бібліотека співпрацює з структурними підрозділами 
НаУКМА, надаючи ресурси та сервіс для підтримки академічних та 
дослідницьких програм, а також співпрацює з науковими інституціями та 
бібліотеками України та світу. 

● Інновації – Бібліотека вивчає та запроваджує сучасні досягнення в бібліотечно-
інформаційній галузі 

 
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ 
 
У контексті Стратегічного плану розвитку НаУКМА на 2015-20125 рр., діяльність 

наукової бібліотеки НаУКМА спрямована на вирішення пріоритетних завдань: 
 
● Подальше формування колекції та сервісів Бібліотеки згідно науково-дослідної та 

освітньої місії Університету, з урахуванням потреб наукового та академічного 
процесів в НаУКМА та на основі постійної тісної співпраці з кафедрами та 
науковими центрами Університету. 

 
● Розвиток бібліотеки як зібрання сучасної наукової літератури та інформаційних 

ресурсів й сервісів та гармонійне поєднання їх з меморіальною колекцією (рідкісних 
та цінних видань, видань української діаспори, особистих бібліотечних колекцій та 
особових архівних фондів тощо). 

● Розвиток Електронної бібліотеки: створення власних інформаційних ресурсів та 
організація доступу до ядра світових наукових е-ресурсів. Участь в проектах Світової 
Цифрової Бібліотеки тощо. 
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● Розвиток Консорціуму «ЕЛІБУКР: Електронна бібліотека» (станом на 20.12.2015 р. - 
32 університетів України. Портал www.elibukr.org) та Консорціуму Е-ВЕРУМ 
(доступ до ресурсів Thomson Reuter). 

● Сприяння відкритому доступу до результатів наукових досліджень в НаУКМА через 
розвиток та підтримку інституційного репозитарію (відкритого електронного архіву) 
EKMAIR та електронних версій наукових журналів університету 

● Розвиток та дослідження спеціалізованих колекцій (Бібліотека-Музей-Архів 
О.Пріцака; Колекція Сергія Білоконя, Колекція Дж.Мейса, Колекція Польського 
Центру, Фонд цінних та рідкісних видань та ін.)  

● Підтримка сервісу “Матеріали до курсів”  
● Наукова та науково-організаційна діяльність 
● «Вбудоване партнерство» з кафедрами та науковими центрами: у супроводі 

публікаційної активності, інтелектуальної власності, наукометричних та 
бібліометричних моніторингах тощо 

● Прагнення до рівня послуг, що гнучко відповідають потребам користувачів на 
засадах 
комфортності, оперативності, інформативності.  

● Кадрова політика з розвитку професійних, технологічно – компетентних кадрів - 
бібліотекарів (система підвищення кваліфікації, тренінгів тощо) 

 
 

СТРУКТУРА БІБЛІОТЕКИ 

АДМІНІСТРАЦІЯ – Директор, 2 

заступники 
 

ЗАГАЛЬНОБІБЛІОТЕЧНІ ВІДДІЛИ 
 
o Відділ комплектування документів – здійснення комплектування, каталогізації, 

предметизації друкованих та електронних ресурсів; наукової обробки документів; 
обліку, списання документів; книгообміну; 

o Інформаційно-бібліографічний відділ – створення та управління повнотекстовими 
та бібліографічними ресурсами: тематичні бази даних «Видання та публікації про 
НаУКМА», «Праці викладачів НаУКМА» та ін., створення тематичних 
бібліографічних покажчиків та біобібліографічних покажчиків серії «Вчені 
НаУКМА». Довідково-бібліографічне 
обслуговування: довідкова служба ( в т.ч.віртуальна), виставки, презентації, дні 
інформації тощо. 

o Відділ  зберігання  бібліотечно-інформаційних  ресурсів  –  організація  
книгосховищ, 

організація збереження та зберігання фонду, переобліки тощо) 
o Відділ рідкісних книг та рукописів – організація фонду рідкісних та цінних видань, 

фондів колекцій та наукового архіву. 
o Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення – організація та 

підтримка роботи комп’ютерної техніки, серверів, мереж, баз даних. Підтримка 
інтегрованої бібліотечної системи ALEPH 500, DSpace, EBSCO Discovery service. 

 
o Відділ е-ресурсів (наукової комунікації) – менеджмент е-ресурсів; тренінгові та 

навчальні програми для дослідників та науковців щодо пошуку інформації, 
користування е-ресурсами, 
наукометрії та бібліометрії. Підтримка проектів «Електронна 6iблiотека», 
Iнституцiйний репозитарій EKMAIR, ELibUKROA, cepвicy «Матерiали до Kypciв», 
представлення у відкритому доступі журналів НаУКМА, наповнення веб-сайту 
бібліотеки; представлення бібліотеки в соціальних мережах та ін. 

http://www.elibukr.org/
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o Відділ обслуговування навчальною літературою – організація 
обслуговування користувачів друкованими джерелами та забезпечення 
відповідних сервісів. 

 
 

Обслуговування користувачів відбувається у 9 
підбібліотеках кампусу. 

 
Загальна кількість робочих місць –700 у 15 читальних залах 

 
 
 
 

БАКАЛАВРСЬКА БІБЛІОТЕКА ім.ТЕТЯНИ ТА ОМЕЛЯНА АНТОНОВИЧІВ –  
колекція сучасної наукової та навчальної літератури, довідкових видань, відкритий 
доступ до книжкових та електронних ресурсів і мережі Інтернет: 

 
● Зала каталогів. 
● Загальна читальна зала 
● Спеціалізована читальна зала із суспільних наук. 
● Інтернет-зала. 
● Довідкова служба  
● Копі-центр. 
● Медіа-кімната (для презентацій, зустрічей) 

 
 

ДОСЛІДНИЦЬКА БІБЛІОТЕКА (Староакадемічний к.) - колекція сучасної 
наукової літератури та періодичних видань, бібліотечно-інформаційне 
обслуговування користувачів, передусім, студентів старших курсів та викладачів, 
відкритий доступ до окремих книжкових колекцій. Архівні матеріали із 
персональних архівів видатних науковців, громадських діячів. 

 
● Дослідницька читальна зала (Конгрегаційна зала – Фонд Рідкісних видань та 

колекцій) 
● Читальна зала періодичних видань  
● Книгосховище 
● Науковий архів 
Бібліотека С.Білоконя МИСТЕЦЬКА БІБЛІОТЕКА (Ст.ак.к., 1 пов.) – колекція 
літератури та аудіо-документів з мистецтвознавства 

 
 

ФІЛОЛОГІЧНА БІБЛІОТЕКА (1 к.) – бібліотечно-інформаційне обслуговування 
потреб студентів та викладачів літературою мовознавчого та літературознавчого 
спрямування. 

 
● Відділ бібліографії та Зала каталогів  
● Загальна читальна зала – відкритий доступ до найбільш популярних 

підручників з мовознавства та літературознавства  
● Книгосховище 

 
● Колекції Д.Павличка, В.Моренця, С.Іванюка, Ю.Паславського, В.Рінберг, 
В.Житника, Е.Соловей, В.Вовк, В.Панченка,М. Француженко-Вірного, Л.Масенко, 
М.Москаленка, А.Москаленка, І Лісняка 
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БІБЛІОТЕКА ЦЕНТРУ ПОЛЬСЬКИХ та ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ (6 к.) – 
колекція літератури історії, політики, культури, науки Польщі, творів польською 
мовою. 

 
АМЕРИКАНСЬКА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ ВІКТОРА КИТАСТОГО (4 к.)–  
публічна бібліотека, інформаційний центр, колекція літератури з 
американської історії, політики, культури, науки, художніх творів. 
Відеотека, презентаційна кімната, кімната для групових занять. 

 
МЕМОРІАЛЬНА БІБЛІОТЕКА ДЖ.МЕЙСА (4 к.) – книжкова колекція 
та науковий архів відомого історика, політолога, дослідника голодомору в 
Україні, професора НаУКМА 

 
МЕМОРІАЛЬНА БІБЛІОТЕКА ОМЕЛЯНА ПРІЦАКА (4 к.) - бібліотека-  
музей-архів визначного історика-сходознавця, професора Ґарвардського 
університету (США), організатора і першого (1991-1998), а надалі 
почесного директора Інституту сходознавства ім. академіка А. Кримського 
НАН України, члена Наукового товариства імені Шевченка, Української 
Вільної Академії Наук, Національної Академії Наук України. Засновано в 
2007 р. за угодою між п.Ларисою Гвоздик-Пріцак (вдова проф.О.Пріцака) та 
НаУКМА. \ 

 
КІЛЬКІСНИЙ І ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕРСОНАЛУ 

 
Станом на 25.12.2015 р. в науковій бібліотеці працює 66 працівників (з них 2 
сумісники), з  
них за освітою: повна вища освіта – 57 осіб, у т.ч. вища спец. – 48 осіб; Канд.наук – 3, 
неповна вища освіта –3, у т.ч.спеціальна – 3;професійно-технічна – 4. 4 працівники у 
2015 
підвищили кваліфікацію через навчання в Університеті Менеджменту Освіти. 

 
Прийнято на роботу в 2015 р. – 6 осіб, Звільнилося в 2015 р. – 5 осіб  
У відпустці по догляду за дитиною: 7 (Берлог Н.В., Гегельська А.В., Кізченко І.О., 
Дрейзіна І.Г., Салій Я.С., Софійченко С.В., Чорна Т.В.)  
РЕСУРСИ (ВИРОБНИЧІ ПЛОЩІ, ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ), ПЛОЩІ 

 
Бібліотека розташована в 6 корпусах Університету: окрема будівля - Бібліотека 

Антоновичів, а також окремі площі у Староакадемічному, першому, четвертому, 
шостому та дев’ятому корпусах. 

 
Загальна площа підбібліотек – 5 475 кв. м., в т.ч. Для зберігання фондів – 3 120,5 кв.м., 
для обслуговування – 2 354,5 кв.м., Кількість читальних залів / місць для читачів – 15 / 
700. 

 
ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ 

 
● персональні комп'ютери – 104,  
● сервери - 7 
● автоматизовані робочі місця (АРМ) - 104, у т.ч.: для співробітників - 

58, для користувачів – 46, всі – з доступом до Інтернет.  
● Інше обладнання: телевізори – 3; Kindle – 5; IPad – 4; сканери – 3; принтери – 

12; ксерокси – 2; БФП – 1; телефонні номери – 4; факси – 1; магнітофони – 1; 
диктофони  
– 1; проектори – 4; фотоапарати – 2; відеокамери – 1; ноутбуки – 2, плаский 
екран – 1.  
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Ліцензовані програмні продукти - ALEPH 500, EBSCO Discovery Service, Microsoft 
Windows ХP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 2003 Server, Ofice 2010, 
Антивирус Касперського, Adobe Acrobat XI Pro, ABBYY FineReader 11, ABBYY Lingvo 
x5, ACDSee Pro 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малюнок 5.1.1 
 
Всього – 1 148776, 95 грн. (Реальні потреби біля 2 млн. грн. на рік). 
 
З них 
 

● ФІНАНСУВАННЯ з НаУКМА Заплановано : 384 
000,44грн., використано: 384 000,44 грн. 
 
З них використано на: Придбання книг – 65 045,91грн., передплата періодики – 119 
225,42 грн., передплата електронних баз даних – 95 000,00 грн., підтримка ІБС - 95 
000,00 грн., - Інше (канцтовари, обладнання) – 9 729,11 грн. 
 

● ГРАНТИ –775 966,40 грн. 
З них: 
 
● Ґрант Канадської фундації Українських студій на розвиток колекції 
Ярослава Головача - придбання книг у кол. Я. Головача. Бюджет- 49 877,45 грн.; 
витрачено – 49 855,88 грн.; залишок - 21,57 
● Ґрант МБФВ КМА 2015 «Нові книги для університету» - придбання книг та 
передплата періодичних видань. Бюджет - 264 819,28 грн.; витрачено - 264 818,07 грн.; 
● Залучено книг до бібліотеки (подарунки, колекції) на загальну суму – 315 227,01 

грн.; 
● Грант Посольства США – 4 600,00 $ (з них: журнали - 600,00 $ - 14 130, 00 грн.; 
книги, ігри, dvd - 4000,00 $ - 94 200,00 грн. )  Залишок – 8 584,85 грн.  ( Витрачено : 
99 745,15 грн. ) 
● Благодійна допомога з Фонду Джеймся Мейса - 2020,40 грн.  
● Спонсорські внески на конференцію “Наукова комунікація в цифрову епоху” - 
700 євро (курс 37,3 грн.) – 26 060 грн. 
● Платні послуги: Через платні послуги бібліотеки (пеня за пізнє повернення,  
оформлення читацьких квитків стороннім читачам, визначення УДК тощо) до 
НаУКМА передано – 18 240,00 грн. 
 
 

http://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm?loc=ru_ru&product=acrobat_pro
http://www.adobe.com/cfusion/tdrc/index.cfm?loc=ru_ru&product=acrobat_pro
http://www.lingvo.ru/
http://www.lingvo.ru/
http://www.lingvo.ru/
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ФОРМУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ 

 
Загальний фонд Бібліотеки НаУКМА станом на 25.12.2015р. – 953 146 
прим./  
726 165 назв. 

 
У тому числі: 

 
• Загальний електронний фонд – 341 332 назв ресурсів (131 база даних) (з них 1 446 

на знімних носіях, 27 413 на власних серверах, 314 473 - віддалені ресурси). 
• Друкована колекція: 610 448 прим. / 371 167 назв, в т.ч.  
 основний книжковий фонд – 551 247 прим. 
 резервний фонд – 8 880 прим. / 485 назв 
 обмінний фонд – 32 761 прим. 
 фонд літератури в обробці – 40 486 прим. 
 науковий архів - 16 фондів архівних документів особового походження; 1 

фонд установ; 1 фонд конкурсів науково-творчих робіт 13 666 справ 
 фонд друкованої періодики – 79 139 прим. / 2 707 назв  

o них : газет: 331 / 58 назв; журналів : 78 808 прим. / 2 649 назв 
 
 

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ДО ДРУКОВАНОЇ КОЛЕКЦІЇ 
 

Надходження у фонд документів за рік: 
 

Друкованих: 30 687 прим. / 24 143 назв на суму 960 131,85 грн., в т.ч. за 
джерелами надходження: 

 
Джерело Кількість  Вартість 

 примірників   
    
Дарунки 25 169  315227,01 

    

Придбання* 302  65045,91 
    

Передплата 1016  82665,09 
    

Грант 2093  404952,17 
    

Книгообмін 1621  75099,47 
    

Заміна загублених 149  6442,00 
    

Підрозділи КМА 228  9046,20 
    

За угодами 109  1654,00 
    

75% університетських    
коштів витрачено на    
замовлення кафедр:    
англ.мови (177 прим., 27назв),    
археології (21 прим., 10 назв),    

    

   
ФПрН (30 прим., 10 назв, 
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каф.літер. (5 прим., 1 назва) 

 
Надходження друкованих видань за типами документів: 

 
Тип Кількість примірників 

  

Книги 24465 
  

Журнали 5172 
  

Продовжувані видання 100 
  

Газети 426 
  

Дисертації та автореферати 403 
  

Грамплатівки, аудіокасети 5 
  

Ізовидання, ноти, карти 38 
  

На цифрових носіях 75 
  

Ігри 17 
  

Надходження документів за мовами: 
  

Мова Кількість примірників 
  

Українською 14426 
  

Англійською 3404 
  

Іншими мовами світу 12 857 
 

Надходження друкованих видань за цільовим призначенням: 
 
 Кількість примірників 
  

Навчальні 2043 
  

У тому числі з грифом МОН 256 
України  

  
Наукові 11133 

  

Літературно-художні 9599 
  

Довідкові 174 
  

Інші 7332 
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Колекції 
 
Станом на 31.12.2015 р. в бібліотеці зберігається 68 приватних книжкових колекцій. У 2015 
р. продовжували надходити книги до колекцій В.Вовк, В. Брюховецького, Т. Гунчака, С.  
Квіта, Т. Ярошенко. 
 
ЕЛЕКТРОННИЙ ФОНД Загальний електронний фонд (станом на 

24.12.2015) – 341 332 назв ресурсів 

Склад е-фонду за способом доступу: 
 

o На знімних носіях – 1 446 
o На власних серверах – 27 
413 o Віддалені ресурси – 312 
473 

Бази даних: 131 база даних, в т.ч. : 
 

7 – власних 
 

53 – вільного доступу (входять до EDS) 
 

59 – передплачених ліцензованих: 
 
AGORA FAO Research4Life 

   

 Bureau of eLibraryUSA 
 Educational and  
American English Cultural Affairs  

   

ARDI WIPO Research4Life 
   

BookFlix Scholastic Inc. eLibraryUSA 
   

Britannica Academic  eLibraryUSA 
   

 Encyclopædia eLibraryUSA 
Britannica Library Britannica, Inc  

   

CQ Researcher Online CQ Press eLibraryUSA 
   

ebrary ebrary eLibraryUSA 
   

 EBSCO EBSCO eIFL 
EBSCO Academic Search Premier Publishing Database 

   
 EBSCO EBSCO eIFL 
EBSCO AHFS Consumer Medication Information Publishing Database 

   
 EBSCO EBSCO eIFL 
EBSCO Business Source Premier Publishing Database 

   
 EBSCO  
EBSCO Discovery Service Publishing  

   

EBSCO ERIC EBSCO EBSCO eIFL 
   

   
 Publishing Database 
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 EBSCO EBSCO eIFL 
EBSCO European Views of the Americas: 1493 to 1750 Publishing Database 

   
 EBSCO  
EBSCO Full Text Finder Publishing  

   
 EBSCO EBSCO eIFL 
EBSCO GreenFILE Publishing Database 

   
 EBSCO EBSCO eIFL 
EBSCO Health Source - Consumer Edition Publishing Database 

   
 EBSCO EBSCO eIFL 
EBSCO Health Source: Nursing / Academic Edition Publishing Database 

   
 EBSCO EBSCO eIFL 
EBSCO LISTA Publishing Database 

   
 EBSCO EBSCO eIFL 
EBSCO MasterFile Premier Publishing Database 

   
 EBSCO EBSCO eIFL 
EBSCO MEDLINE Publishing Database 

   
 EBSCO EBSCO eIFL 
EBSCO Newspaper Source Publishing Database 

   
 EBSCO EBSCO eIFL 
EBSCO Newswires Publishing Database 

   
 EBSCO EBSCO eIFL 
EBSCO Regional Business News Publishing Database 

   
 EBSCO EBSCO eIFL 
EBSCO Teacher Reference Center Publishing Database 

   

Gale Academic One File Gale Group eLibraryUSA 
   

Gale Artemis Literary Sources  eLibraryUSA 
   

Gale Biography In Context Gale Group eLibraryUSA 
   

Gale Books and Authors Gale Group eLibraryUSA 
   

Gale Business Insights: Global Gale Group eLibraryUSA 
   

Gale Dictionary of Literary Biography Gale Group eLibraryUSA 
   

Gale Directory Library Gale Group eLibraryUSA 
   

Gale General One File Gale Group eLibraryUSA 
   

Gale Global Issues in Context Gale Group eLibraryUSA 
   

Gale GREENR Gale Group eLibraryUSA 
   

   
Gale Literary Criticism Online Gale Group eLibraryUSA 
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Gale Literature Resource Center Gale Group eLibraryUSA 
   

Gale LitFinder Gale Group eLibraryUSA 
   

Gale Opposing Viewpoints In Context Gale Group eLibraryUSA 
   

Gale Research in Context Gale Group eLibraryUSA 
   

Gale Science in Context Gale Group eLibraryUSA 
   

Gale Small Business Resource Center Gale Group eLibraryUSA 
   

Gale Something About the Author Gale Group eLibraryUSA 
   

Gale Student Resources In Context Gale Group eLibraryUSA 
   

Gale U.S. History In Context Gale Group eLibraryUSA 
   

Gale Virtual Reference Library Gale Group eLibraryUSA 
   

Gale World History In Context Gale Group eLibraryUSA 
   

HINARI WHO Research4Life 
   

Informe Academico  eLibraryUSA 
   

JSTOR JSTOR eLibraryUSA 
   

National Geographic Kids Gale Group eLibraryUSA 
   

National Geographic Virtual Library Gale Group eLibraryUSA 
   

OARE UNEP Research4Life 
   

ProQuest Dissertations & Theses Global ProQuest eLibraryUSA 
   

ProQuest Research Library ProQuest eLibraryUSA 
   

Smithsonian Gale Group eLibraryUSA 
   

Springer eBook (Complete collection 2005) Springer Verlag Springer 
   

SpringerLINK Journals Springer Verlag Springer 
   

 ТОВ ЛІГА:  
ЛІГА:ЗАКОН ЗАКОН  

   

Центр учбової літератури ТОВ ЦУЛ  
   

Склад е-колекції ліцензійних ресурсів за типами:   
 

- електронні журнали - 58 425 
- електронні книги - 166 628 
- електронні газети - 5 934 
- мультимедійні ресурси (відео, аудіо, інтерактивні ресурси ) - 5 990 
- інше (звіти тощо) - 3 1901 

 
 

* Research4Life - пакет із 4 БД, придбаний за бюджетні кошти НаУКМА 
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EBSCO eIFL Database - базовий пакет EBSCO з 13 БД, придбаний за бюджетні 
кошти 

НаУКМА 
eLibraryUSA - Бази даних, доступні через Міжнародну інформаційну 

службу Держдепартаменту США 
 
 

Тестування ресурсів. Бази даних у тестовому доступі в 2015 р. – 12 
 

Назва ресурсу Період доступу 
 

 
   

BioOne 2014.08.01 - 2015.12.31  
   
Statista 2015.03.16 - 2015.04.15  
   
Applied Science & Technology Source 2015.04.01 - 2015.05.31  
(EBSCO)   
   
Academic Search Complete (EBSCO) 2015.04.01 - 2015.05.31  
   
Political Science Complete (EBSCO) 2015.04.01 - 2015.05.31  
   
Legal Source (EBSCO) 2015.04.01 - 2015.05.31  
   
Education Source (EBSCO) 2015.04.01 - 2015.05.31  
   
Humanity Source (EBSCO) 2015.04.01 - 2015.05.31  
   
Wiley 2015.04.15-2015.06.15  
   
Cambridge University Press 2015.11.04-2015.11.30  
   
SciFinder 2015.11.02-2015.12.01  
   
SciVal 2015.11.02-2015.11.30  
   
 
 

Організація доступу до електронної колекції: 
 

● Сервіс EBSCO Discovery Service – єдине вікно пошуку електронних ресурсів (у 
2015 
р. через EDS здійснено 1 194 469 пошуків, завантажено повних текстів - 5090, 
рефератів - 16037) 

● EBSCOhost – пошук по ресурсам EBSCO (пошуків – 29 107, завантажень повних 
текстів – 1481, рефератів – 3228) 

● Віртуальна колекція електронного каталогу еРесурси  
● Сторінка «Е-ресурси: бази даних» на сайті бібліотека 
● Сервіс «Перелік A-Z (Full Text Finder)» - Алфавітний перелік всіх електронних 

журналів з доступом до них 
 
 
НАУКОВИЙ АРХІВ 
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В науковому архіві сконцентровано документи, що висвітлюють науково-творчу, 
викладацьку та громадську діяльність вітчизняних зарубіжних українських вчених, 
діячів культури, освіти, громадського життя. 
 

Колекція складається з 20 опрацьованих фондів, загальна к-ть справ: 13 484 справа  
: 
 

● 18 фондів архівних документів особового походження  
● 1 фонд установи  
● 1 фонд конкурсів науково-творчих робіт 

В т.ч.:  
● Фонд №1. Брюховецький В’ячеслав Степанович (14.07.1947 р.н.). Ректор-

засновник, Президент НаУКМА, науковець, громадський і політичний 
діяч. 

 
● Фонд №2. Зеркаль Сава Петрович (1896-[1979]). Український 

інженер, громадський діяч, публіцист, видавець і редактор. 
 

● Фонд №3. Семенець Михайло Маркович (1920-2012 рр.). 
Український громадський і політичний діяч. 

 
● Фонд №4. Дужий Ярослав Іванович (1923-2009) та Дужа Ольга 

Григорівна (1926-2004). Громадсько-політичні діячі, меценати 
 

● Фонд №5. Одарченко Петро Васильович (1903-2006). 
Літературознавець, мовознавець. 

 
● Фонд №6. Коновал Олексій Григорович (1933). Український 

інженер, журналіст, громадсько-політичний діяч. 
 

● Фонд №7. Джеймс Ернест Мейс (1952-2004). Науковець, історик-
дослідник, громадський діяч, публіцист. 

 
● Фонд №8. Брик Михайло Теодорович (1941-2006). Український 

вчений, хімік, педагог. 
 

● Фонд №9. Зуєвський Олег Йосипович (1920-1996). Поет, 
перекладач, професор. 

 
● Фонд №10. Пріцак Омелян Йосипович (1919-2006). Видатний 

вчений, філолог, сходознавець, історик. 
 

● Фонд №11. Український технічно-господарський інститут (Німеччина). 
 

● Фонд №12. Ярема Яким Якимович (1884 - 1964). 
Літературознавець, педагог, психолог. 

 
● Фонд №13. Терещенко Валерій Іванович (1901 – 1994). Вчений, 

економіст, громадський діяч.  
 

● Фонд №14. Губаржевський Ігор Володимирович (1905-1970). 
Мовознавець, 

педагог, священник. 
 

http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/1379
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/1381
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/1382
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/1383
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/1384
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/3555
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/1780
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/3551
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/2345
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/1724
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/2845
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/3308
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/3552
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/2347
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● Фонд №15. Вовк (Селянська) Віра Остапівна (1926 р.н.). Письменниця, 
перекладач, літературознавець. 

 
● Фонд № 16. Лащик Євген Іванович (1937-1995). Філософ, викладач, 

професор. 
 

● Фонд №17. Скрипник Анатолій Миколайович (1947-2008). 
Письменник, 

журналіст, радіоведучий. 
 

● Фонд №18. Українські та міжнародні конкурси науково-творчих робіт. 
 

● Фонд № 19. Китастий Віктор Григорович (1943 – 2000 ). 
Літературознавець, 

викладач, музикант, громадський діяч. 
 

● Фонд № 20. Москаленко Артем Амвросійович (1901 — 1980): 
мовознавець, 

викладач. 
 

В 2015 р. опрацьовано нові чи по редаговано 5 фондів: Фонд № 3. Михайло 
Маркович Семенець, Фонд № 4. Дужий Ярослав Іванович, Фонд №5. Одарченко 
Петро Васильович, Фонд № 20. Москаленко Артем Амвросійович, Фонд № 19. 
Китастий Віктор Григорович. 

 
 
 
ВИБУТТЯ з бібліотечного фонду 
 
Всього з друкованої колекції у 2015 р. вибуло 11 990 прим. на загальну суму 269 222,54 
грн. 
 
З них за причинами : зайва дублетність – 1556 пр. на загальну суму 6075,51 грн.; 
загублені читачами (зроблено заміну) - 215 пр. на загальну суму 4 058,44 грн.; фізично 
зношені - 909 пр. на загальну суму 7 086, 96 грн. ; за результатами переобліку - 12 пр. в 
на загальну суму 215,79 грн.; з причини книгообміну з іншими установами – 9 298 пр. на 
загальну суму  
251 785,84 грн. 
 
Книгообмін: 
 

● Отримано по книгообміну за 2015 – 1268 назв, 1621 примірників  
● Передано по книгообміну – 3463 назв і 7601 примірників  
● Передано видань Інституту Критики – 25 комплекти (725 назв і 925 примірників)  
● Передано благодійно – 587 назв і 735 примірників  
● Партнерів по книгообміну – 63 (з них постійних бл. 20)  

Обмінний фонд: 32 623 прим. 
 
Надійшло до обмінного фонду – 3 474, Вибуло з обмінного фонду – 9 261 
 
5.2. Автоматизація 
 
ІНТЕГРОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА – ALEPH 500 
 
 
 

http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/2348
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/2701
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/3136
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/3307
http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/7080
http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/7617
http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/7080
http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/7080
http://www.ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/7080
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Впровадження, підтримка та управління автоматизацією бібліотечних процесів в 

НБ НаУКМА відбувається на базі програмного забезпечення ALEPH 500. 
 
● Матеріали до курсів – сервіс віртуальних матеріалів до різних дисциплін, що 

викладаються в НаУКМА 
● Електронний каталог 
● WEB-OPAC – адреса http://www.library.ukma.kiev.ua/F 

 
 
СКЛАД ЕЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГУ 
 
Кількість записів у е-каталозі на 18.12.15 – 345 400 (станом на 17.12.15). З них 
створено у 2015 р – 16 916 записів: оригінальна каталогізація – 10 406 записів 
(61,52%); кількість записів, отриманих через Z39.50 – 6 510 записів (38,48%) 
(найбільше з Б-ки ім. В. Стефаника, Б-ки ім. Лесі Українки, Б-ки Конгресу США) 
 
* Відредаговано бл. 30 000 записів в е-каталозі 
 
ВЕБСАЙТИ БІБЛІОТЕКИ : 
 

Веб-сайт НБ НаУКМА - www.library.ukma.edu.ua 
 

Веб-сайт Американської бібліотеки НаУКМА - al.ukma.edu.ua 
 

Веб-сайт Американських куточків в Україні (WOA-WindowonAmerica) - 
www.woa-org.ua 

 
Веб-сайт ElibUkr - www.elibukr.org 

 
Блоги та та акаунти усоцмережах бібліотеки 
 
● Блог «МогилянськаБібліотека» - kmalibrary.wordpress.com 
● Блог “American Library at NaUKMA” - americanlibrarykyiv.blogspot.com 
● Facebook Бібліотека НаУКМА - www.facebook.com/NaUKMA.Library 
● Facebook American Library – www.facebook.com/American.Library.Kyiv 
● Twitter Бібліотека НаУКМА - twitter.com/LibraryNaUKMA 
● Twitter Американська бібліотека - twitter.com/KyivAmericanLib 
● Flickr - www.flickr.com/photos/librarynaukma/ 
● LinkedIn - ua.linkedin.com/in/librarynaukma 
● YouTube - www.youtube.com/user/LibraryNaUKMA 
● Instagram - www.instagram.com/kmalibrary 
● SlideShare - www.slideshare.net/naukmalibrary 
● Google+ - 
plus.google.com/u/0/b/102775363876724183609/102775363876724183609/posts  

Інші: 
 
● Facebook ElibUkr – www.facebook.com/ELibUkr 
● Facebook WOA - www.facebook.com/WOACentersUkraine 
● Twitter Window on America in Ukraine - twitter.com/WOA_Ukraine 
 
 
ОЦИФРУВАННЯ Кількість оцифрованих документів за рік – 

216 назв (27262 зображень) 

З них: 
 

 

http://www.library.ukma.kiev.ua/F
http://www.library.ukma.edu.ua/
http://al.ukma.edu.ua/
http://www.woa-org.ua/
http://www.woa-org.ua/
http://www.elibukr.org/
http://kmalibrary.wordpress.com/
http://americanlibrarykyiv.blogspot.com/
http://www.facebook.com/NaUKMA.Library
http://www.facebook.com/American.Library.Kyiv
https://twitter.com/LibraryNaUKMA
https://twitter.com/KyivAmericanLib
http://www.flickr.com/photos/librarynaukma/
http://ua.linkedin.com/in/librarynaukma
http://www.youtube.com/user/LibraryNaUKMA
http://www.instagram.com/kmalibrary
http://www.slideshare.net/naukmalibrary
https://plus.google.com/u/0/b/102775363876724183609/102775363876724183609/posts
https://plus.google.com/u/0/b/102775363876724183609/102775363876724183609/posts
http://www.facebook.com/ELibUkr
http://www.facebook.com/WOACentersUkraine
https://twitter.com/WOA_Ukraine
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● Рідкісні видання – 16 н. / 2531 зобр. 
● Навчальні матеріали – 13 н. / 1932 зобр. 
● Архівні документи - 9 н. / 1215 зобр. 
● Праці ПВС - 44 н. / 3989 зобр. 
● Про НаУКМА - 11 н. / 3049 зобр. 
● Службові - 17 н. / 335 зобр. 
● Серіальні - 102 н. / 13882 зобр.  
● Інше - 4 н. / 29 зобр. 

 
КОРИСТУВАЧІ БІБЛІОТЕКИ 

 
Користувачами бібліотеки є студенти, викладачі та співробітники НаУКМА, а також 
сторонні користувачі 

 
Всього користувачів – 8 550 

 
З них: 

 
• НаУКМА - 7 532 

 
• Американська бібліотека – 1 018 

 
НаУКМА: 

 
Студенти Бакалаврату - 3 362, Студенти Магістеріуму - 1 181, Викладачі – 547, 
Аспіранти – 189, Випускник НаУКМА – 332, Пiдгoтoвчe вiдд iлeння – 6, 
Співробітники – 275, Вільні слухачі – 116, Сторонні – 433, Почесний читач – 46, 
Абітурієнт – 28, Докторант – 10, Здобувач – 5, Виставковий- 1, Відділ каталогізації 
– 1 , Тимчасовий (cтyдeнтcький) – 66, Тимчасовий (paзoвий) - 934 

 
Американська бібліотека: Стopoннiй (Амер.б-ка) – 384, Читач – 560, Читальна 
зала – 74, Віддалені користувачі (авторизований доступ до е-ресурсів) : 379 

 
 
ВІДВІДУВАННЯ 

 
 
 
 
Фізичне відвідування бібліотек (за даними лічильників на вході до 
бібліотек)  685 974 

    
 Відвідування сайту НБ НаУКМА 129 414 
    

 Відвідування сайту Американської бібліотеки НаУКМА 10 995 
    

 Відвідування сайту Американських куточків в Україні (WOA-Window on 4 250 
 America)  
    

 Відвідування сайту ElibUkr 12 368 
    

 К-сть звернень до е-каталогу 129 414 
    
 Відвідування блогу «Могилянська Бібліотека»  9 736 
   
 Відвідування МБА 12 
   

 Відвідувань ЕДД 11 
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Відвідування репозитарію ELibUkr-OA 5 254 

  

Відвідування репозитарію eKMAIR 54 032 
  

Відвідування сервісу EBSCO Discovery 26 798 
  

Відвідування через платформу EBSCOhost WEB 675 
  

Відвідування сервісу A toZ 69 
  

Business Searching Interface 55 
  

eLibraryUSA 893 
  

Відвідування масових заходів 12 388 
  
 
 
 
В середньому за один день до бібліотек  НаУКМА звертається  2 965 
користувачів 

 
Всього за рік 1 082 338 

  
 
 
 

КНИГОВИДАЧА 
 

Книговидача обліковується засобами інтегрованої бібліотечної системи ALEPH 500 з 
основного бібліотечного фонду та відкритого доступу. У відкритому доступі до 
послуг користувачів наукової бібліотеки знаходиться біля 70 тис. прим довідкових та 
найбільш запитуваних видань. 

 
КНИГОВИДАЧА 

 Всього за рік   3 334 882 
     

З основного фонду сховищ (за  198 693 
замовленнями)    

   

З відкритого доступу  898 830 
    

З архіву   75 
     

     

Завантажено Електронних статей 6761  
     

Завантажено документів з еKMAIR 2 230 324  
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Електронна доставка документів 11  
     

 МБА 30  
     

 ВІДНОСНІ ПОКАЗНИКИ    
     

 обертаність  3,5  
     

 книгозабезпеченість  111,5  
     

 читаність  390,04  
     

 відвідуваність  126,6  
     
 
 

ЗАМОВЛЕННЯ: Всього: 58 088 
 

Книгосховища: 55 804, Бібліографія: 289, Каталогізація: 302, Обслуговування: 
Періодика – 
853, ДЧЗ – 810, МБА - 30 

 
МІЖБІБЛІОТЕЧНИЙ АБОНЕМЕНТ 

 
● Користувачів в 2015 р. – 12, Виконано замовлень – 30 

 
 

ЕЛЕКТРОННА ДОСТАВКА ДОКУМЕНТІВ 
 

Бібліотека виконує замовлення викладачів, аспірантів на доставку електронних 
публікаціїй, які відсутні для доступу в НаУКМА. 

 
Кількість виданих електронних 

документів – 11 У т.ч. сторінок 

електронних копій - 169 
 

БОРЖНИКИ 
 

Станом на 28.12.2015р. в бібліотеці - 206 боржників, загальна кількість заборгованих 
документів - 741 примірників, що на 72 боржники та 102 заборговані документи 
менше, ніж станом на грудень 2014 року. 

 
МАТЕРІАЛИ ДО КУРСІВ 

 
Через електронний каталог створено сервіс «Матеріали до курсів», який об’єднує 

інформацію про конкретний навчальний курс і викладача з переліком матеріалів, 
 

рекомендованих до вивчення та можливістю замовити і користуватися ними через 
бібліотеку. В 2015 р. було розіслано понад 140 персональних листів, оновлено 26 
курсів, створено нових – 18, виявлено неактивних – 22. 
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Всього створено курсів 358 
  

Викладачів 187 
  

Оновлено курсів 26 
  

Нових курсів 18 
  

 
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ «НАУКОВІ ЗАПИСКИ НАУКМА» та 
«МАҐІСТЕРІУМ» 

 
Організовано та підтримується паралельна електронна версія наукових збірників 
університету «Наукові записки НаУКМА» та «Маґістеріум». Обидва збірники 
паралельно: представлені на сайтах видань (повний архів), в електронному каталозі 
бібліотеки НаУКМА як відповідні колекції (100%), в інституційному репозитарії 
НаУКМА eKMAIR (46%), на порталі бібліотеки Вернадського «Наукова періодика» - 
100% (на новому порталі – 22%) 

 
У 2015 році опрацьовано: «Наукові записки» - 5 томів (всього – 219), «Магістеріум» - 2 
томи (всього – 60). 
 

eKMAIR – ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ НАУКМА 
 

Електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська академія» - 
eKMAIR - http://www.ekmair.ukma.edu.ua/ 

 
Програмне забезпечення – Dspace 5.4 
Основне призначення: Накопичення, збереження, розповсюдження та забезпечення 
довготривалого, постійного та надійного доступу до наукових досліджень 
професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету. 

 
Реєстрація: Репозитарій зареєстровано у реєстрах: DOAR (Directory of Open 
Access  Repositories); ROAR (Registry of Open Access Repositories); SSM (Система 
пошуку у відкритих архівах України)  
Статистика на 24.12.2015 

 

Кількість документів 6873 

 З них нових - 3771 
  

Bitstream Views 2230324 
  

Item Views 1291946 
  

Пошуків 998063 
  
 
Відвідування 54032 
 
РЕПОЗИТАРІЙ ELibUkr-OA - мультидисциплінарний відкритий електронний архів – 
сервіс, що пропонується через портал проекту ELibUkr, для науковців, викладачів, 
докторантів, аспірантів та наукових співробітників університетів чи будь-яких інших 
наукових інституцій України, які не підтримують власного (інституційного) відкритого 
електронного архіву. 
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БІБЛІОГРАФІЧНІ СПИСКИ 

 
Всього - 210 бібліографічних списків літератури на замовлення викладачів, кафедр, 
служб університету. 

 
ДОВІДКИ 

 
Тематичні, уточнюючі та фактографічні: виконано 8 100 запитів від 8 100 

користувачів. В т.ч. через Віртуальна довідка (он-лайн) – 334, телефоном – 295, е-

поштою – 231 та ін. 
 

Користувачі віртуальної довідки 
 

Тип користувача К-сть звернень 
  

Всього 8100 
  

Студенти 6248 
  

Сторонні користувачі 1563 
  

Професори/викладачі 96 
  

Аспіранти / здобувачі 91 
  

Випускники НаУКМА 81 
  

Іноземні дослідники 18 
  

Працівники НаУКМА 3 
  
 
 

КОДИ УДК ДЛЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ 
 
Визначення кодів УДК для видань та наукових статей викладачів, студентів, 
співробітників НаУКМА – визначено 306 

 
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 
ПОКАЖЧИКИ 

 
 

1. Елеонора Соловей : біобібліогр. покажч. / [уклад. Е. С. Соловей, бібліогр. ред. Т. 
О. Патрушева, вступ. ст. В. Є. Панченко] ; НаУКМА, Наукова бібліотека. – Київ : 
ДУХ І ЛІТЕРА, 2015. – 56 с. – (Серія : «Вчені НаУКМА»).  

Повний текст 
 
Наукові статті : 
 

http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/handle/123456789/3422
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У фахових українських виданнях (з переліку наукових фахових видань України) - 4 
 
В інших виданнях України: 7 
 
В іноземних журналах: 2 
 
1. Yaroshenko T. Libraries and Catalogs in Ukraine: The Way to Understand the Past and 

Build the Future / Tetyana Yaroshenko & Iryna Bankovska // Cataloging & Classification 
Quarterly. - 2015. - Vol. 53, Issue 3-4 : Special Issue: Reshaping the Library Catalog: 
Selected Papers from the International Conference FSR2014 (Rome, February 27–28, 
2014). - P. 430-452. 
Електронна версія. 

2. Chukanova S. Comparing American and Ukrainian Library and Information Science 
Education / Svitlana Chukanova. // Slavic & East European information resources. - 2015. 
- Vol. 16. - P. 199-210. 
Електронна версія. 

 
 
Участь у наукових заходах: конференціях, семінарах, літніх школах тощо. 
 

1. Міжнародний науково-практичний семінар «Університетська бібліотека в 
системі міжнародних відносин: значення, досвід, можливості» («University library 
in international relations: the values, experiences, opportunities»), 19 листопада 
2015р. 
м. Київ.  
Організатори: Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка; Наукова бібліотека 
Білоруського національного технічного університету; Наукова бібліотека 
Києво-Могилянської академії; Консорціум ElibUkr. 
Участь: Назаровець С. А. Квартильний підхід до проблеми 
стимулювання публікаційної активності українських науковців 

 
2. Семінар-нарада директорів бібліотек ВНЗ Київського зонального методичного 

об'єднання "Еволюційний поступ бібліотек ВНЗ у світлі модернізації вищої 
освіти, Організатор: Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, 15-16 жовтня 2015р., 
м.Київ 
Участь: Назаровець С. А. Проект ELibUkr: створення Центрів знань в 
університетах України  

3. 15 Міжнародна науково-практична конференція "Менеджмент вузівських 
бібліотек", 22-23 вересня 2015 р., м. Мінськ, Білорусь Участь: Назаровець С. А. 

Рост влияния альтметрикс: новые возможности для вузовских библиотек. 
 

4. XVII Ogólnopolską Konferencję Bibliotek Niepublicznych i Publicznych Szkół 
Wyższych - Kształtowanie polityki bibliotecznej: w kierunku analizy PESTEL, 26-27 
листопада 
2015 р., м. Варшава, Польща)  
Участь: Назаровець С. А. Biblioteka akademicka – od importerów do 
eksporterów wiedzy. 

 
5. 22 Форум видавців, 10-11 вересня 2015р.,м. Львів 

Участь: Борисова Т., Ліщук Т., Купрієць С., Ніколаєва М., Павлів Н. 
 

 
Чуканова С . О. Представлення книжкової колекції Американської бібліотеки 
в соціальних медіа. 
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6. 10th Anniversary IGeLU Conference, 2-4 вересня, м. Будапешт, Угорщина 
Участь: Баньковська І. М.  

7. Семінар Вікна в Америку, 28 серпня 2015р., м. Київ.  
Організатори: УБА 

 
Участь: Чуканова С. О. Розвиток книжкових, в тому числі електронних, колекцій 
центрів «Вікно в Америку». 

 
8. VI Всеукраїнський науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика – 

2015: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст», 11 червня 2015р., 
м. Київ. 
Організатори: Інститут педагогіки НАПН України.  
Участь: Чуканова С. О. Електронні ресурси бібліотеки НаУКМА на допомогу 
дослідникам з компаративістики. 
Чуканова С. О. Порівняльний аналіз систем бібліотечної освіти США та України  

9. V Науково-практична конференція «Наукова періодика: традиції та інновації», 
присвячена 20-річчю заснування ВД «Академперіодика», 28 травня2015 р., м. Киів. 
Участь: Ярошенко Т. О., Назаровець С. А. Могилянський протокол: рекомендації 
щодо вдосконалення редакційних політик українських наукових видань  

10. Конференція «Архіви – наука – суспільство: шляхи взаємодії», 21 травня 2015р., м. 
Киів. 
Організатор: Український науково-дослідний інститут архівної справи та 
документознавства.  

11. Участь: Хроболова Г.В. "Архіви та Вікіпедія: основи взаємовигідної співпраці".  
12. ІІ міжнародна науково-практична конференція, 15 травня2015р., м. Львів. Львівський 

Національний університет імені Івана Франка, факультет Міжнародних відносин, 
центр американських студій "Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, 
економіка, право, суспільство". 
Участь: Чуканова С. О. Вплив реформування системи бібліотечної освіти на 
професійну діяльність бібліотечних працівників у США  

13. ХХ Міжнародна конференція TESOL "TESOL Ukraine: 
New Vistats of Research and Teaching", 29-30 квітня 2015р. 
Участь: Федорів М. Л. Librarian as Teacher: Attending to students’ writing 
needs (Бібліотекар як учитель: назустріч потребам студентів з розвитку письма) 

14. Всеукраїнська науково-практична конференція "Бібліотека ХХІ століття: 
перспективи та інновації", 23 квітня 2015р., м. Київ. Організатор: КНУКіМ 
Участь:Ярошенко Т.О. Організація та управління електронними ресурсами в 
сучасній бібліотеці., Назаровець С.А. Місце неформальних каналів наукової 
комунікації у комунікативних стратегіях молодих українських вчених, Борисова Т.О. 
Відкритий доступ до наукової інформації: основні стратегії, проекти, перспективи. 
Качинська Л. Електронне книговидання в Україні, як джерело розвитку електронних 
колекцій, Державні програми підтримки дитячого читання: зарубіжний досвід. 

 
15. VIII Всеукраїнська науково-практична конференція "Бібліотека і і книга в контексті 

часу", 23-24 квітня, 2015р., м. Київ  
Організатор: УБА, Участь: Чуканова С. О.  

16. Круглий стіл "Сучасні проблеми бібліотечно-інформаційної освіти", 23-24 квітня, 
2015р., м. Київ.  

Організатор: УБА, Участь: Чуканова С. О. 
 

17. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання теорії та 
практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців", 21–22 квітня 
2015р., м. Хмельницький Участь: Чуканова С. О. Використання сучасних 
інноваційних педагогічних 
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технологій у процесі підготовки майбутнього фахівця із бібліотекознавства та 
інформології у ВНЗ США. 

18. I міжнародна науково-практична конференція "Освітній процес і трансформація 
сучасного українського суспільства",17 квітня 2015р., м. Київ Організатори: 
НаУКМА, Академія сучасної освіти. 
Участь: Чуканова С. О. Значення інформаційної культури та інформаційної 
грамотності у професійній підготовці майбутніх бібліотекарів та ігнформологів у  
ВНЗ США. 

19. III міжнародна науково-методична конференція з медіаосвіти і медіа грамотності, 16-
17 квітня 2015р., м. Київ. 
Участь: Чуканова С.О. Значення інформаційної грамотності для професійної 
підготовки бібліотечних фахівців у ВНЗ США. 

20. Конференція GLAM-WIKI 2015, 10-12 квітня 2015р., Гаага (Нідерланди). 
Організатор: Фонд Вікімедіа 
Участь: Хроболова Г.В.  

21. Всеукраїнський науково-практичний семінар "Інформаційний аналіз та 
інфометрична діагностика наукового документального потоку ВНЗ України", 26 
березня 2015р., м. Дніпропетровськ.  
Участь: Назаровець С.А. Альтметрікс: вимірювання впливу та видимості результатів 
наукових досліджень  

22. IІI Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми 
вищої професійної освіти", 19 березня 2015р.,м. Київ 
Організатор: НАУ.  
Участь: Чуканова С.О. Компетентнісний підхід – основна вимога до освітніх 
професійних стандартів магістерских програм із бібліотекознавста та інформології у 
ВНЗ США. 

23. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Наукова комунікація в цифрову 
епоху",10-12 березня 2015р., м. Київ. 
Організатори: Наукова бібліотека НаУКМА, Наукова бібліотека ім. М. 
Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка, Національна бібліотека України імені В. І. 
Вернадського, Державний фонд фундаментальних досліджень, Інститут 
післядипломної освіти НАКККіМ, Українська бібліотечна асоціація, Громадська 
організація "Українське Фулбрайтівське коло", Громадська організація ЕЛІБУКР.  
Участь: Баньковська І., Дудченко Н., Купрієць С., Манжелій Ю., Ніколаєва 
М., Одєгова О., Патрушева Т., Хроболова Г., Чуканова С., Ярошенко О. 
Борисова Т.О. - Досвід впровадження інституційного репозитарію в НаУКМА; 
Борисова Т.О. - Ліцензійні електронні ресурси віддаленого доступу: досвід 
управління.; Назаровець С.А. - Як підвищити цитованість наукових робіт? 

 
Сидорчук Т.М. - Автографи українських письменників в бібліотечній та 
архівній колекціях наукової бібліотеки НаУКМА: проблеми та досвід 
оцифрування. Ярошенко Т.О. - Відкритий доступ до інформації: зелений шлях; 
Ярошенко Т.О. - Науковий журнал: перші 350 років. 

24. XIV Міжнародна науково-практична конференція "Конфліктологічна експертиза: 
теорія та методика", 20 лютого 2015р., м. Київ. 
Організатори: Товариство Конфліктологів України, Міжнародна кафедра ЮНЕСКО 
"Права людини, мир, демократія, толерантність та взаєморозуміння між народами" в 
НаУКМА, Міжуніверситетська мережа кафедр ЮНЕСКО та їхніх партнерів 
"Культура миру через комунікацію", Центр дослідження конфліктів та психоаналізу 
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НаУКМА. 
Участь:Борисова Т.О. Навчальні плани з професійної підготовки майбутніх 
археологів: протиріччя між змістом та реаліями життя.Рябець І.В. Суперечність між 
американською та британською освітніми парадигмами професійної підготовки 
фахівців із зв'язків з громадськістю. Чуканова С.О. Суперечність між понятійно-
категоріальним апаратом дисципліни "бібліотекознавство" та навчальної 
дисципліни "інформологія" на сучасному етапі розвитку ВНЗ України.  

 

Перелік наукових заходів, організованих НБ НаУКМА:  

Міжнародні - 2 
 
Доповіді співробітників НБ НаУКМА на конференціях, семінарах, круглих  
столах:  

Національних/регіональних -14 

Міжнародних - 17 
 
Угоди про наукову співпрацю з ВНЗ, інститутами НАНУ та іншими науковими установами 
та організаціями. 
 
Співпраця, оформлена через Угоди :  
1. Проект «Світова Цифрова Бібліотека» (Бібліотека Конгресу США) – про співпрацю та 
участь наукової бібліотеки НаУКМА у розвитку проекту. 
2. Спеціалізована школа № 19 з поглибленим вивченням англійської мови –  
проведення спільних заходів для учнів (на базі Американської Бібліотеки НаУКМА). 
  
ВІДРЯДЖЕННЯ  

Всього відряджень – 44 (з них: участь у професійних заходах) – 44 
 
З них - національних – 40, міжнародних – 4. 
 
З них за рахунок НаУКМА - 0 
 
ФАХОВІ ТРЕНІНГИ/ НАВЧАННЯ та КОНСУЛЬТАЦІЇ 
 
Проводяться тренінги, навчання та консультації з різних питань як для співробітників 
бібліотеки НаУКМА, так і для інших бібліотек України. 
 
ЗАНЯТТЯ, СЕМІНАРИ, ТРЕНІНГИ – всього 196 
 

Проведено: 
 

● Заняття з основ роботи з бібліотекою та бібліотечними 
ресурсами для студентів – 111.  

● Тренінг «Правила складання бібліографічного опису» -1 
● Тренінг «Електронні ресурси для соціологів» - 2 
● Семінар «Доступ до наукової інформації через програми Research4Life»  
● Семінар «Бази даних eLibraryUSA» 
● Семінар «Що таке наукометричні бази: SciVerse Scopus та Thomson 

Reuters?»  
● Тренінг «Google Академія для дослідників» 
● Тренінг «Електронні ресурси для студентів: бази даних EBSCO»  
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● Тренінг «Платформа SpringerLink: доступ до наукових журнали 
від топового світового видавництва»  

● Семінар «ProQuest Dissertations & Theses для дослідників» 
 

● Семінар «Електронна бібліотека ebrary: особливості використання»  
● Семінар «Унікальні ідентифікатори вчених: ORCID, ResearcherID» 
● Треніг «Робота з бібліографічними менеджерами (на прикладі 

Mendeley)»  
● Семінар «Редагування та створення статей у Вікіпедії»  
● Наукові ресурси відкритого доступу 
● Як користуватись електронними читанками: Kindle та iPad  
● Освітні консультації щодо вступу у ВНЗ США 
● Електронні науково-інформаційні ресурси бібліотеки НаУКМА  
● eKMAIR: електронний архів НаУКМА 
● Ліга:ЗАКОН: презетнація ресурсу від представника компанії 
● Скупий платить двічі, або чому варто підтримувати 

ініціативу Відкритого доступу  
● eKMAIR: переваги інституційного репозитарійю 
● Тренінг для кафедри фінансів «Використання 

ідентифікаторів науковцями»  
● Презентація пошукової системи для хімків SciFinder від 

представника компанії  
● SciVal: від оцінки до розитку наукового потенціалу вченого, кафедри, 

установи  
● Тренінг для ШСР «Бібліографічний менеджер Mendeley» 
● Ресурси eLibraryUSA 
● Індивідуальні консультації з користування електронними ресурсами – 

15  
● Індивідуальні консультації із завантаження матеріалів 

до інституційного репозитарію – 30  
● Індивідуальні консультації зі створення дослідницьких профілів 

науковців - 13 Наукова бібліотека НаУКМА – база практики Київського 
національного 

університету культури та мистецтв та Національного педагогічного університету 
(спеціальність бібліотекознавство) та база підвищення кваліфікації для студентів та 
слухачів ДАККіМ. 

 
НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ 
 

РАДА БІБЛІОТЕКИ 
 

Щотижня проводяться засідання Ради бібліотеки для вирішення загальних бібліотечних 
та виробничих питань. 

 
НОРМАТИВНА РЕГЛАМЕНТУЮЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
 
У 2015 р. оновлено/створено та затверджено: 
 

● Правила роботи Американської Бібліотеки 
● Положення про порядок організації та проведення масових заходів в 

приміщеннях Наукової бібліотеки  
● Положення про профілі комплектування НБНаУКМА  
● Інструкція з обліку фонду електронних документів НБНаУКМА 
● Положення про базу користувачів НБНаУКМА  
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ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ Виставки нових надходжень – постійно, 

тематичні книжкові виставки: 3. 

Масові заходи : Всього 333, відвідало 12 388 учасників. З них масові заходи Американської 
Бібліотеки – 260 
 
Організатори: НБ НаУКМА –310, Інші організатори – 23 
 
За типами заходів: Екскурсії – 34, Презентації –47, Конкурси – 4 , Лекції – 7 , Круглий стіл  
– 5 , Конференція – 5 , Виставка –78, Тренінг –53, Фотозйомка – 3 , Концерт – 2 , Марафон 
листів – 1 , Дитячі клуби – 17 ,Дискусійні клуби – 34 ,Кінопокази – 28 , Бібліотечні клуби – 
5 
 
УЧАСТЬ В ПРОФЕСІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 
 
- LIBER – Європейська Асоціація Дослідницьких Бібліотек 
 
- Проект «ЕЛІБУКР» 
 
- Проект«World Digital Library: Світова цифрова бібліотека» 
 
 
5.3. Інформаційно-обчислювальний центр  
 

Інформаційно-обчислювальний центр (ІОЦ) є самостійним навчально-допоміжним, 
інформаційним структурним підрозділом НаУКМА, який визначає політику комп’ютеризації 
всіх напрямів діяльності університету та всіх його структурних підрозділів, формує 
iнформацiйну комп'ютерну структуру, підтримує та забезпечує роботу єдиної інформаційної 
корпоративної мережі НаУКМА. 
 

Метою роботи Центру є розробка та впровадження інноваційних інформаційних 
технологій в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Центр координує 
свою діяльність з Технічною Радою, факультетами (кафедрами, лабораторіями тощо), 
відділами, іншими структурними підрозділами Університету на основі постійного вивчення 
потреб та їх аналізу, з метою вдосконалення роботи, згідно з основними напрямами 
діяльності Центру, та раціонального використання технічних, програмних, фінансових та 
інформаційних ресурсів. 
 
Основними напрямами діяльності Центру є: 
 

• Інформатизація та підтримка систем автоматизації бізнес-процесів НаУКМА. 
• Створення єдиного інформаційного середовища та керування сервісами, що 

надаються користувачам. 
• Моніторинг розвитку новітніх інформаційних технологій, аналіз можливості та 

доцільності впровадження їх в НаУКМА. 
• Розробка та підтримка корпоративного веб-сайту НаУКМА, внутрішнього сайту 

VICTORY, АСУНП «Optima», ЄДЕБО, ІВС «Освіта», Education, електронного 
архіву eKMAIR, бази документообігу та інших проектів, пов’язаних з 
створенням та використанням програмних засобів та підтримка Office 365. 

 
 

Організаційна структура Центру (станом на грудень 2015, за штатним розписом): 
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• Директор та заступник директора Центру з питань інформатизації. 
• Служба підтримки користувачів. 
• Відділ розробки та системної архітектури програмного забезпечення, до складу 

якого входить сектор Інтернет розробок. 
• Відділ керування мережею та серверами. 

Загальна кількість працівників Центру складає 15 осіб(12 ставок). 
 

З них: 13 – постійні співробітники (9 - повна ставка, 6 – 0.5 ставки );1 – за внутрішнім 
сумісництвом, 0.5 ставки; 1 – сумісник, 0.5 ставки. 

 
РОЗПОДІЛ ФУНКЦІЙ МІЖ СЕРВЕРАМИ INTERNET-ВУЗЛА НАУКМА 

 

           

 
КОНФІГУ- 

РАЦІЯ 

СЕРВЕР ФУНКЦІЇ 
    

ПЗ 
   

     ОБЛАД- 
НАННЯ            

             
     
risc.ukma.kiev.ua поштовий антивірус та  OS FreeBSD, PostFix, SRVKM-1648 

 антиспам, FTP-сервер  Kaspersky Antivirus & NetFire  
      Antispam,     

          
proxy.ukma.kiev.ua Proxy-сервер    OS FreeBSD, Squid ProLiant DL585 

      Cache Proxy Server, G2  
      Perl       

        
www.ukma.еdu.ua Веб-сервер  (сайт  OS FreeBSD, Apache, ProLiant DL585 

 НаУКМА,  віртуальні  PHP,  Perl, MySQL, G2  
 хости підрозділів,  PostgreSQL     
 домашні  сторінки         
 співробітників)          
            
skill.ukma.kiev.ua Внутрішній  Router та  OS   FreeBSD, ProLiant DL585 

 Firewall, DNS-сервер  PacketFilter,  AltQ G2  
 внутрішньої мережі,  BIND, ISC DHCPD,   
 DHCP-сервер мереж  Perl       
 корпусів            
           
roller.ukma.kiev.ua поштовий  сервер  OS   FreeBSD, ProLiant DL585 

 НаУКМА,  поштовий  sendmail, антивірус G2  
 антивірус,  антиспам,  Kaspersky , postfix,   
 FTP-сервер,  реєстр  bind , nfsd, ftpd)   
 облікових  записів         
 співробітників          
 НаУКМА, додатковий         
 DNS-сервер  зони         
 ukma.kiev.ua , relay для         
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 інших  поштових         
 серверів  зони         
 ukma.kiev.ua           
         
icc.ukma.kiev.ua основний DNS-сервер  OS FreeBSD, squid, ProLiant DL585 

 зони   ukma.kiev.ua ,  bind , php, mysql , ftpd, G2  
 проксі-сервер,   cервер  nfsd , httpd     
 WEB-хостингу          
          

training.fcss.ukma.ki навчальний  сервер  OS   FreeBSD, Supermicro 
            

ev.ua факультету    PacketFilter, AltQ Impression 
 інформатики НаУКМА,  BIND, Perl, php,  
 сервер для «пілотних»  mysql, ftpd, nfsd, httpd  
 проектів.         
        
fcss.ukma.kiev.ua WEB-хостинг,   OS FreeBSD, php, ProLiant DL140 

 навчальний  сервер  mysql , ftpd, nfsd  ,  
 факультету    

httpd, openwebmail 
 

 інформатики НаУКМА,   
 поштовий  сервер       
 факультету         
 інформатики, сервер       
 для «пілотних»       
 проектів.         
atlant.ukma.lan Сервер   старої бази  ОС Win 2003 SE ESXi 4U1 

 НаУКМА    
Стара база НаУКМА, 

 
      

      
victory.ukma.lan Web-Сервер:   ОС Win 2003 SE HP PRO-Liant 

 Внутрішній сайт, сайт  Apache, MySQL,PHP, 320 
 техпідтримки   

IIS,MS-SQL,  Manage 
 

      

     Engine Service Desk  
      
deploy.ukma.lan Сервер терміналів,  ОС Win 2003 SE HP PRO-Liant 

 Liga-сервер,  Файл-  Liga-server  320 
 сервер, БД PR-відділу       
     

optima.ukma.lan Сервер БД Optima  ОС Win 2003x64 R2 HP PRO-Liant 

     MS-SQL 2005,  380 G5 

     Crystal Reports,   

     Optima WorkFlow  
       
germes.ukma.lan Поштовий  сервер  ОС Win 2003x64 R2, HP PRO-Liant 

 НаУКМА    
MS Exchange 2007 SE 380 G5      

http://ukma.kiev.ua/


 94 

      
eridan.ukma.lan Контроллер Домена,  ОС Win 2003 SE HP PRO-Liant 

 
DHCP, 
DNS,        

360 G5          
      
orion.ukma.lan Резервний контроллер  ОС Win 2008 SP2 HP PRO-Liant 

 Домена, DHCP, DNS      
320          

      
kav.ukma.lan Сервер керування  ОС Win 2003 SE ESXi 4.1 

 антивірусним захистом       
          

         
    KAK  
     

nau.ukma.lan Сервер БД НАУ  ОС Win 2003 SE ESXi 4.1 

    НАУ  
    
sql08r2.ukma.lan Сервер MS-SQL 2008 ОС Win 2008x64 R2, ESXi 4.1 

    MS-SQL 2008 R2  
    
sps2010.ukma.lan Сервер Sharepoint 2010 ОС Win 2008x64 R2 ESXi 4.1 

    MS Sharepoint 2010  
      
sbarch.ukma.lan Сервер бази даних ОС Win 2003 SE ESXi 4.1 

 архіву СБУ (проект 
MS Virtual Server 

 
 бібліотеки)   
    

    Sharepoint Services 3.0  
    
axapta.ax.local Навчальний сервер MS ОС Win 2003 SE ESXi 4.1 

 Dynamix   
KAK 6.4 

 
     
    
auth.elibukr.org Пул серверів підтримки ОС Win 2008 R2, OS ESXi 4.1 

dsp.elibukr.org 
проекту «Elibukr.org» FreeBSD  

     

www.elibukr.org      
     
dspace.ukma.lan Сервер-сховище  ОС Win 2008x64 R2, ESXi 4.1 

 електронного архіву 
Dspace 

 
 публікацій   НаУКМА  
 eKMAIR     
      
 
 

Основні звітні показники за всіма видами діяльності 
 
Центр надає доступ до мережних сервісів у режимі 24 на 7. 
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Нижче наведені усереднені показники використання зовнішнього каналу протягом року та 
використання електронної пошти. 

 
Канали: НаУКМА-UA-IX – 100 Мбіт/c , НаУКМА-Internet – 100 Мбіт/c 

 
Створено облікових записів персоналу в домені 

212/15 
ukma.edu.ua, / нових (без існуючої адреси ukma.kiev.ua)  

  
З них активно користуються обліковим записом (зроблено 

61 
переадресацію та здійснюється перенос даних)  

  

Створено облікових записів студентів та аспірантів в домені 56 
  

  
ukma.edu.ua (за особистим зверненням) 

 
 
 
За 2015 рік службою підтримки користувачів було зареєстровано та оброблено 
917 інцидентів та проблем, з них : 
 

• 115 звернення з проблемою апаратного забезпечення  
• 427 звернень по усуненню проблем програмного забезпечення (ПЗ), з них по 

встановленню Office 10 – 146 (не враховуючи навчальні та мультимедійні аудиторії);  
• 16 випадки встановлення ПЗ повністю (системи та всіх необхідних програм);  
• 42 випадки переходу на операційну систему Windows 7 (не враховуючи навчальні 

та мультимедійні аудиторії);  
• 317 випадки – усунення неполадок, пов'язаних з офісною периферією 

(принтери, сканери, тощо); 
 
Звернення за консультацією та вирішення проблем віддаленим доступом в даний перелік 
не входять. 
 

Роботи, які виконувалися Відділом розробки та системної архітектури програмного 
забезпечення НаУКМА у 2015 році 

 
Виконувалася постійна підтримка та розвиток автоматизованої системи управління 

навчальним процесом «Оптима», підтримка інтернет-порталу на базі Sharepoint server 2010 
та консультування користувачів. 
 

Крім того: 
 

• Повністю перероблено інструментарій для синхронізації інформації бази даних 
Оптіма по вступниках 2015 з міністерською базою даних в рамках системи ЄДЕБО  

• Змінено систему відображення поточних рейтингів вступників на сайті НаУКМА, 
з актуалізацією даних по декілька разів на день з урахуванням посиленого 
навантаження на сайт академії 

• Переробка основних робочих звітів системи АСУНП Оптіма під поточні 
потреби користувачів з урахуванням введення нового формату навчальних 
планів 
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• За зверненням ВК до особових карток працівників додано мінімальну перевірку 
правильності введення ІПН 

• За зверненням завідувача кафедри української мови, внесено зміни в картку 
Дисципліна для оптимізації розподілу навантаження 

• Знайдено та усунено помилку, ка призводила до зникнення списків студентів в 
картці Дисципліна 

• Оптимізивано існуючий код для відображення описів дисциплін на сайті НаУКМА 
• Численні зміни до робочих процесів АСУНП Оптіма 
• Підтримка поточних процесів, планових та непланових робіт 

 
 

Роботи, які виконувалися службою підтримки користувачів Єдиної державної 
електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) в НаУКМА у 2015 році 

 
Службою підтримки здійснювався постійний контроль за рухом (проведенням в 

ЄДЕБО) наказів по студентському складу. Періодично проводилися консультації 
користувачів по роботі в ЄДЕБО.  

 
• Замовлено та отримано номери дипломів випускників 2015 року. 
• Для своєчасного внесення інформації в ЄДЕБО створено 45 нових облікових 

записів. 
• Ознайомлення членів приймальної комісії з новими можливостями 

ЄДЕБО, проведення практичного тренінгу на тестовій версії ЄДЕБО. 
• Постійний контроль за внесенням даних до ЄДЕБО впродовж всієї вступної 

кампанії. Безпосередня участь працівників ІОЦ у роботі ПК. 
• Проведення наказів на вступ. 
• Внесення до ЄДЕБО даних студентських квитків вступників 2015 року. 

 
 
За період від січня 2015 по грудень 2015, відділом інтернет-розробок виконано та 
започаткованоі такі роботи: 
 
Нові веб-проекти: 
 

• Distant Learning Portal at UKMA http://distportal.ukma.edu.ua/ 
 
 
Створено розділи сайту: 
 

• Енциклопедія "Київська духовна академія (1819-1924) в іменах" (укр. та англ..) 
• Профспілка http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/spilnoti/profspilka 
• Архів новин (англійська версія) 

http://www.ukma.edu.ua/eng/index.php/news/2014?view=archive&month=12 
• «До 400-ліття КМА» http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/istoriya-

akademiji/mohyliantsi-400-rokiv  
• Center for International Human Rights 
• Новини ЦМЗПЛ http://www.ukma.edu.ua/index.php/science/tsentri-ta-laboratoriji/tsentr-

mizhnarodnogo-zakhistu-prav-lyudini/novini  
• Міжнародна наукова конференція до 400-ї річниці заснування Києво-Могилянської 

академії «Ad Fontes»  
• Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції в Україні 
• Центр урбаністичних студій 
• Горизонт 2020 http://www.ukma.edu.ua/index.php/h2020 

http://distportal.ukma.edu.ua/
http://www.ukma.edu.ua/index.php/cooperation/entsyklopediia
http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/spilnoti/profspilka
http://www.ukma.edu.ua/eng/index.php/news/2014?view=archive&month=12
http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/istoriya-akademiji/mohyliantsi-400-rokiv
http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/istoriya-akademiji/mohyliantsi-400-rokiv
http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/istoriya-akademiji/mohyliantsi-400-rokiv
http://www.ukma.edu.ua/eng/index.php/research/centres/center-for-international-human-rights
http://www.ukma.edu.ua/index.php/science/tsentri-ta-laboratoriji/tsentr-mizhnarodnogo-zakhistu-prav-lyudini/novini
http://www.ukma.edu.ua/index.php/science/tsentri-ta-laboratoriji/tsentr-mizhnarodnogo-zakhistu-prav-lyudini/novini
http://www.ukma.edu.ua/index.php/science/tsentri-ta-laboratoriji/tsentr-mizhnarodnogo-zakhistu-prav-lyudini/novini
http://www.ukma.edu.ua/index.php/science/konferentsiji-ta-seminari/ad-fontes
http://www.ukma.edu.ua/index.php/science/konferentsiji-ta-seminari/ad-fontes
http://www.ukma.edu.ua/index.php/science/tsentri-ta-laboratoriji/2173-mizhdystsyplinarnyi-naukovo-osvitnii-tsentr-protydii-koruptsii-v-ukraini
http://www.ukma.edu.ua/index.php/science/tsentri-ta-laboratoriji/2171-tsentr-urbanistychnykh-studii
http://www.ukma.edu.ua/index.php/h2020
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Модернізовано (дизайн та структура): 
 

• Розділ «Відео-галерея» http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/galereya-
video-filmiv  

• Розділ Наука http://www.ukma.edu.ua/index.php/science :  
o Видавнича діяльність http://www.ukma.edu.ua/index.php/science/naukovi-

vidannya  
o Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій 

• Архів новин http://www.ukma.edu.ua/index.php/news/2014?view=archive&month=12 
• Розділ «КМЦ» http://www.ukma.edu.ua/index.php/resursi/kulturno-mistetski-tsentr 
• Сайт Прес-центру http://press.ukma.edu.ua/ 
• Благодійний вечір http://www.ukma.edu.ua/index.php/charity/blahodiinyi-vechir/ostanni-

novyny/1949-svoboda-liderstvo-innovatsii-tvorymo-maibutnie-razom  
• ЄКТС http://www.ukma.edu.ua/ects/ 
• Зробити внесок http://www.fund.ukma.kiev.ua/index.php/donation 

 
 

� Адаптація текстового слайдера до перегляду на мобільних пристроях 
• Календар подій http://www.ukma.edu.ua/index.php/podiji/day.listevents/2015/12/22/- 
• Музей НаУКМА http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/istoriya-akademiji/muzei-

naukma 
 
 
Оновлення інформації на сторінках: 
 

• Дні науки 2015 http://www.ukma.edu.ua/dni_nauki/ 
• Доступ до публічної інформації http://www.ukma.edu.ua/index.php/public-

information-access  
• Абітурієнту http://ukma.edu.ua/index.php/abiturientu 
� Публікації викладачів 
• Довірча рада http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/dovircha-rada 
• Підготовче відділення http://www.ukma.edu.ua/index.php/abiturientu/pidhotovka 
• Вчена рада http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/vchena-rada 
• Кампус НаУКМА http://www.ukma.edu.ua/index.php/kontakti/campus 
� Опис дисциплін на ЄКТС 
• Центр розвитку інновацій 

Активно підтримуються: 
 

• Наукові записки НаУКМА http://nz.ukma.edu.ua/ 
• Альманах «Маґістеріум» http://mag.ukma.edu.ua/ 
• Сабсайт Школи соціальної роботи http://ssw.ukma.edu.ua/ 
• Журнал «Кінотеатр» http://ktm.ukma.edu.ua/ 
• Alumni http://alumni.ukma.edu.ua/ 
• Психолог-консультант http://consultant.ukma.edu.ua/ 
• Центр Жана Моне http://jmce.ukma.edu.ua/ 
• Благодійний проект «Реставрація» http://restoration.ukma.edu.ua/ 
• Внутрішній сайт НаУКМА http://victory.ukma.lan/local/ 
• Фотогалерея http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/fotogalereya 
• Відео-галерея http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/galereya-

video-filmiv  
Постійно ведуться роботи по оновленню зображень для фотослайдера, поліпшується 
дизайн та графічні елементи сайту. Розширено розділ «Бренд-бук» 
http://victory.ukma.lan/local/info/forms/index.html#8 

http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/galereya-video-filmiv
http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/galereya-video-filmiv
http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/galereya-video-filmiv
http://www.ukma.edu.ua/index.php/science
http://www.ukma.edu.ua/index.php/science/naukovi-vidannya
http://www.ukma.edu.ua/index.php/science/naukovi-vidannya
http://www.ukma.edu.ua/index.php/science/naukovi-vidannya
http://www.ukma.edu.ua/index.php/science/2015-08-18-10-32-19/spetsializovani-vcheni-rady-iz-zakhystu-dysertatsii
http://www.ukma.edu.ua/index.php/news/2014?view=archive&month=12
http://www.ukma.edu.ua/index.php/resursi/kulturno-mistetski-tsentr
http://press.ukma.edu.ua/
http://www.ukma.edu.ua/index.php/charity/blahodiinyi-vechir/ostanni-novyny/1949-svoboda-liderstvo-innovatsii-tvorymo-maibutnie-razom
http://www.ukma.edu.ua/index.php/charity/blahodiinyi-vechir/ostanni-novyny/1949-svoboda-liderstvo-innovatsii-tvorymo-maibutnie-razom
http://www.ukma.edu.ua/index.php/charity/blahodiinyi-vechir/ostanni-novyny/1949-svoboda-liderstvo-innovatsii-tvorymo-maibutnie-razom
http://www.ukma.edu.ua/ects/
http://www.fund.ukma.kiev.ua/index.php/donation
http://www.ukma.edu.ua/index.php/podiji/day.listevents/2015/12/22/-
http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/istoriya-akademiji/muzei-naukma
http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/istoriya-akademiji/muzei-naukma
http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/istoriya-akademiji/muzei-naukma
http://www.ukma.edu.ua/dni_nauki/
http://www.ukma.edu.ua/index.php/public-information-access
http://www.ukma.edu.ua/index.php/public-information-access
http://www.ukma.edu.ua/index.php/public-information-access
http://ukma.edu.ua/index.php/abiturientu
http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/dovircha-rada
http://www.ukma.edu.ua/index.php/abiturientu/pidhotovka
http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/vchena-rada
http://www.ukma.edu.ua/index.php/kontakti/campus
http://www.ukma.edu.ua/index.php/science/tsentri-ta-laboratoriji/695-cid
http://nz.ukma.edu.ua/
http://mag.ukma.edu.ua/
http://ssw.ukma.edu.ua/
http://ktm.ukma.edu.ua/
http://alumni.ukma.edu.ua/
http://consultant.ukma.edu.ua/
http://jmce.ukma.edu.ua/
http://restoration.ukma.edu.ua/
http://victory.ukma.lan/local/
http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/fotogalereya
http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/galereya-video-filmiv
http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/galereya-video-filmiv
http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/galereya-video-filmiv
http://victory.ukma.lan/local/info/forms/index.html#8
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Всі надані до відділу матеріали вчасно оновлюються та публікуються на сайті. 
 

Сучасний стан телекомунікаційної мережі. 
 

НаУКМА має зареєстровану у RIPE (http://www.ripe.net) власну автономну систему 
AS28804 та незалежний від Інтернет-провайдерів адресний простір – дві мережі класу С: 
194.44.142.x та 194.44.143.х. 
 

Реалізовано два зовнішніх Інтернет-приєднання: -до глобального Інтернет – 100 
Мб/сек (через СП «Інфоком») та 100Мбіт/сек до мережі обміну трафіком між українськими 
інтернет-провайдерами. 
 
 
 

Сучасний стан інформаційної мережі. 
 

НаУКМА має виділений головний розподільчий комп’ютерний вузол, де облаштовано 
головний маршрутизатор магістральних каналів університетського кампусу та Головну 
серверну кімнату. В усіх корпусах Університету встановлені маршрутизатори другого рівня, 
які не мають можливості модернізації для збільшення під’єднань нових робочих комп’ютерів 
(в зв`язку з їх вартістю, та несумісністю з працюючим зараз обладнанням). 
 

Головні сервери системи згруповані у дві спеціалізовані серверні шафи. 
 
Протягом 2015 року був прокладений альтернативний ВОК між будівлями кампусу на 
Подолі. Роботи виконані в рамках проекту «Мережі ХХІ століття», що є базовим проектом з 
оновлення ІТ-інфраструктури НаУКМА. 
 

Сучасний стан комп’ютерної техніки. 
 

Орієнтовно 50-60% від загальної кількості робочих станцій потребують повної заміни 
в зв’язку з відпрацюванням термінів та недостатніх потужностей. 
 

Сучасний стан системи програмного забезпечення. 
 
На серверному обладнанні використовується ліцензійне програмне забезпечення Windows 
2003 Server (різні редакції), Windows Server 2008 (різні редакції), MS-SQL (2005 та 2008), MS 
Sharepoint 2010, MS Exchange 2007 SE, Optima WorkFlow, НАУ, MS Virtual Server, KAK 6.4,  
Dspace, Crystal Reports, Liga-server та безкоштовне ПО VMware,  FreeBSD v. 7.3 - 8.01. 
 

На робочих станціях використовується операційні системи Windows XP Professional  
(eng, rus – ed.), Windows 7 (де це можливо), прикладні програми MS Office 2003 та 2007. В  
академії діють партнерські програми з використання ліцензійного ПЗ, започатковані з 
українськими представництвами компаній розробників ПЗ, зокрема Microsoft School  
Agreement. 
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5.4. Музейний комплекс 
 

Експозиційно-виставкова робота: 
 
1.Створено першу постійнодіючу експозицію «Києво-Могилянська академія: чотири 
століття історії» у двох залах 1-го поверху Музею НаУКМА і забезпечено її відвідування 
протягом понеділка-п’ятниці з 9.00 до 18.00. 
2. Організовано та створено тимчасову виставку «Могилянські рукотвори – 2015» (2-30 
червня 2015 р.) 
3. Підготовлено та передано 124 експонати з колекції «Помаранчева революція» для  
експонування на виставці, присвяченій 25 -й річниці Революції на граніті «Майдан 
від незалежності до свободи» в Музеї історії міста Києва. 
4. Організовано та створено тимчасову виставку «Творчі могилянчики – 2015» (20 
листопада – 19 грудня 2015 р.), де підготовлено для експонування 88 творчих робіт..  
5. Здійснена пошуково-дослідницька робота по збору 57 експонатів для Музею НаУКМА. 
 

 
Обліково-фондова робота: 

 
6. Виготовлено Книгу вступу Музею НаУКМА та запроваджено її заповнення відповідно до 
чинного законодавства в галузі музейної справи. 
7. Прийнято від дарувальників та обліковано 112 матеріалів (предмети, документи, творчі 
роботи) для довічного зберігання та експонування в Музеї НаУКМА. 
8. Описано 112 матеріалів (предмети, документи, творчі роботи) відповідно до чинного 
законодавства в галузі музейної справи. 
9. Здійснено науково-технічне опрацювання облікованих та описаних 112 матеріалів для 
зберігання у фондах Музею 
 

Науково-дослідницька робота: 
10. Підготовлена стаття «Найдавніша цивільна будівля козацької доби на території Києво-
Могилянської академії: історія та музеєфікація» // // Наукові записки Рівненського обласного 
краєзнавчого музею. Зб. наук. праць. Вип. ХІІІ. Частина 1: Матеріали наукової конференції, 
присвяченої 100-річчю від дня народження Ігоря Кириловича Свєшнікова. - Рівне: Дятлик 
М., 2015. - С.262-266. (Т.М.Сидорчук). 
11. Підготовлена та виголошена доповідь «Історико-архітектурні пам’ятки Києво-
Могилянської академії: збереження та музеєфікація» на Міжнародній науковій конференції 
«Музеї в сучасному світі»/Львівська національна галерея мистецтв ім. Б.Г.Возницького, Музей 
«Жовківський замок». – м. Жовква, 26-27.08.2015 р.. (Т.М.Сидорчук).  
12. Підготовлена стаття «Історико-архітектурні пам’ятки Києво-Могилянської академії: 
збереження та музеєфікація» для збірника Жовківські читання». – 0,5 др. арк. - у друці. 
(Т.М.Сидорчук). 
13.Підготовлений відгук на автореферат дисертації Харченко О.В. «Становлення та розвиток 
музеїв художнього профілю України як культурно- освітніх закладів (кін. ХІХ ст. – поч. ХХІ 
ст.)», подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 
спеціальністю 26.00.05 – Музеєзнавство. Пам’яткознавство (Т.М.Сидорчук). 
 

 
Масово-просвітницька робота: 

14. Започатковано проведення систематичних екскурсій по експозиції «Києво-Могилянська 
академія: чотири століття історії» та комплексу приміщень Музею НаУКМА. 
15. Проведено 25 екскурсій від часу відкриття експозиції «Києво-Могилянська академія: 
чотири століття історії» для студентів, співробітників та гостей НаУКМА протягом 2,5 
місяця. 
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16. Проведено 12 екскурсії в приміщенні Музею НаУКМА під час Днів відкритих дверей, 
КМАFest-400. 
17. Організовано і проведено концерт струнного оркестру студентів Національної музичної 
академії України ім. П.І.Чайковського 12.06.2015 р.18. 
18. Систематично здійснюється підготовка інформації щодо діяльності Музею на сторінці 
Музею НаУКМА на сайті Університету. 
 

Технічна підготовка приміщення та обладнання Музею НаУКМА: 
19. Здійснено низку ремонтних робіт приміщень та обладнання Музею відповідно до вимог 
збереження музейних фондів (встановлення грат на двох вікнах, дверних та віконних замків, 
закріплення електророзеток, вимикачів тощо). 
20. Облаштовано приміщення 1-го поверху Музею спеціальною підвісною системою для 
розміщення підвісних експонатів. 
21. Облаштовано приміщення 1-го поверху Музею спеціальною освітлювальною системою. 
22. Здійснено технічну підготовку 14-ти та монтаж 2-х експозиційних вітрин для експозиції. 
23. Здійснено ремонт та технічну підготовку 35 рам для експонування матеріалів. 
24. Здійснено підготовку приміщень та забезпечено чергування співробітників Музею під час 
проведення 27 наукових, освітніх та громадсько-культурних заходів в приміщеннях Музею, 
організованих підрозділами, партнерами НаУКМА - державними установами, вітчизняними 
та міжнародними громадськими організаціями. 
 

6. РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
6.1. Виховна робота 

 
Протягом звітного періоду культурно-просвітницька, виховна робота були одним із 

пріоритетів діяльності адміністрації та професорсько-викладацького колективу НаУКМА.  
З метою координації зусиль у виховній та позанавчальній діяльності в Академії 

функціонує відділ по роботі зі студентами, в складі якого також працює психолого-медико-
педагогічний консультант. В цілому в штаті деканату з роботи зі студентами налічується 4 
особи, в тому числі 3 – науково-педагогічні працівники. 

Мета діяльності відділу по роботі зі студентами – сприяння гармонійному розвитку 
студентів, допомога в їх інтеграції до академічної спільноти, поширення університетських 
традицій у студентському середовищі. 

Відділ по роботі зі студентами співпрацює з органами студентського самоврядування, 
а також із заступниками деканів факультетів, які об’єднані в Раду заступників деканів. 

Робота відділу по роботі зі студентами в період з січня 2014 по січень 2015 р. 
відбувалась за кількома основними напрямами: 

- організація регулярних засідань зборів Ради заступників деканів; 
- постійне розповсюдження інформації серед студентів та підрозділів Академії про 

студентські конкурси, олімпіади, гранти, премії, накази МОНу, заходи дозвілля тощо; 
- опрацювання заяв студентів з різних питань, проведення індивідуальних консультацій 

зі студентами та їх батьками;  
- організація підписання корпоративних угод студентами-першокурсниками (2015-2016 

н.р): 650 студентів (Бакалаврату та Магістеріуму); 
- організація надання матеріальної допомоги та преміювання студентів ( за звітний 

період надано допомоги 313студентам на суму 192550  грн.); 
- участь в роботі оргкомітету університету з проведення І туру  Всеукраїнської 

студентської олімпіади та конкурсу студентських наукових робіт в НаУКМА та 
організації участі студентів - переможців у ІІ турі цих змагань; 

-  організація та участь у вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням умов 
проживання та профілактики правопорушень у гуртожитках НаУКМА; 
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- участь в експериментальному Проекті «Зразковий гуртожиток» у гуртожитках 
Національного університету «Києво-Могилянська академія», спрямованого на 
посилення виховної роботи  та активізації діяльності студентського самоврядування в 
гуртожитках НаУКМА; 

-  регулярне оновлення та наповнення сторінок про студентське життя та здобутки 
студентів у щорічному Календарі-довіднику; 

- підтримка та розвиток сайту відділу по роботі зі студентами 
http://student.ukma.edu.ua/; 

- сприяння та участь в організації студентського відпочинку; 
- співпраця з органами студентського самоврядування, зі студентськими організаціями 

та зі студентськими науковими товариствами; 
- підтримка та координація студентських індивідуальних та колективних ініціатив; 
- робочі зустрічі з координації діяльності щоп’ятниці з студентською колегією та 

студентськими організаціями. 
Протягом звітного періоду відділом здійснювалася організація нагородження 

студентів НаУКМА: академічними стипендіями Президента України, Кабінету Міністрів 
України, М.С.Грушевського, переможців Всеукраїнських студентських олімпіад, переможців 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і 
гуманітарних наук 2014-2015 н.р., стипендіями та преміями Голови Київської міської 
державної адміністрації, стипендіями голови Подільської державної адміністрації, 
щорічними ґрантами . 

Крім того, відділ  брав участь у :  
- Днях відкритих дверей НаУКМА; 
- пошуку коштів та підтримки продуктами харчування й речами   студентів вищих 

навчальних закладів з Донбасу (була надана допомога в створенні та практична 
систематична підтримка у функціонуванні  проекту); 

- консультаційній та організаційній підтримці зборів продуктів, коштів та речей для 
АТО та студентів НаУКМА, вихідців з Донбасу, які потребують допомоги ;  

- допомозі в організації конференції студентів з питання внесення змін до Положення 
про самоврядування студентів; 

- чисельних студентських заходах, кастінгах “Міс КМА” та DJрадіо»КВІТ», конкурсах, 
Конференції студентів, студентських благодійних ярмарках, акціях; 

- організації проведення тренінгу з написання проектів на конкурс студентських 
проектів та в оргкомітеті самого конкурсу; 

-  організації психологічних семінарах-тренінгах для студентів тощо. 
Відділом по роботі зі студентами здійснюється регулярна співпраця з комендантами 

гуртожитків, житловим відділом університету, Радами гуртожитків, заступниками деканів 
факультетів, а також участь у поїздках до гуртожитків та зустрічах зі студентами-
мешканцями гуртожитків щодо профілактики порушень студентами правил проживання в 
гуртожитках НаУКМА. 

Робота в гуртожитках НаУКМА протягом 2015 року активно велася  спільно зі 
студентськими Радами гуртожитків. Діяльність студентських рад гуртожитків спрямована на 
поліпшення соціально-побутових умов проживання та організацію дозвілля студентів у 
гуртожитках студмістечка. Студентські ради діють в усіх гуртожитках і спільно з 
комендантами гуртожитків представники  цих рад здійснюють моніторинг порушень 
студентами правил проживання у гуртожитках. В 2015 році було розглянуто  близько10 актів 
таких порушень комісією, в яку входять керівник відділу по роботі зі студентами та 
заступники деканів всіх факультетів університету, і за результатами засідань комісії 
розробляються рекомендації та заходи щодо виховання студентів-порушників дисципліни.  

 
6.2. Студентське самоврядування. 

Протягом звітного періоду активно проводилася робота зі студентськими 
організаціями, осередками, ініціативними групами. Відділом  здійснювалися: 

http://student.ukma.edu.ua/
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• консультативна допомога студентам у створенні нових організацій, а також сприяння 

діяльності організацій шляхом надання консультацій, організаційної підтримки заходів, 
допомоги у співпраці з підрозділами НаУКМА тощо;  

• організаційна підтримка участі студентів у школах, семінарах для лідерів 
студентського самоврядування,  

• участь в організації та PR-компаніях заходів студентських організацій університету 
(круглих столах, театралізованих виставах, тематичних вечорах, конкурсах, форумах, 
тематичних дискотеках, виїздах до гуртожитку тощо),  

• участь у  роботі комісії конкурсу студентських проектів серед претендентів на 
підтримку НаУКМА спільно з  ініціативною групою 
 

Станом на 1 січня 2016 року в університеті діє 26 студентських організацій та 
осередків.  Кожна зі студентських організацій має власні напрямки роботи, в той же час 
багато студентських організацій тісно співпрацюють між собою.  
Отже, студентське самоврядування представлено такими організаціями: 

 http://www.youtube.com/watch?v=s7d6FVnXWms&feature=youtu.be 

 СТУДЕНТСЬКА КОЛЕҐІЯ http://sk.ukma.edu.ua/ 

Колеґіальний виборний орган студентського самоврядування, що представляє інтереси всіх 
студентів НаУКМА. Діяльність Студентської колеґії спрямована на допомогу у вирішенні 
студентських проблем на студентському рівні, акумулювання проблем і пропозицій 
студентства та висвітлення їх на рівні адміністрації, координацію діяльності рад 
гуртожитків, старост, студентських організацій, активну участь у проведенні 
загальноуніверситетських студентських акцій, підтримку зв’язків з органами студентського 
самоврядування інших навчальних закладів. 

Голова - Кобзар Олег(ФІ-4)noneedinmagic@gmail.com, Гаманюк Олексій(ФЕН-4) 
olexiygamaniuk@gmail.com, Гусаківський Андрій(ФПвН-2) andrew15455@gmail.com, 
Зенченко Олена(ФГН-3)zenchenko.olena@gmail.com, Коротянець Сергій(ФПрН-2) 
serhii.korotianets@gmail.com, Скороход Катерина(ФСНСТ-2)skorokhod.kateryna@gmail.com 

СПУДЕЙСЬКЕ БРАТСТВО  http://ukma.edu.ua/index.php/about-us/spilnoti/student-
organizations/stud-brothership - 

Добровільна громадська організація студентів НаУКМА, діяльність якої спрямована на 
відновлення, збереження та поширення найкращих національних традицій та традицій 
Києво-Могилянської академії. 

Голова - Зенченко Олена (ФГН-3),zenchenko.olena@gmail.com,  4 корпус, кімн. 107, тел. 425-
65-49  пошта : sb.ukma@gmail.com,  

БАДДІ НаУКМА https://www.facebook.com/groups/1556850427870839/?ref=browser 

Команда   перших могилянських  ”товаришів ” та провідників  в яскравий світ студентства. 
Очільник – Гуменна Анастасія (ФЕН-3) 

 РАДІО «К:)ВІТ» www.radiokvit.com.ua 

Студентське радіо, що займається організацією інформаційного та музичного мовлення на 
території університету, проведенням масових розважальних заходів, підтримкою інших 
культурно-мистецьких подій. Метою діяльності є пожвавлення студентського життя 

http://www.youtube.com/watch?v=s7d6FVnXWms&feature=youtu.be
http://sk.ukma.edu.ua/
mailto:noneedinmagic@gmail.com
mailto:andrew15455@gmail.com
mailto:zenchenko.olena@gmail.com
mailto:serhii.korotianets@gmail.com
mailto:skorokhod.kateryna@gmail.com
http://ukma.edu.ua/index.php/about-us/spilnoti/student-organizations/stud-brothership
http://ukma.edu.ua/index.php/about-us/spilnoti/student-organizations/stud-brothership
https://vk.com/write?email=zenchenko.olena@gmail.com
mailto:sb.ukma@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/1556850427870839/?ref=browser
http://www.radiokvit.com.ua/
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НаУКМА і надання унікального досвіду роботи на радіо: ведучим може стати кожен спудей, 
що пройде відбір у вересні. 

Координатор – Степанова Тетяна (ФСНСТ-2) stepanovatania@gmail.com . Радіовузол: 4-106 
(ІІ студмістечко). 

СТУДЕНТСЬКИЙ ПЕРІОДИЧНИЙ ЖУРНАЛ «Pauсa Verba»  

https://www.facebook.com/groups/paucaverba/та http://vk.com/pauca_verba_naukma” 

Студентський науково-популярний журнал НаУКМА , створений тими та для тих, хто 
цікавиться природничими науками, останніми новинами у світі сучасних технологій, 
науковими відкриттями.  

Головний редактор -Лебченко Наталія (ФПрН-3) natalei@inbox.ru, куратор -Кирієнко 
Анастасія  (аспірант, «Біологія»), anastasija.kirienko@gmail.com, 
pauca.verba.journal@gmail.com 

 КЛУБ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІГОР («ЩО? ДЕ? КОЛИ?», «БРЕЙН») www.mic.org.ua 

Громадське об’єднання студентів, випускників, викладачів, що залучає молодь до 
україномовних інтелектуальних ігор. 
Президент клубу – Трущак Ольга (ФПрН-3)  trushchakolga@gmail.com 

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ БІОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО 

Організація, діяльність якої спрямована на навчання й професійну підготовку біологів і всіх, 
хто цікавиться біологією, зустрічі з науковцями з України та з-за кордону, проведення 
презентацій, семінарів, дискусій. 

Координатор – Васильченко Вікторія (ФПрН-4) , vita_vasulchenko@ukr.net 

CХОДОЗНАВЧИЙ ГУРТОК 

Організація, діяльність якої спрямована на навчання й професійну підготовку філософів і 
всіх, хто цікавиться філософією. 
Координатор – Павлик Наталія (ФГН-4) pavliknataly@gmail.com 

“УКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТ” ukrstudent.org.ua 

Головною метою УС є утвердження української національної ідеї, утвердження української 
мови, розвиток національної культури, відродження історичної пам’яті і героїки українства, 
формування національної свідомості та піднесення духовності в спудеїв та викладачів 
Національного університету «Києво-Могилянська академія». Предметом діяльності УС є 
організація і координація інформаційно-просвітницьких проектів наукового і 
культурологічного спрямування. Досягнення головної мети УС здійснюватиме через 
проведення наукових конференцій, форумів, лекцій, тематичних вечорів, семінарів, виставок, 
залучення студентів до участі в конкурсах, змаганнях, дебатах, олімпіадах різного рівня, 
проведення інформаційних заходів, спрямованих на поширення інформації про діяльність 
УС, популяризація ідей, принципів та завдань шляхом використання засобів масової 
інформації, а також видання та безкоштовне розповсюдження друкованої продукції УС 
тощо. 

 Голова -  Лебедівна Зоряна (ФСНСТ-2), ukrstudent.org.ua@gmail.com 

mailto:katerynamedovnyk@gmail.com
mailto:katerynamedovnyk@gmail.com
http://futurecenter.us5.list-manage.com/track/click?u=adbfdc16b0cb7322fe906458f&id=4e28c728db&e=f6c29ace64
http://futurecenter.us5.list-manage.com/track/click?u=adbfdc16b0cb7322fe906458f&id=b29e92ffa8&e=f6c29ace64
mailto:natalei@inbox.ru
mailto:anastasija.kirienko@gmail.com
mailto:pauca.verba.journal@gmail.com
http://www.mic.org.ua/
mailto:trushchakolga@gmail.com
mailto:?vita_vasulchenko@ukr.net
mailto:pavliknataly@gmail.com
http://ukrstudent.org.ua/
mailto:ukrstudent.org.ua@gmail.com
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ЕКОКЛУБ «ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ» www.ecoclub.kiev.ua 

Екологічна організація студентів і випускників НаУКМА, робота якої націлена на сприяння 
збереженню навколишнього природного середовища шляхом освітньої діяльності та 
практичних заходів. 

EAST-WEST BUSINESS 
(EWB)  http://vk.com/east.west.business, https://www.facebook.com/east.west.business 

Міжнародна студентська організація, котра має на меті розвиток взаємин між країнами 
Східної та Центральної Європи (Україна, Польща, у перспективі – Білорусь, Молдова) у 
наукових дослідженнях, сфері бізнесу та співробітництво у розробках і впровадженні 
студентських бізнесових і наукових проектів. 

 Президент  – Василевська Галина (ФПвН-2). galynavasilevskaya@gmail.com, Кожинов 
Микола (ФЕН-2), vonezhok@gmail.com 

ЕКОНОМІЧНИЙ КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР 

Студентська організація, діяльність якої спрямована на збільшення теоретичної бази знань та 
набуття практичних навичок шляхом впровадження та адаптації кейсового типу навчання. 
Голова – Захарчук Ігор ( ФЕН-4), stoneisland16@gmail.com 

СТУДЕНТСЬКИЙ ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТР (USIC) usic.org.ua 

Створений у 1996 році, у 2005 р. оновлений та переобладнаний за підтримки генерального 
спонсора Samsung Electronics Ukraine Co. Ltd та спонсорів СП «Iнфоком», ДП «Тетра Пак 
Україна», ЗАТ «Квазар-Мікро», Philips Electronics Representative Offices B. V., компанії 
«СанІнбев Україна». Призначений для самостійної роботи студентів. Центр розташовано у 
підвалі 4-го корпусу НаУКМА.  

Координатор – Бортник Михайло (ФІ-4), legendmiha@gmail.com 

КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ СТУДЕНТСЬКИХ СУДОВИХ  ЗМАГАНЬ 
(Kyiv-Mohyla Moot Court Society ) 
 Керівник - Захарко Марта (ФПвН-6) , martazaharko@gmail.com  

“POLITICAL OUTLOOK” , 
Керівник- Бейтан Іоанна – joanna.beitan@gmail.com  

КРЕАТИВНИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ ЦЕНТР  

Створений у 2008 році.Студентська організація, діяльність  якої спрямована на встановлення 
зв’язку з бізнес-середовищем та набуття науково- практичних професійних навичок  

Керівники – Рожко Олександра (ФЕН-4),  rozhko.sasha@gmail.com; Гаманюк Олексій (ФЕН-
4), helloalex@ukr.net 

БРАТСТВО КОЗАЦЬКОГО БОЙОВОГО ЗВИЧАЮ «СПАС» www.spas.in.ua 

Основна мета діяльності – сприяння відновленню й роз¬витку козацьких традицій і звичаїв, 
розвиток української молоді в руслі козацьких традицій, фізичне й моральне виховання 
молоді в дусі українського козацького лицарства. 

http://www.ecoclub.kiev.ua/
http://vk.com/east.west.business
https://www.facebook.com/east.west.business
mailto:galynavasilevskaya@gmail.com
mailto:voneghok@gmail.com
http://usic.org.ua/
mailto:legendmiha@gmail.com
mailto:martazaharko@gmail.com
mailto:joanna.beitan@gmail.com
mailto:rozhko.sasha@gmail.com
mailto:helloalex@ukr.net
http://student.ukma.edu.ua/studentski-orhanizatsiji/www.spas.in.ua
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Керівник - Корольов Владислав (ФГН-3) korolov.vlad1995@gmail.com, press@spas.in.ua 

НАРОДНА ХОРОВА КАПЕЛА «ПОЧАЙНА» 

Складається зі студентів та співробітників НаУКМА, має у репертуарі твори українських і 
зарубіжних композиторів, обробки українських народних пісень. 

 Художній керівник – заслужений артист України О. І. Жигун. 

РАДА ГУРТОЖИТКУ ПО ВУЛ. М. ЦВІТАЄВОЇ 
Голова – Фрадчик Ігор (ФЕН-3), igor.fradchik@mail.ru 

РАДА ГУРТОЖИТКУ НА ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ 
Голова Ради – Яворська Тетяна (МП-2, ФПрН) tanya.javorska@gmail.com  

МОГИЛЯНСЬКИЙ МАФІЯ-КЛУБ 
Голова – Гаманюк Олексій (ФЕН-4), helloalex@ukr.net 

ДЕБАТНИЙ КЛУБ НаУКМА   Голова- Гладченко Дарина (ФСНСТ-2) , 
gladchenko.d.gladchenko@gmail.com, kmadebateclub@gmail.com 

КЛУБ  ФІЛОСОФСЬКО-ПОЛІТИЧНИХ ДИСУСІЙ 
Мета – поширення зацікавленності до інтелектуальних напрацювань української політичної 
філософії. 
Голова – Недашківський Єгор (ФПвН-4), Yuraoliynik@ukr.net 

БАЛ ЗНАЙОМСТВ 
Ініціативна група: Волощук Юлія (ФСНСТ-3) y.voloshchuk.2020@gmail.com, Попова 
Анастасія (ФСНСТ-3) , anastasiyapopova1305@gmail.com 
  
“ТОВАРИСТВО ДОНБАСУ” 

Головною метою студентської організації НаУКМА “Товариство Донбасу” є поглиблення 
знань про Донбас серед студентів НаУКМА та інших громадян в напрямку українського 
патріотизму, формування позитивного образу регіону. Предметом діяльності Товариства є 
організація і координація інформаційно-просвітницьких проектів наукового і культурного 
спрямування для студентів, випускників, аспірантів і викладачів НаУКМА. 
donbasnaukma@ukr.net 

“ЧЕСНІ ПРОІЗНІ” 

plachynta.naukma@gmail.com. 

СТУДЕНСЬКА ПІДПРИЄМНИЦЬКА СПІЛЬНОТА НАУКМА 

Голова – Максим Бойко (ФПвН) - maxim_boiko@ukr.net 

6.3. Заходи щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників 

Центр кар’єри та працевлаштування студентів та випускників (ЦКПС) в НаУКМА було 
створено в 1994 році. З 2011 року Центр є частиною Відділу з питань прийому, 
профорієнтації абітурієнтів та працевлаштування студентів. 

Основними завданнями Центру є: 

mailto:korolov.vlad1995@gmail.com
mailto:press@spas.in.ua
mailto:igor.fradchik@mail.ru
mailto:tanya.javorska@gmail.com
mailto:helloalex@ukr.net
http://youtu.be/N21vFe47vFw
mailto:gladcenko.d.gladcenko@gmail.com
mailto:kmadebateclub@gmail.com
mailto:Yuraoliynik@ukr.net
mailto:y.voloshchuk.2020@gmail.com
mailto:anastasiyapopova1305@gmail.com
mailto:donbasnaukma@ukr.net
mailto:plachynta.naukma@gmail.com
mailto:maxim_boiko@ukr.net
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• допомога студентам та випускникам НаУКМА у пошуках роботи;  
• формування якостей молодого фахівця та адаптація до сучасних вимог на 

ринку праці; 
• формування тісних, суспільно значимих традицій співпраці бізнесу та освіти. 

Для виконання поставлених цілей Центр проводить різноманітні тренінги,  семінари та 
майстер-класи, метою яких є формування у студентів та випускників практичних навичок 
працевлаштування та надання допомоги в адаптації на робочому місці.  

ЦКПС регулярно знайомить студентів з провідними компаніями, з їхніми напрямками 
діяльності та вимогами до майбутніх співробітників. З цією метою Центром проводяться 
аудиторні презентації компаній. Протягом 2015 року було проведено 12 таких презентацій, 
які відвідало 265 студентів. Беручи до уваги, що останнім часом студенти надають перевагу 
електронним інформаційним джерелам, у 2014 році Центром була впроваджена он-лайн 
презентація компаній через сторінку у facebook. Таке використання соціальних мереж дало 
можливість  донести необхідну інформацію до цільової аудиторії більш ефективно. Так, 
перегляд кожного інформаційного повідомлення протягом доби становить від 250 до 1200 
осіб.  

Протягом 2015 року Центр кар’єри та працевлаштування студентів та випускників 
НаУКМА продовжує реалізацію проекту для студентів всіх факультетів та всіх років 
навчання «Кар’єра: крок за кроком», направленого на формування необхідних практичних 
навичок для успішного працевлаштування. Проект складається з трьох напрямків:  

Крок 1. Працевлаштування  
В рамках цього напряму було проведено такі авторські семінари, тренінги та майстер-

класи:  «Як шукати роботу», «Написання резюме», «Успішне інтерв’ю». 
Крок 2. Soft skills – без них ніяк.  
В рамках цього напряму було проведено майстер-класи «Успішна презентація», 

«Ефективна комунікація», «Робота на результат». 
Крок 3. Я в професії.  

Студентам було надано можливість взяти участь в спеціалізованих майстер-класах, 
конкурсах, тренінгах та семінарах з аудиту, права, зв’язків з громадськістю, управління 
персоналом, консалтингу тощо від провідних компаній. 

Було проведено:  
майстер-класи: 
- «Екологічні моніторингові практики»,  
- «Практичне застосування даних зондування Землі»,  
- «Сучасні тенденції екологічної сертифікації», «Google Workshop»;  
- «Практичні аспекти аудиту» 
лекції:  
- «Конкурентна стратегія» від партнера EY Богдана Ярмоленка;  
- «Корпоративне шахрайство, основи виявлення» від EY;  
- «Management & Leadership» від Хенка Доннерса; 
- «Особливості застосування національних та міжнародних стандартів  бухгалтерського 

обліку в Україні»; 
- курс он-лайн лекцій «Український агробізнес очима консультантів EY»; 
конкурси:  
- «Найкраще студентське кредо»; 
- «Перший робочий день у компанії моєї мрії»; 
- «Податковий супровід угод злиття та поглинання (M&A)» від КПМГ; 
- юридичний конкурс для студентів та молодих спеціалістів від КПМГ; 
- на звання найкращого студента в галузі податкового права; 
- «Майбутня Україна 2030» для студентів та аспірантів; 
- з вирішення бізнес-кейсів КПМГ (КІСС 2015); 
- з маркетингу від компанії Лореаль Україна. 
Крім того, відбулись такі заходи: «Університет EY» для студентів 4-6 курсів за 

напрямками «Аудит»; «Супровід транзакцій»; «IT-ризики та безпека»;  
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програма «Я – студент АССА»; базовий диплом АССА для студентів на спеціальних 
умовах від Академії бізнесу EY у Києві; освітній проект для студентів влітку «Tax & Law 
School»; «Кава з партнером EY»; День відкритих вакансій в EY; День відкритих дверей в 
КПМГ;   КПМГ в НаУКМА; KPMG International Case Competition 2015; KPMG K-Foundation 
Online; бізнес-кейси від компанії Procter&Gamble; онлайн практика від Приват-Банку 

Заходи відбувались як на території університету, так і на території компаній. Студенти 
мали можливість познайомитись з діяльністю компаній безпосередньо в реальному бізнес-
середовищі.  

ЦКПС акумулює та розповсюджує серед студентів та випускників інформацію про 
програми стажування, заходи, які проводять компанії-партнери: семінари, конкурси, 
конференції, дні відкритих дверей компаній, навчальні програми. Протягом 2015 року 
студентам була надана можливість взяти участь в понад 100 різноманітних програмах, 
спрямованих на отримання професійного досвіду. 

ЦКПС постійно співпрацює з компаніями-роботодавцями щодо надання можливості 
працевлаштування студентам та випускникам. Протягом 2015 року компаніями було 
запропоновано 379 пропозицій щодо роботи.  

З метою швидкого та оптимального інформування використовуються доступні ресурси: 
веб-сторінка ЦКПС, сторінка у facebook (www.facebook.com/JCCofNaUKMA), електронна 
розсилка для студентів та електронне посилання на сторінку facebook у щотижневому 
виданні для випускників «Alumni News», дошки оголошень. 

На веб-сторінці ЦКПС створена он-лайн база даних студентів та випускників, які 
шукають роботу. Кожен з пошукувачів може заповнити форму резюме, відкоригувати за 
потребою та видалити свій запис після працевлаштування. Таким чином база даних є 
актуальною для потенційних роботодавців. Станом на 01.12.2015 року в базі налічується 115 
активних резюме студентів та випускників. 

Також на веб-сторінці ЦКПС створена он-лайн база даних роботодавців та актуальних 
вакансій. ЦКПС співпрацює тільки з безпосередніми роботодавцями, які відповідально 
зарекомендували себе на ринку праці. 

Найбільшою популярністю користується і у студентів, і у роботодавців сторінка 
facebook, яка дозволяє швидко та ефективно інформувати цільову аудиторію щодо 
різноманітних заходів з працевлаштування, вакансій, програм стажування тощо.  

Також у 2015 році великою популярністю серед студентів та випускників 
користувались індивідуальні консультації з питань профорієнтації, пошуку роботи, 
допомога в написання резюме, які надавали співробітники ЦКПС. Протягом року було 
надано 215 консультацій. 

ЦКПС співпрацює з понад 200 компаніями, які представлені на ринку України. Це 
великі міжнародні та національні компанії, наукові та державні установи, громадські 
організації. Відбувається постійна робота щодо залучення до співпраці нових компаній-
партнерів.  

Основні компанії-партнери, які виступають роботодавцями для студентів та 
випускників НаУКМА та беруть активну участь в освітніх університетських проектах, 
спрямованих на формування у студентів якостей молодих фахівців: Advanced International 
Translations, GfK Ukraine, Адідас-Україна, Лореаль Україна, компанія EY, KPMG, PwC 
Україна , Делойт, JTI Україна, Імперіал Тобако Юкрейн, Філіп Морріс Україна, Agropolis 
Food Industries, Кока-Кола Беверіджиз Україна, Монделіс Україна, САН ІнБев Україна, КМ 
Партнери, Василь Кісіль і Партнери, Ілляшев та Партнери, Sayenko Kharenko, 
Procter&Gamble, Danone Україна, ДТЕК, Укрсіббанк, ОТП Банк,  ПриватБанк, 
ПроКредитБанк, ISD Group, Pedersen & Partners, ПУМБ, AVONE, Юлесис, REHAU, 
International HIV/AIDS Alliance in Ukraine, Агенція PRP, Київстар, МТС,  Інвестиційна група 
ITT,  UNDP, Sanofi Ukraine, Google, KMBS, Агрохолдинг «Мрія», Драгон Капітал, 
GlobalLogic, Тетра Пак, World Bank, Чумак, Мастерпайп, Нестле Україна, Самсунг Україна, 
B2B Soft, AGAMA communications, Govitall, ControlPay, Міжнародна Асоціація Підтримки 
України, Колгейт-Палмолів, Pufetto, корпорація «Артеріум», ЕСТА ХОЛДИНГ, ВОЛЯ, 
CERAMIC GROUP GOLDEN TILE, Sunrise Systems Ltd, Центр UA, DOPOMOGA Ukraine, IT-

http://www.pwc.com/ua/uk/press-room/2015/tax-controversy-leaders.html
http://www.pwc.com/ua/uk/press-room/2015/tax-controversy-leaders.html
http://b2bsoft.com/
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Star, Укртелеком, Digital DNA, Oriflame, InternetDevels, Продпак ЛТД, Сангрант Плюс, 
Українська фундація правової допомоги, Cogniance, SysIQ UA Kiev Office, City Sightseeing 
Kyiv, Materialise Group, Ukrsibbank BNP Paribas Group, Fozzy Group, Gryphon Investment 
Consulting Group, Ericsson, МедЕксперт, Forum Management Group, KYIV POST, Оболонь, 
International Law Firm Magnusson, АШАН, МЕТРО, Юнілевер, ADV Group, Рошен, Аспен 
Україна, Portmone.com, STRATEGIC, Об’єднання «Самопоміч», YouScan, CIVITTA , СТБ, 
1+1, ГО «Жива планета» та інші. 

Щороку ЦКПС організовує загальноуніверситетський Ярмарок Кар’єри. Цей захід 
користується популярністю як серед студентів, так і серед роботодавців. У 2015 році 
відбувся 23-й Ярмарок Кар’єри.  Учасниками були 15 провідних компаній. Студентам було 
запропоновано понад 150 вакансій на постійну та тимчасову роботу, програми стажування.  

Протягом 2015 року ЦКПС брав активну участь у круглих столах, організатором яких була 
Торгово-промислова палата України, на теми «Перше робоче місце: актуальний аспект», 
«Ринок праці потребує рішень та прогнозування» тощо. 

 
7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
 
7.1. Загальні напрямки  співробітництва  
 
Міжнародне співробітництво визначене одним із стратегічних пріоритетів розвитку 
НаУКМА. Впродовж 2015 року відділ міжнародного співробітництва доклав зусиль щодо 
роботи над стратегічним планом розвитку НаУКМА (2015-2025), зокрема, щодо його розділу 
«Міжнародність», що має сприяти подальшому «вплетенню» міжнародної компоненти до 
інших видів діяльності університету, створення комітету з «Міжнародності» у НаУКМА, а 
отже прийняття тактичних рішень щодо багатьох питань, пов’язаних із саморозумінням 
університету як гравця на глобальному ринку освіти; активно розвивав напрямок академічної 
мобільності (зокрема, у зв’язку із запровадженням нових проектів за програмою Erasmus+); 
долучався до розробки національних та університетських документів, що регулюють 
міжнародну мобільність, зокрема, студентів бакалаврського і магістерського рівнів; 
долучався до підготовки, перегляду міжнародних грантових заявок і супроводу виграних 
грантів; вперше почав опікуватися питаннями міжнародних рейтингів, а саме рейтингу “U-
Multikank” тощо.  
 
7.2. Основна географія і види міжнародного співробітництва НаУКМА, 
станом на грудень 2015 року  
 
Географія та види міжнародного співробітництва НаУКМА є значно ширшими за 
представлені, зокрема, завдяки співробітництву окремих кафедр і факультетів, про що відділ 
міжнародного співробітництва може мати неповну інформацію. Представлені у таблиці дані 
спираються переважно на проекти співпраці, здійснювані на загально університетському 
рівні та / або за участі відділу міжнародного співробітництва впродовж 2015 року.  
 
  
Країна Університет / 

інституція 
Департамент / 
підрозділ 

Тип співпраці 

Afghanistan  Afghanistan Research 
and Evaluation Unit 
(AREU) 

 Horizon 2020  
Call: H2020-INT-SOCIETY-
2015  
EUNPACK project 
NaUKMA – Prof. Roman 
Petrov 
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Armenia Yerevan State 
University 

International Office V4EaP Flagship Project 
“Internationalization 
Network” (“I-NET”) 
NaUKMA – International 
Office  

Armenia Yerevan State 
University 

 IANUS Erasmus Mundus 
Action 2 Project 
NaUKMA – L.Chovnyuk 

Armenia State Engineering 
University of Armenia 

 V4EaP Flagship Project 
“Internationalization 
Network” (“I-NET”) 
NaUKMA – International 
Office 

Armenia Armenian State 
Univesity of 
Economics 

 V4EaP Flagship Project 
“Internationalization 
Network” (“I-NET”) 
NaUKMA – International 
Office 

Armenia Institute of Water 
Problems and 
Hydraulic Engineering 

 V4EaP Flagship Project 
“Internationalization 
Network” (“I-NET”) 
NaUKMA – International 
Office 

Armenia Vanadzor State 
Pedagogical Institute 
after Hovh. Tumanyan 

 IANUS and IANUS II 
Erasmus Mundus Action II 
Projects 
NaUKMA – L.Chovnyuk 

Armenia Yerevan State 
Linguistic University  

 IANUS II Erasmus Mundus 
Project 
NaUKMA – L.Chovnyuk 

Armenia Eurasia International 
University 

 ALRAKIS II Erasmus 
Mundus Project 
NaUKMA – L.Chovnyuk 

Armenia Yerevan State Medical 
University  

 ALRAKIS II Erasmus 
Mundus Project 
NaUKMA – L.Chovnyuk 

Austria Karl-Franzens-
Universitat Graz 

 IANUS and IANUS II 
Erasmus Mundus Action 2 
Projects 
NaUKMA – L.Chovnyuk 

Azerbaijan Azerbaijan Diplomatic 
Academy 

 IMRCEES - International 
Masters in Russian, Central 
and East European Studies, 
Erasmus Mundus Action 1 
NaUKMA – A.Osypchuk, 
Department of Sociology  

Azerbaijan Azerbaijan University 
of Languages 

 ALRAKIS II Erasmus 
Mundus Action 2 Project 
NaUKMA – L.Chovnyuk 

Azerbaijan  Baku State University   ALRAKIS II Erasmus 
Mundus Action 2 Project 
NaUKMA – L.Chovnyuk 

Azerbaijan Baku Slavic  IANUS and IANUS II 
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University Erasmus Mundus Action 2 
Projects 
NaUKMA – L.Chovnyuk 

Azerbaijan Lankaran State 
University 

 IANUS Erasmus Mundus 
Action 2 Project 
NaUKMA – L.Chovnyuk 

Azerbaijan Qafqaz University  ALRAKIS II Erasmus 
Mundus Action 2 Project 
NaUKMA – L.Chovnyuk 

Belarus  Belarus State 
University  

 V4EaP Flagship Project 
“Internationalization 
Network” (“I-NET”) 
NaUKMA – International 
Office 

Belarus  Belarus State 
Pedagogical  
University  

 Cooperation with the 
NaUKMA School of Social 
Work  
http://www.ssw.ukma.kiev.ua
/index.php?option=com_front
page&Itemid=1 

Belarus Belarusian National 
Technical University 

 EMERGE, IANUS and 
IANUS II Erasmus Mundus 
Action 2 Projects 
NaUKMA – L.Chovnyuk 

Belarus Yanka Kupala State 
University of Grodno 

 EMERGE Erasmus Mundus 
Action 2 Project 
NaUKMA – L.Chovnyuk 

Belarus Yanka Kupala State 
University of Grodno 

 V4EaP Flagship Project 
“Internationalization 
Network” (“I-NET”) 
NaUKMA – International 
Office 

Belarus Polotsk State 
University 

 TEMPUS IV, Call 5 
Innovation laboratories using 
an open innovation learning 
platform & action research in 
enterprise education in order 
to enhance the engagement & 
innovative capabilities of 
Universities in Post-Socialist 
Societies 
NaUKMA – Faculty of 
Economics  

Belgium Katholieke 
Universiteit Leuven 

 EMERGE Erasmus Mundus 
Action 2 Project 
NaUKMA – L.Chovnyuk  

Belgium Centre For European 
Policy Studies 

 Horizon 2020  
Call: H2020-INT-SOCIETY-
2015  
EUNPACK project 
NaUKMA – Prof. Roman 
Petrov 

Belgium Vrije Universiteit  TEMPUS IV, 6th Call  

http://www.ssw.ukma.kiev.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.ssw.ukma.kiev.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.ssw.ukma.kiev.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
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Brussel Innovation of teaching and 
learning European Studies  
(Інновації у викладанні та 
вивченні Європейських 
студій) 
NaUKMA – Oleksandr 
Demyanchuk 

Bulgaria  Інститут математики 
та інформатики 
Болгарської АН 

 Спільний науковий проект 
“Зображення груп, алгебр, 
теорія інваріантів та їх 
застосування»  
NaUKMA – Bogdana 
Oliynyk  

Bulgaria Plovdiv University 
(PU) 

 Erasmus+ Action 2 Capacity 
Building in Higher Education  
Bridging Innovations, Health 
and Societies: Educational 
capacity building in the 
Eastern European 
Neighbouring Areas/ 
BIHSENA 
NaUKMA – Tetyana 
Stepurko 

Bulgaria Sofia University  Erasmus+ KA 1International 
Credit Mobility  
NaUKMA – International 
Office 

Canada University of Toronto Centre for European, 
Russian, and Eurasian 
Studies 
Munk School of Global 
Affairs 

Research cooperation, Maters 
and PhD students Exchange  
NaUKMA – L.Chovnyuk 

Canada University of Western 
(Ontario) 

Unit of Vice-President 
(Research & 
International Relations) 

IMRCEES - International 
Masters in Russian, Central 
and East European Studies, 
Erasmus Mundus Action 1 
NaUKMA – A.Osypchuk, 
Department of Sociology 

Canada University of Western 
(Ontario) 

Faculty of Information 
and Media Studies  

Cooperation with NaUKMA 
School of Journalism   

Canada University of Western 
(Ontario) 

Department of History  Multiple cooperation projects 

Canada Richard Ivey School 
of Business, 
University of Western 
(Ontario) 

 Cooperation with NaUKMA 
Business School  

Canada MacEwan University  Cooperation with NaUKMA 
Department of English and 
NaUKMA Faculty of Social 
Sciences and Social 
Technologies; joint 
publication projects 
 NaUKMA – S.Oksamytna, 
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D.Mazin  
Czech Republic Masaryk University  ALRAKIS II Erasmus 

Mundus Action 2 Project 
NaUKMA – Larysa 
Chovnyuk 

Czech Republic Masaryk University  Erasmus+ KA 1International 
Credit Mobility  
NaUKMA – International 
Office 

Czech Republic Charles University Institute of 
International Studies 
Faculty of Social 
Sciences 

GO EAST (Visegrad 
Foundation) 
TOGETHER + (Visegrad 
Foundation, coordinated by 
Comenius University in 
Bratislava) 
BRIDGE (Jean Monnet 
Centre of Excellence in 
European Studies, Charles 
University)  
NaUKMA – Roman Petrov 

Czech Republic Charles University  V4EaP Flagship Project 
“Internationalization 
Network” (“I-NET”) 
NaUKMA – International 
Office 

Estonia Tallinn University  Institute of Social 
Work 

Cooperation with the 
NaUKMA School of Social 
Work  
http://www.ssw.ukma.kiev.ua
/index.php?option=com_front
page&Itemid=1 

Estonia Tallinn University  ALRAKIS II Erasmus 
Mundus Action 2 Project 
NaUKMA – Larysa Chovnyuk 

Estonia University of Tartu International Office  Summer School Project  
NaUKMA – Larysa 
Chovnyuk 

Estonia University of Tartu  Erasmus+ KA 1International 
Credit Mobility  
NaUKMA – International 
Office 

Estonia Tallinn University Of 
Technology 

 TEMPUS IV, Call 5 
Innovation laboratories using 
an open innovation learning 
platform & action research in 
enterprise education in order 
to enhance the engagement & 
innovative capabilities of 
Universities in Post-Socialist 
Societies 
NaUKMA – Faculty of 
Economics 

Estonia University of Tartu  IMRCEES - International 

http://www.ssw.ukma.kiev.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.ssw.ukma.kiev.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.ssw.ukma.kiev.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
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Masters in Russian, Central 
and East European Studies, 
Erasmus Mundus Action 1 
NaUKMA – A.Osypchuk, 
Department of Sociology 

Finland University of Helsinki  Office of International 
Affairs 

Student exchange agreement 
NaUKMA – International 
Office 

Finland University of Helsinki   Erasmus+ KA 1International 
Credit Mobility  
NaUKMA – International 
Office 

Finland Aleksanteri Institute, 
University of Helsinki 

East Central European, 
Balkan and Baltic 
Studies (ECEBB) 
Ukrainian Studies 

Faculty exchange, 
contribution to the program in 
Ukrainian studies  
 

Finland University of Turku  IMRCEES - International 
Masters in Russian, Central 
and East European Studies, 
Erasmus Mundus Action 1 
NaUKMA – A.Osypchuk, 
Department of Sociology 

France Universite Paris-Est 
Creteil Val de Marne 
(UPEC) 

 ALRAKIS II Erasmus 
Mundus Project 
NaUKMA – Larysa 
Chovnyuk 

France Universite Paris-Est 
Creteil Val de Marne 
(UPEC) 

 Erasmus+ KA 1International 
Credit Mobility  
NaUKMA – International 
Office 

France Ecole Normale 
Superiure 

 Agreement on cooperation 
NaUKMA – Larysa 
Chovnyuk 

France Universite Montpellier 
2 Sceinces et 
Techniques 

 EMERGE Erasmus Mundus 
Project 
NaUKMA – Larysa 
Chovnyuk 

France Lille 1 University  IANUS Erasmus Mundus 
Project 
NaUKMA – Larysa 
Chovnyuk 

France Lille 1 University  Erasmus+ KA 1International 
Credit Mobility  
NaUKMA – International 
Office 

France The Institut d’Etudes 
Politiques de Paris 
(Sceinces Po) 

 Угода про загально 
університетське 
співробітництво  

France The National Institute 
of oriental languages 
and civilizations, Paris 
(INALCO) 

 Угода про загально 
університетське 
співробітництво 

Georgia Ilia State University   ALRAKIS II Erasmus 

http://www.helsinki.fi/aleksanteri/english/studies/ecebb/index.html
http://www.helsinki.fi/aleksanteri/english/studies/ecebb/index.html
http://www.helsinki.fi/aleksanteri/english/studies/ecebb/index.html
http://www.helsinki.fi/aleksanteri/english/studies/ukraine/index.html
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 Mundus Project 
NaUKMA – L.Chovnyuk 

Georgia Ilia State University  
 

 IMRCEES - International 
Masters in Russian, Central 
and East European Studies, 
Erasmus Mundus Action 1 
NaUKMA – A.Osypchuk, 
Department of Sociology 

Georgia Ilia State University  
 

 V4EaP Flagship Project 
“Internationalization 
Network” (“I-NET”) 
NaUKMA – International 
Office 

Georgia I. Javakhishvili Tbilisi 
State University 

Department of 
Sociology 

Cooperation with the 
NaUKMA School of Social 
Work  
http://www.ssw.ukma.kiev.ua
/index.php?option=com_front
page&Itemid=1 

Georgia I. Javakhishvili Tbilisi 
State University 

 IANUS Erasmus Mundus 
Action 2 Project 
NaUKMA – L.Chovnyuk 

Georgia I. Javakhishvili Tbilisi 
State University 

 TEMPUS IV, 6th Call  
Innovation of teaching and 
learning European Studies  
(Інновації у викладанні та 
вивченні Європейських 
студій) 
NaUKMA – Oleksandr 
Demyanchuk 

Georgia Tbilisi State Medical 
University 
 

 ALRAKIS II Erasmus 
Mundus Action 2 Project 
NaUKMA – L.Chovnyuk 

Georgia Sukhumi State 
University  

 IANUS II Erasmus Mudnus 
Action 2 Project  
NaUKMA – L.Chovnyuk 

Georgia Akaki Tsereteli State 
University 

 IANUS and ALRAKIS II 
Erasmsu Mundus Action 2 
Projects 
NaUKMA – L.Chovnyuk 

Georgia Batumi Shota 
Rustaveli State 
Univesrity 

 V4EaP Flagship Project 
“Internationalization 
Network” (“I-NET”) 
NaUKMA – International 
Office 

Georgia Batumi Shota 
Rustaveli State 
Univesrity 

 TEMPUS IV, 6th Call  
Innovation of teaching and 
learning European Studies  
(Інновації у викладанні та 
вивченні Європейських 
студій) 
NaUKMA – Oleksandr 
Demyanchuk 

http://www.ssw.ukma.kiev.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.ssw.ukma.kiev.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.ssw.ukma.kiev.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1


 115 

Germany Alice Salomon 
University of Applied 
Sciences, Berlin 

 Cooperation with the 
NaUKMA School of Social 
Work  
http://www.ssw.ukma.kiev.ua
/index.php?option=com_front
page&Itemid=1 

Germany Deutsches Elektronen-
Synchrotron 
A Research Centre of 
the Helmholtz 
Association (DESY) 

 Cooperation with the 
NaUKMA Department of 
Physics, Faculty of Natural 
Sciences  

Germany Friedrich Schiller 
University Jena 

International Office  EMERGE and IANUS 
Erasmus Mundus Action 2 
Projects    
NaUKMA – L.Chovnyuk 

Germany Friedrich Schiller 
University Jena 

Department of Political 
Science  

Joint (Double Diploma) 
Master’s program in German 
and European Studies  
http://www.des.uni-
jena.de/en/Welcome+at+the+
pages+of+the+Masters+progr
amm+German+and+European
+Studies.html  
NaUKMA – Department of 
Political Science 

Germany Friedrich Schiller 
University Jena 

 Erasmus+ KA 1International 
Credit Mobility  
NaUKMA – International 
Office 

Germany HTWK Leipzig  Multiple projects with 
NaUKMA Faculty of 
Computer Sciences  

Germany Ruppert-Karls-
Universitat Heidelberg 
(Heidelberg 
University) 

Institute for Foreign 
and Private 
International and 
Commercial Law 

Project “German Law” with 
the NaUKMA Faculty of Law 

Germany Justus Liebig 
University Giessen  

 Exchange Agreement with 
NaUKMA 
NaUKMA – Department of 
Ukrainian LAnguage  

Germany European University 
Viadrina Frankfurt 
(Oder) 

 Exchange Agreement with 
NaUKMA 
NaUKMA – International 
Office  

Germany European University 
Viadrina Frankfurt 
(Oder) 

 Erasmus+ KA 1International 
Credit Mobility  
NaUKMA – International 
Office 

Germany Stralsund University 
of Applied Sciences 

 Exchange Agreement with 
NaUKMA 
NaUKMA – L.Chovnyuk and 
Faculty of Economics  

Germany Georg-August-  ALRAKIS II Erasmus 

http://www.ssw.ukma.kiev.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.ssw.ukma.kiev.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.ssw.ukma.kiev.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.des.uni-jena.de/en/Welcome+at+the+pages+of+the+Masters+programm+German+and+European+Studies.html
http://www.des.uni-jena.de/en/Welcome+at+the+pages+of+the+Masters+programm+German+and+European+Studies.html
http://www.des.uni-jena.de/en/Welcome+at+the+pages+of+the+Masters+programm+German+and+European+Studies.html
http://www.des.uni-jena.de/en/Welcome+at+the+pages+of+the+Masters+programm+German+and+European+Studies.html
http://www.des.uni-jena.de/en/Welcome+at+the+pages+of+the+Masters+programm+German+and+European+Studies.html
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Universitat Gottingen Mundus Project 
NaUKMA – L.Chovnyuk 

Germany University of Cologne   IANUS II Erasmus Mundus 
Project 
NaUKMA – L.Chovnyuk 

Germany Freie Universitaet 
Berlin 

 Horizon 2020  
Call: H2020-INT-SOCIETY-
2015  
EUNPACK project 
NaUKMA – Prof. Roman 
Petrov 

Greece  ARISTOTLE 
UNIVERSITY OF 
THESSALONIKI 

Faculty of Technology, 
School of Architecture, 
Department of Urban 
and Regional Planning 
and Development  

TEMPUS IV, Call 5 
Innovation laboratories using 
an open innovation learning 
platform & action research in 
enterprise education in order 
to enhance the engagement & 
innovative capabilities of 
Universities in Post-Socialist 
Societies 
NaUKMA – Faculty of 
Economics 

Hungary Corvinus University of 
Budapest, Hungary 
 

 IMRCEES - International 
Masters in Russian, Central 
and East European Studies, 
Erasmus Mundus Action 1 
NaUKMA – A.Osypchuk, 
Department of Sociology 

Hungary Central European 
Univesrity 

 V4EaP Flagship Project 
“Internationalization 
Network” (“I-NET”) 
NaUKMA – International 
Office 

Iraq Middle East Research 
Institute (MERI) 

 Horizon 2020  
Call: H2020-INT-SOCIETY-
2015  
EUNPACK project 
NaUKMA – Prof. Roman 
Petrov 

Italy Sapienza University of 
Rome 

European, American 
and Intercultural 
Studies 

Diverse joint initiatives with 
NaUKMA Departments of 
Literature, History etc 

Italy Università degli Studi 
di Milano 

Dipartimento di studi 
linguistici, letterari e 
filologici,  

Cooperation with the 
NaUKMA Department of 
History and others 

Italy Universita delgi Studi 
della Tuscia 

 ALRAKIS II Erasmus 
Mundus Project 
NaUKMA – Larysa 
Chovnyuk 

Italy Scuola Superiore Di 
Studi Universitari e di 
Perfezionamento 
Sant'anna 

 Horizon 2020  
Call: H2020-INT-SOCIETY-
2015  
EUNPACK project 

http://www.gla.ac.uk/postgraduate/erasmusmundus/consortium/partners/#hungary#hungary
http://www.gla.ac.uk/postgraduate/erasmusmundus/consortium/partners/#hungary#hungary
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NaUKMA – Prof. Roman 
Petrov 

Kazakhstan The Kazakhstan 
Institute of 
Management, 
Economics and 
Strategic Research, 
Almaty 

 IMRCEES - International 
Masters in Russian, Central 
and East European Studies, 
Erasmus Mundus Action 1 
NaUKMA – A.Osypchuk, 
Department of Sociology 

Kosovo Kosovar Centre for 
Security Studies 
KCSS 

 Horizon 2020  
Call: H2020-INT-SOCIETY-
2015  
EUNPACK project 
NaUKMA – Prof. Roman 
Petrov 

Latvia Riga Technical 
University 

 IANUS II Erasmus Mundus 
Action 2 Project 
NaUKMA – Larysa 
Chovnyuk 

Lithuania ISM University of 
Management and 
Economics 

 Student Exchange  
NaUKMA – Larysa 
Chovnyuk 

Lithuania Vilnius Pedagogical 
University 

Social Communication 
Institute 

Cooperation with the 
NaUKMA School of Social 
Work  
http://www.ssw.ukma.kiev.ua
/index.php?option=com_front
page&Itemid=1 

Moldova Alecu Russo Balti 
State University 

 EMERGE and IANUS 
Erasmus Mundus Projects 
NaUKMA – Larysa 
Chovnyuk 

Moldova Moldova State 
University 

 EMERGE and IANUS 
Erasmus Mundus Projects 
NaUKMA – Larysa 
Chovnyuk 

Moldova Academy of Economic 
Studies of Moldova 

 EMERGE Erasmus Mundus 
Action 2 Project 
NaUKMA – Larysa 
Chovnyuk 

Moldova “Ion Creanga” State 
Pedagogical 
University 

 IANUS II Erasmus Mundus 
Action 2 Project 
NaUKMA – Larysa 
Chovnyuk 

Moldova Free International 
University of Moldova 

 TEMPUS IV, 6th Call  
Innovation of teaching and 
learning European Studies  
(Інновації у викладанні та 
вивченні Європейських 
студій) 
NaUKMA – Oleksandr 
Demyanchuk 

Moldova Cahul State University 
"BOGDAN 

 TEMPUS IV, 6th Call  
Innovation of teaching and 

http://www.ssw.ukma.kiev.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.ssw.ukma.kiev.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.ssw.ukma.kiev.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
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PETRICEICU 
HADDEU" 

learning European Studies  
(Інновації у викладанні та 
вивченні Європейських 
студій) 
NaUKMA – Oleksandr 
Demyanchuk 

Netherlands Maastricht University Faculty of Health, 
Medicine and Life 
Sciences    

Creation and programs of the 
NaUKMA School of Public 
Health  

Netherlands Maastricht University  TEMPUS IV, 6th Call  
Innovation of teaching and 
learning European Studies  
(Інновації у викладанні та 
вивченні Європейських 
студій) 
NaUKMA – Oleksandr 
Demyanchuk 

Netherlands Maastricht University  Erasmus+ Action 2 Capacity 
Building in Higher Education  
Bridging Innovations, Health 
and Societies: Educational 
capacity building in the 
Eastern European 
Neighbouring Areas/ 
BIHSENA 
NaUKMA – Tetyana 
Stepurko 

Netherlands Rijksuniversiteit 
Groningen 

 EMERGE, IANUS, 
ALRAKIS II and IANUS II 
Erasmus Mundus Projects 
NaUKMA – Larysa Chovnyuk 

Netherlands Rijksuniversiteit 
Groningen 

 Erasmus+ KA 1International 
Credit Mobility  
NaUKMA – International 
Office 

Norway BI Norwegian 
Business School   

 Quota Scheme Scholarship 
Program 
NaUKMA – Faculty of 
Economics 

Norway BI Norwegian 
Business School   

 Bilateral Exchange Program  
NaUKMA – Larysa 
Chovnyuk 

Norway University of Bergen  Learning Economics with 
Dynamic Modeling project, 
financed by the  EURASIA 
Program of the Norwegian 
Centre for International 
Cooperation in Education 
(SIU) 
NaUKMA – I.Lukyanenko, 
Department of Finance  

Norway University of Bergen  Erasmus+ KA 1International 
Credit Mobility  
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NaUKMA – Department of 
Finance, International Office 

Norway Norsk Utenrikspolitisk 
Institutt (NUPI) 

 Horizon 2020  
Call: H2020-INT-SOCIETY-
2015  
EUNPACK project 
NaUKMA – Prof. Roman 
Petrov  

Poland University of Lodz  IANSUS II Erasmus Mundus 
Action 2 Project  
NaUKMA – Larysa 
Chovnyuk 

Poland Warsaw University Centre for East 
European Studies 

Joint (Double Degree) 
Master’s Program in Eastern 
Studies with the NaUKMA 
History Department    

Poland Warsaw University Institute for 
Interdisciplinary 
Studies “Artes 
Librales” (IBI AL) 

Cooperation with the 
NaUKMA Departments of 
Literature, History etc.  

Poland Jagiellonian 
University in Krakow 

Institute of History Cooperation with NaUKMA 
History Department  

Poland Jagiellonian 
University in Krakow 

Faculty of Law and 
Administration 

Project “German Law” 
http://www.ukma.kiev.ua/ua/f
aculties/fac_pra/sum_school/i
ndex.php , “Ukrainian Law” 
http://ukrainskie.wordpress.co
m/  with the NaUKMA 
Faculty of Law 

Poland Jagiellonian 
University in Krakow 

 EMERGE and IANUS 
Erasmus Mundus Projects 
NaUKMA – L.Chovnyuk 

Poland Jagiellonian 
University in Krakow 

 IMRCEES - International 
Masters in Russian, Central 
and East European Studies, 
Erasmus Mundus Action 1 
NaUKMA – A.Osypchuk, 
Department of Sociology 

Poland Jagiellonian 
University in Krakow 

 V4EaP Flagship Project 
“Internationalization 
Network” (“I-NET”) 
NaUKMA – International 
Office 

Poland Jagiellonian 
University in Krakow 

 Erasmus+ KA 1International 
Credit Mobility  
NaUKMA – International 
Office 

Poland Krakow University 
(AFMKU) 

 Erasmus+ Action 2 Capacity 
Building in Higher Education  
Bridging Innovations, Health 
and Societies: Educational 
capacity building in the 
Eastern European 

http://www.ukma.kiev.ua/ua/faculties/fac_pra/sum_school/index.php
http://www.ukma.kiev.ua/ua/faculties/fac_pra/sum_school/index.php
http://www.ukma.kiev.ua/ua/faculties/fac_pra/sum_school/index.php
http://ukrainskie.wordpress.com/
http://ukrainskie.wordpress.com/
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Neighbouring Areas/ 
BIHSENA 
NaUKMA – Tetyana 
Stepurko 

Poland Katolicki Uniwersytet 
Lubelski Jana Pawła II 

Instytut Filologii 
Słowiańskiej 

NaUKMA - Department of 
General and Slavic 
Linguistics  

Poland Warsaw University of 
Applied Sciences 

 ALRAKIS II Erasmus 
Mundus Action II Project 
NaUKMA – L.Chovnyuk 

Poland Silesian University of 
Technology - SUT 

 Erasmus+ KA 1International 
Credit Mobility  
NaUKMA – International 
Office 

Russian 
Federation 

National Research 
Tomsk State 
University (TSU) 

 Erasmus+ Action 2 Capacity 
Building in Higher Education  
Bridging Innovations, Health 
and Societies: Educational 
capacity building in the 
Eastern European 
Neighbouring Areas/ 
BIHSENA 
NaUKMA – Tetyana 
Stepurko 

Russian 
Federation 

Siberian State Medical 
University SibSMU 

 Erasmus+ Action 2 Capacity 
Building in Higher Education  
Bridging Innovations, Health 
and Societies: Educational 
capacity building in the 
Eastern European 
Neighbouring Areas/ 
BIHSENA 
NaUKMA – Tetyana 
Stepurko 

Russian 
Federation  

Lobachevsky State 
University of Nizhni 
Novgorod 

 IMRCEES - International 
Masters in Russian, Central 
and East European Studies, 
Erasmus Mundus Action 1 
NaUKMA – A.Osypchuk, 
Department of Sociology 

Senegal  Alliance pour 
Refonder la 
Gouvernance en 
Afrique 

 Horizon 2020  
Call: H2020-INT-SOCIETY-
2015  
EUNPACK project 
NaUKMA – Prof. Roman 
Petrov 

Serbia Beogradski Centar Za 
Bezbednosnu Politiku 
Udruzenje 

 Horizon 2020  
Call: H2020-INT-SOCIETY-
2015  
EUNPACK project 
NaUKMA – Prof. Roman 
Petrov 

Slovakia Matej Bel University  IANUS Erasmus Mundus 
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Action 2 Project 
NaUKMA – L.Chovnyuk 

Slovakia Comenius University 
in Bratislava 

 TOGETHER (Visegrad 
Foundation) 
NaUKMA – Roman Petrov  

Slovakia  Comenius University 
in Bratislava 

 Horizon 2020  
Call: H2020-INT-SOCIETY-
2015  
EUNPACK project 
NaUKMA – Prof. Roman 
Petrov 

Slovakia University of Zilina  V4EaP Flagship Project 
“Internationalization 
Network” (“I-NET”) 
NaUKMA – International 
Office 

Slovenia  University of 
Ljubljana 

 Cooperation with the 
NaUKMA School of Social 
Work  
http://www.ssw.ukma.kiev.ua
/index.php?option=com_front
page&Itemid=1 

Spain Universitat Autonoma 
de Barcelona 

 Tempus program, Joint 
Program in Journalism 
NaUKMA – School of 
Journalism   

Spain Universidad de 
Granada 

 EMERGE, IANUS and 
IANUS 2 Erasmus Mundus 
Action 2 Projects 
NaUKMA – L.Chovnyuk 

Spain Universidad de 
Granada 

 Erasmus+ KA 1International 
Credit Mobility  
NaUKMA – International 
Office 

Spain University of Santiago 
de Compostela   

 ALRAKIS II Erasmus 
Mundus Action 2 Project 
NaUKMA – L.Chovnyuk 

Sweden Karolinska Insitutet Department of Public 
Health Sciences 

Research cooperation 
NaUKMA – School of Public 
Health   

Sweden Uppsala University  Baltic University 
Program 
 

Curriculum/Courses 
Development, Students/ 
Teachers interaction, 
NaUKMA Faculty of Natural 
Science  
NaUKMA – Faculty of 
Natural Sciences  

Sweden Lund University  Erasmus+ KA 1International 
Credit Mobility  
NaUKMA – Department of 
Sociology, International 
Office 

Switzerland University of Geneva  Russian Department  Research cooperation, student 

http://www.ssw.ukma.kiev.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.ssw.ukma.kiev.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.ssw.ukma.kiev.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
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exchange agreement  
NaUKMA – T.Ogarkova, 
Department of Philology and 
L.Chovnyuk 

Tunisia Institut de Recherche 
sur le Maghreb 
Contemporain 

 Horizon 2020  
Call: H2020-INT-SOCIETY-
2015  
EUNPACK project 
NaUKMA – Prof. Roman 
Petrov 

UK Anglia Ruskin 
University  

 Cooperation with the 
NaUKMA School of Social 
Work  
http://www.ssw.ukma.kiev.ua
/index.php?option=com_front
page&Itemid=1  

UK University of Bradford 
 

School of Management  TEMPUS IV, Call 5 
Innovation laboratories using 
an open innovation learning 
platform & action research in 
enterprise education in order 
to enhance the engagement & 
innovative capabilities of 
Universities in Post-Socialist 
Societies 
NaUKMA – Faculty of 
Economics 

UK Sheffield Hallam 
University 

 Cooperation with the 
NaUKMA School of Social 
Work  
http://www.ssw.ukma.kiev.ua
/index.php?option=com_front
page&Itemid=1 

UK University of Glasgow  
 

 IMRCEES - International 
Masters in Russian, Central 
and East European Studies, 
Erasmus Mundus Action 1 
NaUKMA – A.Osypchuk, 
Department of Sociology 

UK University of Leeds Institute of 
Communication 
Studies  

Cooperation with the 
NaUKMA School of 
Journalism http://j-
school.kiev.ua/about/partners/  

UK The University of 
Manchester (Uman) 

 Horizon 2020  
Call: H2020-INT-SOCIETY-
2015  
EUNPACK project 
NaUKMA – Prof. Roman 
Petrov 

UK University of Surrey  TEMPUS IV, 6th Call  
Innovation of teaching and 
learning European Studies  
(Інновації у викладанні та 

http://www.ssw.ukma.kiev.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.ssw.ukma.kiev.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.ssw.ukma.kiev.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.ssw.ukma.kiev.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.ssw.ukma.kiev.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.ssw.ukma.kiev.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://j-school.kiev.ua/about/partners/
http://j-school.kiev.ua/about/partners/
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вивченні Європейських 
студій) 
NaUKMA – Oleksandr 
Demyanchuk 

UK Royal Holloway and 
Bedford New College 

 Horizon 2020 Marie 
Skłodowska-Curie Individual 
Fellowships Scheme; Call: 
H2020-MSCA-IF-2014 
‘Russia's strategic narrative of 
the West: A study of 
influence in Ukraine’, 
STRATNARRA.   
NaUKMA – Oleksandr 
Demyanchuk, Larysa 
Chovnyuk 

USA Northwestern 
University Center for 
Technology 
Innovation 
Management (CTIM) 

 Cooperation with NaUKMA 
Business School 

USA Ohio University Scripps College of 
Communication 

Cooperation with the 
NaUKMA School of 
Journalism http://j-
school.kiev.ua/about/partners/ 

USA Towson University  Project on Media Literacy 
with the NaUKMA School of 
Journalism 
http://wwwnew.towson.edu/m
edialiteracy/  

USA University of Illinois 
at Chicago 

School of Public Health Cooperation with the 
NaUKMA School of Public 
Health   

USA John Hopkins 
University  

 Joint project with NaUKMA 
Centre for Psychological 
Rehabilitation 
NaUKMA – Sergiy Bohdanov 

 
 
7.3. Угоди про співробітництво  
Протягом 2015 року було підписано: 
 
Двосторонні годи про співробітництво:  

1) Інститут політичних наук, Париж (Sceinces Po), Франція – загальноуніверситетська 
угода про співробітництво  

2)  Національний університет східних мов і цивілізацій (INALCO),  Париж, Франція - – 
загальноуніверситетська угода про співробітництво  

 
 
Угоди Erasmus+ International Credit Mobility:  
 
1) Королівський університет Гронінгена, Гронінген, Нідерланди  

http://j-school.kiev.ua/about/partners/
http://j-school.kiev.ua/about/partners/
http://wwwnew.towson.edu/medialiteracy/
http://wwwnew.towson.edu/medialiteracy/
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2) Софійський університет Свю Клімента Охрідського, Софія, Болгарія 
3) Масариковий університет, Брно, Чеська Республіка 
4) Тартуський університет, Тарту, Естонія 
5) Гельсінський університет, Гельсінкі, Фінляндія 
6) Університет Париж Східний Кретей, Париж, Франція 
7) Університет наук і технологій Ліль 1, Ліль, Франція 
8) Університет імені Фрідріха Шиллера, Єна, Німеччина  
9) Європейський університет Віадріна, Франкфурт-на-Одері, Німеччина 
10) Університет Бергена, Берген, Норвегія 
11) Ягеллонський університет, Краків, Польща  
12) Сілезький університет технологій, Польща 
13) Університет Гранади, Іспанія, Гранада 
14) Лундський університет, Лунд, Швеція 
Додатково підписувалися угоди про участь НаУКМА у різноманітних багатосторонніх 
грантових та інших проектах  
 
 
7.4. Участь в асоціаціях.  
НаУКМА є членом: 
 -     Асоціації Європейських Університетів (EUA, http://www.eua.be/ ), членство з  2005 року.  
- Балтійської університетської програми (BUP, http://www.balticuniv.uu.se/ ) – ресурси 

програми, як от стажування студентів, викладачів (переважно за напрямком екології і 
сталого розвитку) активно використовуються.  2014 року планується більш активно 
використовувати ресурси цієї мережі;  

- НаУКМА є підписантом Великої Хартії Університетів (з 2006 року), http://www.magna-
charta.org/home.html   

 
 
2015 року була створена робоча група щодо участі НаУКМА у рейтингах (як 
національних, так і міжнародних). Група продовжує свою роботу і незабаром 
представить свої рекомендації. Водночас, 2015 року НаУКМА поновив свою участь в 
міжнародному рейтингу “U-Multirank”, як у його рейтингуванні загально 
університетського рівня, так і рейтингуванні  за спеціалізаціями. Під час збору 
інформації до рейтингів виникли певні труднощі: так, дані, які подавалися 2013 року до 
рейтингу 2014 року, не співпадали із даними, які подавалися, щодо того самого року 
зараз; не всі кафедри відгукнулися на запит щодо участі у рейтингуванні за 
спеціальностями; спостерігали дуже низький відгук на студентське опитування як 
частину рейтингування за спеціальностями.     

 
7.5. Участь НаУКМА у міжнародних проектах 

 
2015 року продовжувалося формування бачення щодо участі НаУКМА у проектах, 

фінансованих міжнародними грантами, а також отримання грантових коштів на певні види 
діяльності чи витрати. Впродовж цього року інформація про такі проекти продовжувала 
збиратися різними структурами, тому нижче подана інформація про грантові проекти, 
зареєстровані у відділі міжнародного співробітництва, а отже з переважним надходженням 
коштів на рахунки НаУКМА (серед перерахованих немає проектів, де фінансовим 
оператором був Фонд відродження КМА):  

 
 
№ Назва проекту Донори /партнери Підрозділ НаУКМА 

 
1 Fridrich Scshiller University – Німецька служба Кафедра політології 

http://www.eua.be/
http://www.balticuniv.uu.se/
http://www.magna-charta.org/home.html
http://www.magna-charta.org/home.html
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НаУКМА  
Спільна Магістерська програма 
«Німецькі та Європейські студії» 

академічних обмінів  
(DAAD)  / Університет ім 
Фрідріха Шіллера, Єна  

2 «Розвиток міждисциплінарних 
європейських студій в Україні» 
(викладання модулю ім. Жана 
Моне в НаУКМА) 

Європейська комісія, 
програма Жана Моне 

Факультет правничих 
наук 

3 Інноваційні лабораторії: 
Використання навчальної 
платформи відкритих інновацій та 
здійснюваних досліджень у 
тренінгах на рівні підприємств для 
посилення взаємодії та 
інноваційного потенціалу 
університетів постсоціалістичних 
країн (Innovation Laboratories: using 
an open innovation  learning platform 
& action research in enterprise 
education in order to enhance the 
engagement & innovative capabilities 
of Universities in Post-Socialist 
Societies) 

Європейська комісія, 
програма ТЕМПУС ІV / 
низка партнерів 

Кафедра економічної 
теорії 

4 Innovation of teaching and learning 
European Studies  
(Інновації у викладанні та вивченні 
Європейських студій) 
 

Європейська комісія, 
програма ТЕМПУС ІV / 
низка партнерів 

Кафедра політології 

5 Erasmus Mundus Action 1 Masters 
Course 
IMRCEES 520093-1-2011-1-UK-
ERA MUNDUS-EMMC 
International Masters in Russian, 
Central and East European Studies 

Європейська Комісія, 
Виконавча агенція з 
питань освіти, 
аудіовізуальних засобів 
та культури  / низка 
партнерів 

Кафедра соціології та 
Магістерська 
програма з соціології 

6 Eurasia program, 
Динамічне моделювання у 
вивченні економіки (Learning 
Economics with Dynamic Modeling) 

Norwegian Centre  
for International 
Cooperation  
n Education  (SIU) /                                                                                                               
Університет Бергена 

Кафедра фінансів 

7 Erasmus Mundus Action 2 
Програма академічної  мобільності 
EMERGE -  Erasmus Mundus 
European Mobility with 
Neighbouring ReGion in the East: 
Ukraine, Moldova, Belarus 

Виконавча агенція з 
питань освіти, 
аудіовізуальних засобів 
та культури Європейської 
Комісії / низка партнерів 

Відділ міжнародного 
співробітництва 

8 Erasmus Mundus Action 2 
Програма академічної  мобільності 
IANUS ІІ - Inter-Academic Network 
Erasmus Mundus 
 
 

Європейська Комісія, 
Виконавча агенція з 
питань освіти, 
аудіовізуальних засобів 
та культури / низка 
партнерів 

Відділ міжнародного 
співробітництва 

9 Erasmus Mundus Action 2 
Програма академічної  мобільності 
ALRAKIS II 

Європейська Комісія, 
Виконавча агенція з 
питань освіти, 
аудіовізуальних засобів 

Відділ міжнародного 
співробітництва 
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та культури / низка 
партнерів 
 

10 Horizon 2020  
Call: H2020-INT-SOCIETY-2015  
EUNPACK, Good intentions, mixed 
results – A conflict sensitive 
unpacking of the EU comprehensive 
approach to conflict and crisis 
mechanisms 

Європейська Комісія / 
низка партнерів 

Проф. Роман Петров, 
ФПвН 

11 Erasmus+ Action 2 Capacity Building 
in Higher Education  
Bridging Innovations, Health and 
Societies: Educational capacity 
building in the Eastern European 
Neighbouring Areas/ BIHSENA 
 

Європейська Комісія, 
Виконавча агенція з 
питань освіти, 
аудіовізуальних засобів 
та культури / низка 
партнерів 
 

ШОЗ 

12 Horizon 2020  
Marie Skłodowska-Curie Individual 
Fellowships Scheme; Call: H2020-
MSCA-IF-2014 
‘Russia's strategic narrative of the 
West: A study of influence in 
Ukraine’, STRATNARRA.   
 

Європейська Комісія / 
Royal Holloway and 
Bedford New College 

Кафедра політології, 
відділ міжнародного 
співробітництва  

13 V4EaP Flagship Project 
“Internationalization Network” (“I-
NET”) 

Visegrad Fund  / низка 
партнерів  

Відділ міжнародного 
співробітництва  

14 Erasmus+ Action 1 International 
Credit Mobility with Rijksuniversiteit 
Groningen, the Netherlands  
 

Європейська Комісія / 
Rijksuniversiteit 
Groningen, the Netherlands 

Відділ міжнародного 
співробітництва 

15 Erasmus+ Action 1 International 
Credit Mobility with Sofia 
University, Bulgaria 

Європейська Комісія / 
Sofia University, Bulgaria 

Відділ міжнародного 
співробітництва 

16 Erasmus+ Action 1 International 
Credit Mobility with Masaryk 
University, Czech Republic 

Європейська Комісія / 
Masaryk University, Czech 
Republic 

Відділ міжнародного 
співробітництва 

17 Erasmus+ Action 1 International 
Credit Mobility with University of 
Tartu, Estonia  

Європейська Комісія / 
University of Tartu, 
Estonia 

Відділ міжнародного 
співробітництва 

18 Erasmus+ Action 1 International 
Credit Mobility with University of 
Helsinki, Finland 

Європейська Комісія / 
University of Helsinki, 
Finland 

Відділ міжнародного 
співробітництва 

19 Erasmus+ Action 1 International 
Credit Mobility with Universite Paris-
Est Creteil Val de Marne, France 

Європейська Комісія / 
Universite Paris-Est Creteil 
Val de Marne, France 

Відділ міжнародного 
співробітництва 

20 Erasmus+ Action 1 International 
Credit Mobility with Lille 1 
University, France 

Erasmus+ Action 1 
International Credit 
Mobility with Lille 1 
University, France 

Відділ міжнародного 
співробітництва 

21 Erasmus+ Action 1 International 
Credit Mobility with Friedrich-

Європейська Комісія / 
Friedrich-Schiller-

Відділ міжнародного 
співробітництва 
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Schiller-Universität Jena, Germany  Universität Jena, Germany 
22 Erasmus+ Action 1 International 

Credit Mobility with European 
University Viadrina Frankfurt (Oder), 
Germany  

Європейська Комісія / 
European University 
Viadrina Frankfurt (Oder), 
Germany 

Відділ міжнародного 
співробітництва 

23 Erasmus+ Action 1 International 
Credit Mobility with University of 
Bergen, Norway 

Європейська Комісія / 
University of Bergen, 
Norway 

Відділ міжнародного 
співробітництва 

24 Erasmus+ Action 1 International 
Credit Mobility with Jagiellonian 
University in Krakow, Poland 

Європейська Комісія / 
Jagiellonian University in 
Krakow, Poland 

Відділ міжнародного 
співробітництва 

25 Erasmus+ Action 1 International 
Credit Mobility with Silesian 
University of Technology - SUT, 
Poland 

Європейська Комісія / 
Silesian University of 
Technology - SUT, Poland 

Відділ міжнародного 
співробітництва 

26 Erasmus+ Action 1 International 
Credit Mobility with Universidad de 
Granada 

Європейська Комісія / 
Universidad de Granada 

Відділ міжнародного 
співробітництва 

27 Erasmus+ Action 1 International 
Credit Mobility with Lund 
University, Sweden 

Європейська Комісія / 
Lund University, Sweden 

Відділ міжнародного 
співробітництва 

 
Є потреба у 2016 році подальшого вирішення питання збору інформації про грантову 
активність; підтримку у написанні грантів; підтримку виконання грантів (з останнім 2015 
року виникли особливі труднощі у зв’язку із виявленою нескоординованістю роботи служб 
НаУКМА).  
 

Міжнародні події, візити до НаУКМА 
Серед основних міжнародних подій, які відбувалися у НаУКМА протягом 2015 і до яких був 
залучений відділ міжнародного співробітництва (загалом перелік подій за участю іноземних 
гостей був традиційно значно ширший):  
  

24 квітня Візит директора Бюро ОБСЄ з 
Демократичних інститутів і прав 
людини (БДІПЛ) Міхаеля Лінка 
(Німеччина) 
 

Виступ з публічною лекцією на 
тему «Громадянське суспільство, 
демократія і права людини» 

30 квітня  Підтримати, не карати: нова 
українська наркополітика?  
Експертна дискусія за участі сера 
Річарда Бренсона в НаУКМА 

Зустріч для студентів, викладачів 
НаУКМА, ширшої громади  

03 червня «Ґєдройць і його спадщина. 
Досягнення бібліотеки 
«Культура» 

Виставка і презентація фільмів, за 
підтримки Польського Інституту у 
Києві  

14,15 липня OSCE/ODIHR 
2015 Political Party Expert 
Workshop   

 

15 вересня – 
15 жовтня  

NELSON MANDELA  
Prison Cell Exhibition 

За ініціативи Посольства 
Південно-Африканської 
Республіки 

19 жовтня  ОБСЄ І СУСПІЛЬСТВО: 
ВІДКРИТА ДИСКУСІЯ 

 

29 жовтня   Конференція Захід проводився в рамках 
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«Зміни клімату, навколишнє 
середовище та сучасне місто» 

підготовки до 21-ої Конференції 
Сторін Рамкової конвенції ООН 
про зміну клімату (СОР 21, 
Париж, 30 листопада – 11 грудня, 
2015 р.) за підтримки Посольства 
Франції в Україні 

Та інші    

 
 

Додатково до зазначеного, в НаУКМА відбулися численні міжнародні навчальні та 
наукові ініціативи (відображено у звіті про наукову діяльність кафедр), лекції, зустрічі з 
представниками міжнародної академічної та поза академічної громади, координовані 
безпосередньо підрозділами НаУКМА.   
 

Спільні навчальні програми 
 

Протягом 2014/2015 та 2015/16 навчальних років продовжила діяти магістерська 
програма «Німецькі та Європейські студії», спільна навчальна програма, з можливістю 
отримання двох дипломів, НаУКМА (кафедра політології) і Університету Фрідріха Шіллера 
(кафедра міжнародних відносин), Єна, ФРН. Програма працює за фінансової підтримки 
DAAD, Німецької служби академічних обмінів. Навесні 2015 року відбувся візит 
координатора проекту від  Університету Фрідріха Шіллера проф. Бірмана до НаУКМА; 
програму було суттєво підкріплено запрошенням до НаУКМА проф.Андре Гертеля, 
фахового лектора за програмою ДААД, а також перебуванням у НаУКМА вже третього 
викладача за програмою підтримки молодих лекторів Фундації Роберта Боша (впродовж 
останніх 2-х років у НаУКМА перебуває Йоханн Зайончковскі), ці лектори традиційно 
викладають на магістерських програмах кафедри політології НаУКМА. Щороку дипломи 
НаУКМА і Єнського університету отримують до 10 студентів НаУКМА.      

Також продовжила роботу магістерська програму «Історії центрально-східної 
Європи», спільний проект, з можливістю отримання двох дипломів, між НаУКМА (кафедра 
історії) і Варшавським університетом (Центр східноєвропейських студій). У червні 2015 року 
дипломи як НаУКМА, так і Варшавського університету отримала п’ята когорта випускників.  

НаУКМА продовжив бути асоційованим партнером проекту Erasmus Mundus Action 1  
IMRCEES - International Masters in Russian, Central and East European Studies (координатор – 
Університет Глазго), що передбачає навчання студентів програми як мінімум у двох 
університетах партнерства і отримання як мінімум спільного диплому чи двох дипломів двох 
університетів консорціуму Асоційоване членство передбачала певну обмежену за 
ангажованість НаУКМА до участі у проекті (участь у відборі апілікантів, викладання 
декількох курсів), водночас саме 2015 року почалися переговори про те, що з наступним 
конкурсом на проекти Erasmus+ KA1 Erasmus Mundus Joint Master’s Program НаУКМА було 
включено у склад основних учасників консорціуму, що має стати поштовхом до політики 
НаУКМА щодо перезарахування  навчальних курсів і, можливо, стане першою спільною 
програмою, направленою не лише на українських, а і на іноземних студентів.   

У другій половині 2015 року почалася підготовка заявок на конкурс Erasmus+ 2016, 
оголошений у жовтні 2015. В межах цього конкурсу активно готуються заявки (на проекти 
Erasmus+ KA 2 Capacity Building in Higher Education) на розбудову спільних магістерських 
програм на напрямки європейські студії, європейське право, публічне адміністрування.    
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7.6.  Іноземні студенти у НаУКМА  
 
Впродовж 2015 року у НаУКМА перебували такі категорії іноземних громадян:  
«Студенти повної форми навчання» - іноземні громадяни, котрі вступили до НаУКМА для 
отримання ступеня бакалавра чи магістра;   
«Іноземні слухачі» - іноземні студенти, котрі перебувають у НаУКМА семестр (або повний 
начальний рік) і слухають курси за власним вибором: 
«Стажери» - іноземні студенти-дослідники, які проводили наукове дослідження під 
керівництвом викладача певної кафедри НаУКМА, переважно це PhD студенти; 
«Студенти за обміном чи за програмами мобільності» - іноземні громадяни та особи без 
громадянства, які перебувають в НаУКМА за угодами обміну студентів між університетами 
країн світу та за програмою обміну Erasmus Mundus Students, яка діє в рамках 2-х проектів 
мобільності – IANUS II та ALRAKIS II. 
 
Як і в попередні роки, 2015 року найбільше запитів від іноземних громадян щодо 
можливостей навчання у НаУКМА на повній формі навчання (бакалаврська програма, 
магістерська програма, програма спеціаліста) надходило від громадян країн Африканського 
континенту (проте недостатній рівень володіння українською та англійською мовами не 
дають можливості таким абітурієнтам стати студентами НаУКМА), а також країн 
пострадянського простору (Російська Федерація). Навчанням на бакалаврських та 
магістерських програмах НаУКМА здебільшого зацікавлені громадяни європейських країн 
(Італія, Німеччина), а також країн Північної Америки (США). Повернення можливості 
перехресного вступу на магістерські програми дозволило приймати на навчання іноземних 
громадян, які мають базову підготовку за неспорідненими напрямами.   

Впродовж 2015 року у НаУКМА навчалося 6 стажерів, із них 3  - за програмою ім. 
Фулбрайта (США), та 1 – із Польщі у рамках Угоди про співробітництво між Міністерством 
освіти і науки України та Міністерством національної освіти і спорту Республіки Польщі. 
Окрім того, були дослідники із США, Великобританії  та Франції.  

У 2015 році  за обміном  між університетами та програмою мобільності Erasmus 
Mundus Students було 5 студентів. Серед них 2 – студенти Університету Віадріна 
(Німеччина), 1 – студент за Угодою обміну між НаУКМА та Ягеллонським університетом ( 
Польща), 2 – в рамках програми мобільності IANUS (з Університету Гранади, Іспанія ). 
 У 2015 році слухачами курсів НаУКМА (загалом 7 осіб) стали громадяни Російської 
Федерації, Німеччини, Великої Британії, США, Польщі, Японії, Італії (зацікавлення курсами 
програм політологія, право, історія, культурологія, філологія, соціологія, екологія). 
 
 Загалом протягом 2015 з метою навчання у НаУКМА (студентів повної форми 
навчання, студентів за обміном, слухачів, стажерів-дослідників), а також для участі у 
програмах (зокрема літніх), де НаУКМА був співорганізатором, в Університеті перебувало 
30 осіб (для порівняння: у 2014 році було 48). 
 
Іноземні студенти в НаУКМА за обраними програмами 

Програми 

2010/ 
2011 

(осінь) 

2010/ 
2011 
весна 

2011/ 
2012 

(осінь) 

2011/ 
2012 

(весна) 

2012/ 
2013 

(осінь) 

2012/ 
2013 

(весна) 

2013/ 
2014 

(осінь) 

2014/ 
2015 
(осінь) 

2014/ 
2015 

(весна) 

2015/ 
2016 

(осінь) 
Бакалаврські 
програми 3 3 3 2 - - - 1 - 2 

 - з них 
вступило  
на 1-й рік  
навчання 

1 - 1 
 - - - - 1 - 2 

Спеціаліста 
програма  - - - 1 - - - -  2 

Магістерські 5 5 5 4 2 2 - 4 -  
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програми 
 - з них 
вступило 
 на 1-й рік 
навчання 

4 - 1 - 1 - - 4 - 2 

Іноземні   
слухачі  
(включно з 
курсами  
“Укр.мова 
як 
іноземна”)  

2 3 16 4 16 9 29 10 3 4 

 - з них 
слухачі  
курсу 
“Укр.мова  
як іноземна”  

 
2 

 
1 

 
14 4 2 3 12 3 1 4 

 - з них 
слухачі 
лише курсу 
“Укр.мова 
як іноземна” 

 
1 

 
1 

 
3 2 - - 7 6 1 3 

Іноземні 
студенти за 
програмами 
обміну 

2 3 2 1 7 5 7 4 2 2 

- з них 
слухачі  
курсу 
“Укр.мова 
як іноземна” 

2 3 2 1 6 - 4 1 

- 

- 

Стажери 3 5 4 2 4 3 15 3 - 6 
 - із них ті, 
хто також 
вивчав 
українську 
як іноземну  

- - 3 2 - 1 4 - - - 

Всього 
іноземних 
студентів у 
НаУКМА* 

15 19 37 13 22 14 44 22 5 16 

Із них 
студентів 

повної 
форми 

навчання 

8 8 8 7 2 2 - 5 - 4 

- іноземні стажери можуть одночасно мати статус слухача, тому загальна кількість 
іноземних студентів у НаУКМА може не відповідати сумі окремих категорій 
іноземних студентів. 
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Іноземні студенти в НаУКМА за обраними спеціальностями 
 

Спеціальності 2013/ 
2014 

/ 
 з них 1-го року 

навчання 

2014/ 
2015 

 / 
 з них 1-го року 

навчання 

2015/ 
2016 

/ 
 з них 1-го року 

навчання 
ПОВНА 
ФОРМА 
НАВЧАННЯ 

- 
5 4 

Бакалаврат - 1 2 
(спеціальність)  економ теорія соціологія (1) 

культурологія (1). 
Спеціаліст - -  
(спеціальність)    
Магістеріум - 4 2 
(спеціальність)  менеджмент в охороні 

здоров’я (3) 
політологія (1) 

політологія (1); 
історія (1). 

PhD - - - 
    
(спеціальність 
/ напрямок) 

 - - 

    
ІНШІ    
Слухачі 29 13 4 
(напрямок 
обраних  
курсів) 

українська мова; 
література; 
право; 
політологія; 
соціологія; 
 

українська мова; 
історія; 
право; 
політологія. 

українська мова; 
історія; 
політологія. 

    
Студенти за 
програмами 
обміну 

7 4 2 

(напрямок 
обраних 
курсів) 

право  
політологія 
філологія 
соціологія 

право; 
українська мова; 
соціологія; 
фізика-математика; 
історія. 

міжнародне право; 
історія. 

    
Стажери 18 3 6 
(галузь) політологія (7) 

літературознавство 
(3) 
соціологія (3) 
історія (2) 
екологія (1) 
бізнес (1) 
культурологія (1) 

історія (1); 
політологія (1); 
соціологія (1). 

політологія (1); 
історія (1); 
екологія (1); 
соціологія (3). 
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Сплачено НаУКМА іноземними студентами (грн.) 
 

Програма 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік  
Магістерські програми 143600 63900 32200 234 000 137118 
Програма спеціаліста  - - - - - 
Бакалаврські програми 87653 - - 30000 113203 
Укр мова 50550 15600 64050 70125 140505 
Вільні слухачі  
(без укр.мови) 42 960 45360 101090 40960 27370 

Стажування 11 900 17840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    91000 15470 53758 
Всього сплачено 
іноземними студентами 

336 663 142 340 

288 340 та 
6 000 Євро, 
останнє 
передбачено 
проектом 
Erasmus 
Mundus 
Action 2 

390555 471954 

 
Таким чином, можна побачити, що кошти, сплачені іноземними студентами 

НаУКМА, впродовж 2015 року, перевищують показники попередніх років. Водночас, варто 
зауважити, що чисельність іноземних студентів повної форми навчання, слухачів, стажерів 
та студентів по обміну  у 2015 році зменшилась порівняно з 2014 роком. Спостерігається 
динаміка зниження контингенту іноземних студентів за останні три роки.  

Питання навчання іноземних студентів у НаУКМА потребує системного вивчення і 
обговорення, із залученням усіх заангажованих служб, як академічних, так і 
адміністративних. Зокрема, гостро постає питання англомовного викладання – зусилля, які 
докладає до цього відділ міжнародного співробітництва, є недостатніми для покращення 
ситуація і якісного запровадження міжнародної мобільності.   

Міжнародна мобільність НаУКМА традиційно відзначається диспропорцію щодо 
кількості направлених (переважає) та прийнятих студентів. Це пояснюється низкою 
об’єктивних факторів, водночас НаУКМА докладає зусиль для вирівняння цієї диспропорції.  

Водночас традиційні питання, які стосуються прийому іноземних мобільних студентів 
НаУКМА, над якими НаУКМА (відділ міжнародного співробітництва) буде продовжувати 
працювати 2016 року: 

- брак курсів, які читаються в НаУКМА англійською мовою (їхня кількість щороку 
зростає, проте все ще замала, щоб  іноземний студент міг обрати курсів на 30 ЄКТС за 
семестр за вимогами Болонської системи); 

- різні терміни навчання  і тривалість семестрів в Україні та  університетах-партнерах 
за кордоном – відбуваються накладки (початок навчального року у жовтні, наприклад, чи 
другого семестру з лютого-квітня); 

 - не достатньо розвинута, як того очікувалося би, система підтримки іноземних 
студентів, під час їхнього перебування у НаУКМА – йдеться не лише про сервіси відділу 
міжнародного співробітництва, а й про підтримку від відповідних кафедр, деканатів, 
житлового відділу, відділу по роботі зі студентами тощо; 

 - проблеми із забезпеченням відповідного рівня проживання для іноземців у 
гуртожитку НаУКМА; 

 - ускладнення процедури прийому іноземних громадян на навчання у зв’язку зі 
зміною законодавства, яке регулює видачу запрошень на навчання, забезпечення візової 
підтримки, прийом на навчання  та  отримання посвідок на тимчасове проживання. 

 
Для вирішення цих проблем, на 2016 рік, планується таке:  
- продовження роботи з наповнення сайту та 2 сторінок у Facebook міжнародного 

відділу НаУКМА; 
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- модернізація електронних матеріалів, направлених саме на інформування іноземних 
студентів щодо навчання у НаУКМА; 

- едвайзінг щодо покращення послуг (консультативних тощо), які  НаУКМА надає 
іноземним студентам; 

- створення інституту «buddy» для кращого залучення іноземних студентів у життя 
громади НаУКМА (у співпраці з відділом по роботі зі студентами та Студентською 
Колегією); 

- продовження роботи з кафедрами стосовно запровадження англомовних курсів або 
можливості тьюторингу англійською мовою популярних курсів, які читаються 
українською мовою; 

- продовження роботи над блоком гостьових курсів для іноземних студентів разом із 
факультетом правничих наук чи іншими факультетами.  

 
Додатково до зазначеного НаУКМА приймав декілька програм літніх, навчальних візитів, 

спеціалізованих програм, впродовж всього навчального року 2014/15 та першої половини 
навчального року 2015/16, серед них: 

- College of Europe, Natolin Campus, Польща – близько 40 студентів із більше 
10 країн світу, котрі навчаються на магістерській програмі «Європейські 
студії» інституції. Співзасновником якого була рада Європи. У НаУКМА 
перебували з навчальним візитом.  

- Літня школа «Historicity and Post-Revolution – A Journalistic Retrospective on 
the Maidan-Movement throughout the Country” - школа, орієнтована переважно 
на німецьких студентів, вже вчетверте отримала фінансову підтримку 
Німецької служби академічних обмінів (DAAD) і Фонду Роберта Боша, що 
дало можливість долучитися до навчання у цій школі 14 студентам з 
Німеччини і 7 студентам з України. Школа виконувалася відділом 
міжнародного співробітництва, мережею стипендіатів Фонду Боша і 
Могилянською школою журналістики. Вже отримано фінансування на 
проведення подібної школи 2016 року.  

 
 На 2016 рік  заплановано: 
 - поновити проведення літньої школи спільно з Пітсбургським університетом (США) – 
перша школа відбулася  для 18 студентів різних бакалаврських програм цього університету 
та коледжів навколо Пітсбургу влітку 2013 року, не проводилася в 2014 і 2015 роках у 
зв’язку з подіями в Україні. 
 - як вже було зазначено, буде знову проведено школу за підтримки DAAD, водночас 
планується провести її у партнерстві з іншими університетами України і з залученням 
студентів з різних країн, не лише Німеччини, а також більшої кількості українських 
студентів.  
 
7.7. Інформування студентів та співробітників НаУКМА щодо 
можливостей стипендійного навчання та стажування за кордоном 
 

Впродовж 2015 року відділ міжнародного співробітництва продовжував інформувати 
про різні можливості навчання, стажування, проведення досліджень за кордоном. 
Так,інформування здійснювалося через сторінку відділу міжнародного співробітництва 
(www.dfc.ukma.edu.ua) та, значно більш активно, через Facebook групу 
(https://www.facebook.com/groups/Int.naukma/), сьогодні її учасниками є 1763 особи. 
Водночас, все більший наголос і зусилля відділу були направлені на те, щоб інформувати і 
адмініструвати програми академічної мобільності, організовані університетом і призначені / 
відкриті саме для громади Університету.    

http://www.dfc.ukma.edu.ua/
https://www.facebook.com/groups/Int.naukma/
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Міжнародна мобільність (non-degree credit mobility) для студентів НаУКМА у 
партнерські університети 2015 року здійснювалася за: 

- двосторонніми угодами між НаУКМА та партнерськими університетами:  
 

 Назва програми Кількість студентів 
з НаУКМА   

2 семестр 
2014/2015 н.р. 
 

1 cеместр 
2015/2016 н.р. 
 

2 cеместр 
2015/2016 н.р. 
 

1. Центр європейських, російських і 
євразійських студій (CERES) при 
Центрі Міжнародних Студій Мунка 
Університету Торонто (Канада) 

1 1 0 

2. Варшавський університет (Польща) 2 4 2 
3. Ягеллонський університет 

(Польща), для студентів ФПвН 
Направлення координує ФПвН  

4. Університет Гельсінкі (Фінляндія)  1 0 1 

5. Женевський університет 
(Швейцарія) 

1 1 1 

7. Вища Нормальна Школа (Франція) 1 1 1 
11. Університет Штральзунд 

(Німеччина) 
1 1 0 

12. ISM Університет менеджменту та 
економіки, Вільнюс, Литва 

1 1 1 

13. BI Норвезька бізнес школа, Осло, 
Норвегія 

2 2 0 

14. Західний університет (Канада) 
(раніше – університет Західного 
Онтаріо) 

1 1 0 

 
- проектами Erasmus Mundus Action 2  

         2015 року закінчилася дія першого проекту Erasmus Mundus Action 2 EMERGE, який 
передбачав мобільність студентів, аспірантів, викладачів, співробітників. Загалом від 
НаУКМА мобільність вибороли 17 осіб, що є неочікувано низьким результатом (навіть 
враховуючи невеликий розмір НаУКМА - НТТУ КПІ направив на участь у програмах 
мобільності 59 осіб, а Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 43 
особи) і пов’язане, насамперед, з низькою активністю громади НаУКМА, зокрема аспірантів, 
викладачів і співробітників. Водночас, НаУКМА, за цим проектом, прийняла 9 іноземних 
студентів, викладачів і співробітників, що є найкращим результатом серед українських 
університетів. 
          2015 року продовжили діяти проекти Erasmus Mundus Action 2 INAUS (завершується 
влітку 2016 року), IANUS II, ALRAKIS II (завершуються влітку 2017 року), по завершенні 
проектів можна буде представити статистику активності НаУКМА. У двох перших із трьох 
названих проектів НаУКМА був  у ролі співкоординатора, що додало певних навичок щодо 
адміністрування проектів, пов’язаних із мобільністю.  
 

-  та проектами Erasmus+ KA 1 International Credit Mobility, які було започатковано саме 
2015 року і про які докладно нижче.  
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У зв’язку із введенням в силу Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільность та інші НПА,  вступ в дію проектів Erasmus+ KA 1 International Credit Mobility, 
правильне інформування студентів про наявні, а також можливі програми мобільності 
набуває особливої актуальності. З цією метою у 2015 році відділом міжнародного 
співробітництва були проведені презентації, надавалися консультації, надсилалися 
інформаційні матеріали зацікавленим студентам. Як наслідок, у 2015 році можемо говорити 
про високу зацікавленість студентів в умовах участі у програмах кредитної мобільності. 

Відбори студентів НаУКМА на участь у програмах академічної мобільності у 
2014/2015, а також 2015/2016 році здійснювалися на початку року у 2014 і 2015 році 
відповідно. Перед початком відбору студенти були поінформовані про основні критерії 
відбору для участі у програмі, а саме: 

1. Академічна успішність – 50% 
2. Знання іноземної мови (мови викладання) – 30% 
3. Мотивація студента – 10% 
4. Наукові доробки, соціальна активність – 10% 

Слід зазначити, що статистика знання іноземних мов студентам НаУКМА така: 
• Англійська мова ( знають всі студенти, які подаються на програми) 
• Німецька/польська мови ( для більшості студентів ці мови є другими іноземними) 
• Французька ( вважається другою іноземною для меншої кількості студентів) 
• Інші мови 

Досить негативним фактором до подальшого збільшення кількості студентів 
НаУКМА, які беруть участь у програмах міжнародної академічної мобільності, а отже і 
кількість відповідних партнерств є практичне закриття у НаУКМА «інституту» викладання 
другої іноземної мови. Так, кафедра літературознавства, яка традиційно опікується 
неслов’янськими мовами, станом на зараз пропонує лише німецьку мову; кафедра загального 
і слов’янського мовознавства – польську, чеську і болгарську.      

Слід зауважити, що найбільше зацікавлення у студентів викликали програми 
мобільності (за двосторонніми угодами) з такими університетами: 
 

• Університет Віадріни (Німеччина) 
• Університет Штральзунда (Німеччина) 
• Варшавський університет (Польща) 
• Гельсінський університет (Фінляндія) 

 
Таку зацікавленість можна пояснити можливістю отримувати часткові стипендії для 

студентів НаУКМА у вказаних університетах (окрім Варшавського університету). Увагу ж до 
університету у Польщі можна пояснити близьким географічним розміщенням. 
 

В цьому році для студентів НаУКМА, внаслідок підписання двосторонньої угоди, 
з’явилася можливість відвідати ще один університет - Science Po (Франція, Париж (Реймс).                

Існує, водночас, низка проблем, які слід вирішити, для розвитку програм обміну в 
НаУКМА. Так, йдеться про: 

- неврегульованість системи підбору і погодження предметів під час навчання за 
кордоном із навчальними планами НаУКМА;  

- неврегульованість системи перезарахування кредитів і оцінок щодо предметів, 
прослуханих під час навчання за кордоном, у НаУКМА; 

- неврегульованість системи офіційного оформлення відсутності студентів у НаУКМА 
під час навчання за кордоном, за програмами обміну тощо.   
Саме тому міжнародний відділ покладає великі сподівання на університетське 

Положення про участь у програмах міжнародної академічної мобільності студентів 
НаУКМА, яке має розглядатися на засіданні Вченої Ради у січні 2016 року. Затвердження 
цього положення вирішить зазначені вище питання, що, у свою чергу, збільшить 
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зацікавленість студентів здобувати академічний досвід за кордоном.  
У 2015 році була підписана низка Договорів між НаУКМА та партнерськими 

університетами, що дало початок співпраці у рамках проекту Erasmus+ KA 1 International 
Credit Mobility. На даний момент перелік університетів-партнерів такий: 

• University of Bergen (Берген, Норвегія) (на участь у мобільності у весняному семестрі 
2015/16 року вже відібрано, тут і далі – 2 студенти магістерського рівня і 2 аспіранти) 

• Université Paris-Est Créteil (Париж, Франція) (2 студенти бакалаврського рівня) 
• Université de Lille - Sciences et Technologies (Париж, Франція) (не було отримано 

заявок) 
• Masaryk University (Брно, Чехія) (процес аплікування ще триває) 
• Friedrich-Schiller-Universität Jena (Єна, Німеччина) (10 студентів бакалаврського і 

магістерського рівня) 
• EUROPEAN UNIVERSITY VIADRINA (Франкфурт-на-Одері, Німеччина) (11 

студентів бакалаврського і магістерського рівня) 
• University of Groningen (Гронінген, Нідерланди) (1 студент бакалаврського рівня) 
• University of Tartu (Тарту, Естонія) (аплікування ще триває) 
• University of Helsinki (Гельсінки, Фінляндія) (аплікування ще триває) 
• Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (Ясси, Румунія) (не було отримано заявок) 
• Universidad de Granada (Гранада Іспанія) (не було отримано заявок) 
• Jagiellonian University (Краків, Польша) (2 студентів) 
• Sofia University "St. Kliment Ohridski" (Софія, Болгарія) (2 студентів) 
• Silesian University Of Technology (Глівіце, Польща) (аплікування ще триває) 

Студенти виявили високу зацікавленість в участі у програмах мобільності саме за 
проектами Erasmus+ ICM. Це можна пояснити новизною програми, оновленням переліку 
університетів, порівнюючи з програмами мобільності за двосторонніми договорами, 
передбаченою фінансовою допомогою у вигляді стипендії для учасників програми 
мобільності. Оскільки взаємодія між університетами у рамках проектів Erasmus+ для 
НаУКМА є новою, слід приділити особливу увагу правильному інформуванню студентів. З 
цією метою у 2016 році планується проведення презентацій на факультетах, ознайомлення 
студентів з актуальними програмами для їхніх спеціальностей, інформування спеціалістів та 
викладачів.  

Потребує вирішення вже давно поставлене питання перекладу на англійську мову 
академічних довідок і дипломів НаУКМА. До сьогодні переклад робиться і переглядається 
співробітниками міжнародного відділу «вручну», при цьому впродовж 2015 року було 
отримано близько 700 запитів. Отже, процес, зокрема щодо видачі двомовних академічних 
довідок, який може бути автоматизовано, забирає дуже багато зусиль, часу, призводить до 
помилок, спричинених людським фактором. Це питання потребує вирішення впродовж 2016 
року. Зауважимо, що впродовж 2015 року до відділу за перекладом документів НаУКМА, а 
також за верифікацією / підтвердженням навчання у НаУКМА звернулося понад 150 
випускників чи міжнародних компаній, які здійснюють згадану верифікацію .       
 Проекти Erasmus+ передбачають також короткотривалу мобільність до університетів 
ЄС викладачів і неакадемічних співробітників. Наприкінці 2015 року був представлений 
перелік мобільностей, відкритий для цієї категорії громади НаУКМА, на початок 2016 року 
планується активна промоція зазначених опцій на факультетах, кафедрах і підрозділах 
університету зі сподіваннями, що відсутність конкурсу з подібною категорією аплікантів з 
інших університетів дозволить викладачам (і співробітникам) НаУКМА, які до цього не мали 
можливостей закордонних стажувань, скористатися цією опцією.     
 
 
7.8. Іноземні дослідники / викладачі у НаУКМА 
  

Міжнародний відділ НаУКМА не веде статистики щодо короткотермінових візитів 
іноземних колег до університету, кількість цих візитів є значною.  
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Статистика враховує іноземних громадянан, які працевлаштовані у НаУКМА або які 
перебувають у НаУКМА для проведення досліджень тощо більше трьох місяців, а отже 
потребують вироблення посвідок на тимчасове перебування. Протягом 2015 року у НаУКМА 
перебувало 20 іноземних громадян:  

 
Країна, 

університет 
походження 
іноземних 

викладачів 

 
Підрозділ 

НаУКМА, який 
запрошував 

Програма 
НаУКМА на 

якій 
викладали 

 
Кількість 
іноземних 

викладачів 

Програма, за 
якою прибули 

іноземні 
викладачі 

Велика 
Британія 

Кафедра 
політології 

Дослідник 1 Дослідник за 
програмою ім. 

Марії Кюрі-
Склодовської, 

Горизонти 2020 
Канада ФСНСТ, 

Кафедра 
соціології 

МП 
Соціологія 

1 Постійне 
перебування в 

Україні 
ФГН, Кафедра 
літератури та 
іноземних мов 

МП Філологія 1 Постійне 
перебування в 

Україні 
ФСНСТ, Школа 

журналістики 
МП 

Журналістика 
1 Вкладання у 

НаУКМА 
впродовж творчої 

відпустки 
Німеччина ФСНСТ, 

Кафедра 
політології 

МП Німецькі 
і європейські 

студії 

4 Підтримується 
DAAD 

ФСНСТ, 
Кафедра 

політології 

МП 
Європейські 

студії 
МП Німецькі 
і європейські 

студії 

1 Лектор DAAD 

ФСНСТ, 
Кафедра 

політології 

МП 
Європейські 

студії 
МП Німецькі 
і європейські 

студії 

1 Лектор програми 
для молодих 
випускників 
німецьких 

університетів 
Фундації Боша 

ФСНСТ, 
Кафедра 

політології 

МП Німецькі 
і європейські 

студії, мовний 
лектор 

1 Підтримується 
DAAD 

Польща ФГН, Кафедра 
загального і 

слов’янського 
мовознавства 

Друга 
іноземна 

мова, для всіх 
студентів 
НаУКМА 

1 Підтримується 
Міністерством 
освіти Польщі 

Кафедра історії МП Історія 1 Координатор 
спільної 

магістерської 
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програми із 
Варшавським 
університетом 

Кафедра 
соціології 

Дослідник 1 Дослідник за 
програмою 
IANUS II 

Кафедра 
української мови 

Дослідник 1 Дослідник за 
програмою 
EMERGE 

Словаччина ФПвН Дослідник 1 Дослідник за 
програмою 

IANUS 
США ФСНСТ, Школа 

журналістики 
МП 

Журналістика 
2 Програма ім.. 

Фулбрайта 

ФСНСТ, 
Докторська 

школа 

Декілька 
магістерських 
програм, PhD 

програми 

1 Програма ім. 
Фулбрайта 

Японія ФПрН Кафедра 
екології 

1  

 
2015 року нарешті було знято неузгодженість законодавства Україні щодо 
працевлаштування іноземних спеціалістів у державних університетах (Закон про працю) із 
візовим законодавством, що регулює питання легального перебування іноземних громадян в 
Україні. Отже, тепер іноземні громадяни можуть без перешкод бути зараховані на роботу до 
державних університетів і отримати для приїзду в Україну з цією метою відповідну візу.  
2016 року слід терміново розробити Положення про визнання іноземних дипломів, згідно з 
існуючим законодавством, що має спростити як зарахування на роботу у НаУКМА 
іноземних громадян, так і навчання у НаУКМА іноземних громадян та громадян України, які 
попередньо навчалися за кордоном.   
Водночас, проблемою, яка вникає і потребує подальшого вирішення, є практична 
неможливість залучати іноземних громадян для викладання у НаУКМА на безоплатних 
засадах при тому, що в університеті є певний «дефіцит» ставок навіть для викладачів - 
українських громадян. Безумовно, проблемою залишається фінансове забезпечення приїздів / 
роботи у НаУКМА висококваліфікованих іноземних викладачів – так, переважно останніх 
можливо залучити до викладання лише ситуативно, на основі отриманих ними 
індивідуальних гранатів, переважно на недовгий термін. Дотичним до цього є невирішене 
питання щодо мовної політики університету, зокрема англомовності академічного процесу у 
НаУКМА / стратегічної потреби у залученні якісних іноземних фахівців серед пулу 
викладачів НаУМА.         

7.9. Інституційні проекти НаУКМА 
Завданням на 2015 рік було розробити формат і систему обрання проекту як 

стратегічного, можливі способи підтримки такого проекту відділом стратегічного розвитку: 
від переговорів з партнером щодо підтримки готового проекту іншого підрозділу до 
організаційної підтримки або повного ведення проекту відділом стратегічного розвитку.  
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Проекти, які увійшли в портфель «стратегічних» за результатами потреб і викликів 
2015 року: 

-  Центр психологічного здоров’я та психосоціального супроводу Національного   
університету «Києво-Могилянська академія» 

протягом року надавалась організаційна і інформаційна  підтримка працівникам 
центру в його діяльності, ремонті приміщень, інформаційної і комунікаційної 
підтримки. Офіційне відкриття центру відбулось 17 грудня 2015 року за участі мера 
Києва і представників Міністерства освіти і науки України. Медійний резонанс за 
кількістю публікацій, виходів у ефір і досягненої аудиторії у соціальних мережах (15 
тис)  став другою по рівню після подій відзначення 400-ліття КМА. 

- Мережі 21 сторіччя – електронний університет  

За лідерством віце президента з наукової роботи та інформатизації проводилась 
підготовка концепції розвитку електронного університету.  

- Стратегічний кампус  

У співпраці зі службою віце-президента з економіки та фінансів розроблено загальні 
паспорти усіх будівель НаУКМА. Планується вивчення потреб, можливостей і 
сценаріїв розвитку, розбудови, розширення кампусу НаУКМА.  

- Центр урбаністичних студій  

Проводилось консультування, підтримка урбаністичної групи в період її становлення і 
підготовки планів роботи та створення Центру урбаністичних студій НаУКМА, який 
було затверджено Вченою Радою восени 2015 року. 

- Університет сталого розвитку  

У співпраці з кафедрою екології і службою віце-президента з економіки та фінансів 
розроблено проект енергоефективності університету і розвитку навчальних і наукових 
програм сталого розвитку в університеті.  

 

 
8. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
8.1. Використання коштів по НаУКМА у 2015 році. Показники бюджету 
НаУКМА, тис. грн.. 

Показники бюджету НаУКМА. 
 

№ з/п Показник 2015 рік, 
тис. грн. 

І  НАДХОДЖЕННЯ разом,  
в тому числі: 

120 971,9 

1.1 Загальний обсяг фінансування з ДЕРЖАВНОГО 
БЮДЖЕТУ, в тому числі: 

76 718,3 

1.1.1 Фінансування з державного бюджету освітньої діяльності 74 434,4 
1.1.2 Фінансування з державного бюджету наукових проектів 2 123,9 
1.1.3 Фінансування з державного бюджету проекту «Горизонти 2020» 160,0 
1.2 Загальний обсяг надходження коштів СПЕЦІАЛЬНОГО 

ФОНДУ (плата за послуги та інші власні надходження), 
в тому числі: 

44 253,6 

1.2.1 За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з 28 989,4 
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функціональними повноваженнями 
(в т.ч. надходження на валютний рахунок в еквіваленті  
87,5 тис. грн.) 

1.2.2 Від господарської діяльності (гуртожитки) 4 407,0 
1.2.3 За оренду майна бюджетних установ 2 932,2 
1.2.4 Реалізація майна  0,3 
1.2.5 На здійснення наукових проектів 806,8 
1.2.6 Від отримання благодійних внесків, грантів  

(інші власні надходження) 
(в т.ч. надходження на валютний рахунок в еквіваленті  
3 020,0 тис. грн.) 

7 117,9 

ІІ Одержано безоплатно основних засобів, ТМЦ  
(в т.ч. надлишки, виявлені при інвентаризації 16,8 тис. грн.) 

3 684,9 

ІІІ Одержано кредитів для здобуття вищої освіти 0,0 

 

№ з/п Показник 2015 рік, 
тис. грн. 

 ВИДАТКИ, разом в тому числі: 115 203,9 
1 Видатки ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ, в тому числі: 76 718,3 
1.1 Видатки загального фонду на здійснення освітньої діяльності,   

в тому числі: 
74 434,3 

1.1.1 Оплата праці працівників бюджетних установ  
(в т.ч. нарахування) 

40 874,8 

1.1.2 Стипендії 25 493,6 
1.1.3 Комунальні послуги 5 747,6 
1.1.4 Утримання ВНЗ (обладнання, матеріали, відрядження, видавнича 

діяльність, харчування дітей сиріт  та ін.) 
2 318,4 

1.2 Видатки загального фонду на виконання наукових проектів,   
в тому числі: 

2 123,9 

1.2.1 Оплата праці працівників бюджетних установ 
(в т.ч. нарахування) 

1 689,4 

1.2.2 Комунальні послуги 182,7 
1.2.3 Утримання ВНЗ (обладнання, матеріали, відрядження, видавнича 

діяльність та ін.) 
251,8 

1.3 Видатки загального фонду на виконання проекту  
«Горизонти 2020», в тому числі: 

160,0 

1.3.1 Оплата праці працівників бюджетних установ  
(в т.ч. нарахування) 

130,7 

1.3.2 Утримання ВНЗ (обладнання, матеріали, відрядження, видавнича 
діяльність та ін.) 

29,3 

2 Видатки СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (плата за послуги та 
інші власні надходження), в тому числі: 

38 485,6 

2.1 Видатки спеціального фонду на здійснення освітньої діяльності 
(в т.ч. за рахунок інших власних надходжень), в тому числі: 

37 935,2 

2.1.1 Оплата праці працівників бюджетних установ  
(в т.ч. нарахування 6 742,1 тис. грн.) 

25 427,5 

2.1.2 Стипендії та інші поточні трансферти населенню 31,0 
2.1.3 Комунальні послуги 2 238,0 
2.1.4 Утримання ВНЗ (обладнання, матеріали, відрядження, видавнича 7 126,1 
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діяльність та ін.) 
2.1.5 Капітальні видатки 3 112,6 
2.2 Видатки спеціального фонду на виконання наукових проектів 

(під керівництвом В’ятровича В.М., Білько Н.М.,Вишенської І.Г., 
Царика С.М.), в тому числі: 

550,4 

2.2.1 Оплата праці працівників бюджетних установ   
(в т.ч. нарахування 86,3 тис. грн.)  

327,6 

2.2.2 Утримання ВНЗ (обладнання, матеріали, послуги, відрядження, 
податки та ін.) 

193,6 

2.2.3 Капітальні видатки 29,2 

 
 
 
 
 

Стипендіальне забезпечення 
Протягом року студенти, аспіранти, докторанти були вчасно забезпечені стипендією 

та індексацією стипендії в межах стипендіального фонду, затвердженого кошторисом. 
ВСЬОГО стипендіальний фонд 25 575,2 тис. грн. 
із них:  
     загальний фонд 25 493,6 тис. грн. 
     в тому числі:  
          матеріальна допомога, премія 220,2 тис. грн. 
          індексація 4 470,0 тис. грн. 
     спеціальний фонд (інші власні надходження) 81,6 тис. грн. 

Витрати на потреби студентів 

Обладнання та госптовари 84 587,06 грн. 
Відрядження студентів 35 078,98 грн. 
Харчування малозабезпечених студентів 8 679,42 грн. 
Студентські проекти 5 740,0 грн. 
Всього 134 085,46 грн. 

 
8.2. Розвиток матеріальної бази 

 
Матеріально-технічна база (освіта), аварійні ремонти 

Використання коштів спеціального та загального фондів на зміцнення матеріально-
технічної бази університету у 2015 році:  

Стаття витрат 

2015р. 
Спеціальний фонд, 
плата за послуги,    

тис. грн. 

Загальний фонд, 
тис. грн. 

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 

928,47  
(без натуральної форми 

за результатами 
інвентаризації) 

878,47 

у тому числі предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 919,96 871,12 

у тому числі м"який інвентар та обмундирування 8,51 7,35 
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КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1834,00 1199,27 

У тому числі оплата транспортних послуг та 
утримання транспортних засобів 29,54 0,12 

У тому числі поточний ремонт обладнання, 
інвентарю та будівель; технічне обслуговування 
обладнання 

617,91 622,77 

У тому числі послуги зв"язку 196,38 10,58 
У тому числі оплата інших послуг 128,01 13,87 
Заміри опору 24,99 0 
Перезарядка та ремонт вогнегасників 5,6 1,07 
Дезінфекція матраців 1,93 0 
Тех. обслуговування ліфтів 20,11 0 
Обслуговування технологічного обладнання 34,66 0,87 
Інші послуги 40,72 11,93 
страхування майна 19,9 49,5 
касове обслуговування 1,72 0 
ліцензійне програмне забезпечення 1,26 99,32 
екскурсійне обслуговування (для навчального 
процесу) 23,12 0 

охорона НаУКМА 200,57 99,77 
супроводження програмних комплексів 282,05 37,47 
реклама 23,29 5,88 
курси, семінари 30,47 1,92 
утилізація ламп 0 10 
доступ до інформ. ресурсів (для навчального 
процесу) 5,04 190 

обслуговування пожежної сигналізації 97,56 17,5 
інші комунальні послуги (вивіз сміття тощо) 162,72 29,37 
інші 14,46 11,2 
КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 308,56 0 

Придбання комп’ютерного та іншого обладнання 86,15 0 
Придбання літератури 222,41 0 

Матеріально-технічна база навчального закладу – це фундамент для створення 
зразкової наукової і навчальної бази та розвитку соціальної інфраструктури. 

Завдяки проведеному моніторингу, економія коштів під час проведення закупівель 
становить 292,0 тис. грн. 

Згідно рішення Вченої Ради збільшено кількість аудиторій обладнаних      AV-
комплексами в 3, 4, 6 корпусах – 155,7 тис. грн.; 

Також додатково профінансовано на 73,6 тис. грн. закупівлю реактивів, 
лабораторного посуду та обладнання для факультету природничих наук, згідно рішення 
Вченої Ради. 

У 2015 році продовжували застосовувати заходи з енергозберігаючих  технологій. 
Закуплено енергозберігаюче обладнання для 1-го корпусу. 

Для забезпечення життєдіяльності та функціонування сантехнічних та електричних 
мереж проведені закупівлі відповідних товарів. Для підтримки університету та гуртожитків у 
належному санітарному стані господарську службу забезпечено всіма необхідними засобами. 

У 2015 році в НаУКМА проводились аварійні ремонти за рахунок власних коштів 
(спеціальний фонд, плата за послуги та інші власні надходження). Більшість робіт 
проводились на основі моніторингу цін пропозицій. 
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Виконано всього робіт на суму 4 729,5 тис. грн. 

 

9.  ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА 
ДІЯЛЬНІСТЬ.  

Протягом звітного періоду велика увага приділялась підтримці образу НаУКМА як  
інноваційного, дослідницького науково-навчального ВНЗ України,  культурно-мистецького 
осередку, університету, представники якого беруть помітну участь у розвитку суспільства і 
держави. Окрему увагу було приділено висвітленню присутності в інформаційному просторі 
країни кола експертів-могилянців: соціологів, політологів, економістів, фахівців 
природничих наук, фахівців у галузі гуманітарних наук  та ін.,  що сприяло підтриманню 
статусу НаУКМА як експертного середовища.  

Особливу увагу у 2015 році було приділено заходам у рамках відзначення 400-
літнього ювілею Києво-Могилянської Академії. 

 
 
 
9.1. Інформаційна діяльність та зв’язки з громадскістю 

 

У рік відзначення 400-річчя КМА група PR та комунікацій використала цю дату для того, 
щоб: 

- Ще раз нагадати українцям про важливу діяльність КМА та визначні результати її 
роботи 

- Розповісти про подальший розвиток Академії 
- Залучити до розвитку Академії нових спонсорів та партнерів 
- Відзначити успіхи колективу Академії та надихнутися на подальші звершення 

Робота групи PR та комунікацій будувалася на основі наступних ключових цілей у зовнішніх 
та внутрішніх комунікаціях:  

Зовнішні комунікації Внутрішні комунікації 

1. Інформування ключових цільових 
аудиторій про діяльність та здобутки 
університету 

1.1. Широке інформування та 
залучення до відзначення 400-річчя 
Академії 

2. Комунікаційне сприяння в залученні 
абітурієнтів 

3. Підтримка групи фандрейзингу в залученні 
спонсорів та партнерів 

4. Комунікаційна підтримка в реалізації 
стратегічних проектів університету 

1. Інформування спільноти університету 
про ключові аспекти діяльності та 
досягнення університету  

2. Залучення спільноти університету до 
участі у важливих університетських 
подіях 

3. Відзначення 400-річчя Академії в колі 
могилянської спільноти 

 

 

Підсумки 2015 року. 
Зовнішні комунікації 

1. Інформування всіх ключових цільових аудиторій про діяльність та здобутки 
університету. 



 144 

a. Щоденне розміщення новин та анонсів подій на сайті університету та на 
сторінці Академії в Facebook 

b. Робота зі ЗМІ 
i. Проведено медіа-тренінг для президента НаУКМА та віце-президента з 

наукової діяльності 
ii. Досягнуто 5834 повідомлень у ЗМІ (дані моніторингу обмеженими 

ресурсами) 
c. Виготовлення друкованого інформаційного буклету про КМА для 

розповсюдження серед цільових аудиторій на відповідних заходах. 
1.1 Максимально широке інформування про 400-річчя КМА. 

a. Залучено Президента України Петра Порошенка до участі в церемонії 
Конвокації та відзначення 400-річчя КМА 

b. Залучено до відзначення 400-річчя КМА понад 500 почесних гостей – 
представників міжнародної спільноти, української влади, науковців, 
підприємців, митців та ін. 

c. У концертній програмі взяли участь гурти «ДахаБраха», Піккардійська 
терція, Dakh Daughters, академічний хоч «Почайна», режисером виступив 
Владислав Троїцький 

d. Досягнуто понад 1000 повідомлень у ЗМІ (включаючи пряму трансляцію на 
телеканалі Перший:UA та низці інтернет-ресурсів, а також інформаційні 
повідомлення на телеканалах, в Інтернет-ресурсах, друкованих виданнях) 

e. Координація виготовлення та випуску ювілейної блок-марки та конверту 
«400 років КМА», комунікаційний супровід. Отримано 5 медіа-повідомлень. 

f. Координація виготовлення та випуску ювілейної монети НБУ «400-річчя 
КМА», комунікаційний супровід. Отримано 48 медіа повідомлень. 

g. Виготовлено та розіслано усім партнерам і друзям Академії тематичну 
новорічну листівку 

2. Комунікаційне сприяння в залученні абітурієнтів. 
a. Створено у співпраці з телеканалом Перший:UA фільм про КМА (знаходиться 

на етапі передачі від каналу до КМА, запланований до розповсюдження 
протягом 2016 та наступних років у школах, використання для інших 
презентаційних та PR потреб) 

b. Організація і проведення двох Днів відкритих дверей (квітень, грудень), 
виготовлення інформаційних банерів 

c. Участь в освітній виставці ЗНО.UA 
d. Інформаційний супровід вступної кампанії 
e. Щоденне розміщення актуальної інформації на сайті університету та на 

сторінці Академії в Facebook 
3. Підтримка групи фандрейзингу в залученні спонсорів та партнерів. 

a. Організація та проведення благодійного вечору до 400-річчя КМА 
b. Виготовлення буклетів про стратегічні проекти для фестивалю KMA400FEST 
c. Комунікаційний супровід проектів 

i. Стипендії від корпорації «Артеріум» студентам ф-ту природничих наук 
ii. Стипендії від Тараса Лукачука відзнаки «Кращий викладач факультету 

природничих наук» та «Кращий викладач кафедри англійської мови» 
d. Виготовлення листівки для партнерів про підсумки діяльності Академії в 2015 

році 
e. Координація в залученні спонсора університетської баскетбольної команди та 

комунікаційний супровід  
f. Підготовка листів для залучення партнерів та коштів для підтримки 

Докторської школи ім. родини Юхименків, на реставрацію Староакадемічного 
корпусу та ін. 

4. Комунікаційна підтримка в реалізації стратегічних проектів університету. 
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a. Організація прес-конференції на тему «Реалізація програми психосоціальної 
підтримки дітям у Східних та Центральних областях України» спільно з 
МОН, ЮНІСЕФ. Залучено до участі Міністра освіти та науки України Сергія 
Квіта. Отримано 34 медіа повідомлення. 

b. Організація прес-конференції з нагоди відкриття Центру психосоціальної 
реабілітації НаУКМА. Залучено до участі київського міського голову Віталія 
Кличка. Досягнуто 35 медіа повідомлень. 

 
Внутрішні комунікації 

1. Інформування спільноти університету  
a. Щоденне розміщення новин та анонсів подій на сайті університету  
b. Регулярне розміщення повідомлень на дошках оголошень 
c. Щотижнева розсилка медіа-огляду  
d. Виготовлення інформаційної друкованої продукції: 

i. Путівник першокурсника 
ii. Календар-довідник на 2015-2016 навчальний рік 

2. Залучення спільноти університету до подій 
a. Організація, проведення та інформаційне висвітлення університетських подій: 

i. Конвокація 2015  
ii. Посвята у спудеї  

iii. Інавгураційна лекція почесного професора НаУКМА Мирослава 
Поповича 

iv. Лекція з циклу «Духовні цінності» Святійшого Патріарха Філарета 
v. Ювілейний День академії 

b. Залучено до організації та проведення університетських подій понад 100 
студентів 

3. Відзначення 400-річчя Академії 
a. Організація і проведення урочистих зборів колективу 
b. Допомога в організації студентських активностей до 400-річчя КМА 
c. Організація і проведення урочистої частини відзначення 400-річчя Академії з 

залученням всіх викладачів, працівників та студентів КМА на 1 академічному 
містечку 

d. Організація прямої трансляції на 2 академічне містечко 
e. Інформаційне висвітлення всіх подій до 400-річчя КМА на сайті університету, 

на дошках оголошень, на сторінці у Facebook. 
 
9.2. Робота із засобами масової інформації 

 
Метою діяльності прес-центру є формування та  підтримка позитивного іміджу 

НаУКМА як одного з найавторитетніших вишів країни, впливового експертного середовища 
та «території свободи». 

Основним завданням роботи зі ЗМІ є донесення до цільових аудиторій КМА 
інформації про діяльність та досягнення університету з метою залучення абітурієнтів та 
працівників, спонсорів та партнерів. Чим більше якісної інформації про КМА з’являється у 
ЗМІ, тим більший інтерес університет викликає у цільових аудиторій, тим більше вони 
хочуть долучитися до діяльності КМА – вступити на навчання, стати працівником, 
спонсором або партнером. 

За підсумками 2015 року у медіа вийшло 5834 повідомлень про НаУКМА та авторства 
могилянців. Найбільш популярними темами були вступна кампанія, конвокація, події з 
нагоди 400-річчя Академії. 
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430 публікацій у друкованих ЗМІ. 
 

 
Малюнок 9.2.1 

 
Місяць Загальна кількість 

публікацій 
Публікації про 

НаУКМА 
Публікації авторства 

могилянців 
січень 38 11 27 
лютий 22 10 12 
березень 34 6 28 
квітень 43 22 21 
травень 31 7 24 
червень 44 16 28 
липень 34 13 21 
серпень 39 12 27 
вересень 27 7 20 
жовтень 41 17 24 
листопад 31 15 16 
грудень* 46 19 27 
ЗАГАЛОМ: 430 155 275 

*Дані 2014 року. За підсумками грудня 2015 зміни будуть внесені у січні 2016 року.  
 
 
 
 

187 теле- та радіоефірів в 2015 - 187 
 



 147 

 
Малюнок 9.2.2. 

 
(1) Дані 2014 року. За підсумками грудня 2015 зміни будуть внесені у січні 2016 року 

 
5217 повідомлень в електронних ЗМІ.  

 

 
Малюнок 9.2.3. 

 
Місяць Загальна кількість 

публікацій 
Публікації про 

НаУКМА  
Публікації авторства 

могилянців  
січень 339 98 241 
лютий  247 81 166 
березень 450 244 206 
квітень 430 256 174 
травень 349 167 182 
червень 715 541 174 
липень 252 106 146 
серпень 230 93 137 
вересень 553 307 246 
жовтень 943 606 337 
листопад 259 132 127 
Грудень* 450 244 206 
ЗАГАЛОМ
: 

5217 2875 2342 
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* Дані 2014 року. За підсумками грудня 2015 зміни будуть внесені у січні 2016 року.  

 

9.3. КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
У 2015 р. в Культурно-мистецькому центрі функціонували: 
 
• Народна хорова капела „Почайна” (керівник – народний артист України Олександр 

Жигун, концертмейстер – О.А. Семенова)  
• Києво-Могилянський театральний центр „ПАСІКА” (керівник – засл. діяч мистецтв 

України Андрій Приходько, режисер –  Тетяна Шуран) 
• Художня студія „Антресоля” (керівник – Ігор Цикура) 
• Студія іконографії (керівник (на громадських засадах) – Дмитро Гордіца) 
• Кіноклуб (керівник – Ольга Єрмак (до червня),  Максим Срібний) 
• Ансамбль старовинної музики (керівник – Тетяна Трегуб) 
• Cтудентська музично-репетиційна  студія (куратор  –  Дмитро Млечко) 
• Галерея мистецтв ім. Олени Замостян (постійно діючий виставковий простір:  

- власне сама Галерея мистецтв ім. Олени Замостян 
- студентський коворкінг-центр „Білий простір” – територія спілкування, 

відпочинку, майданчик для  реалізації молодіжних  творчих проектів  
-    меморіально-художній музей Івана-Валентина Задорожного 
- облаштоване під виставки фойє 3-го поверху КМЦ 

 
А також у 2015  в приміщеннях  КМЦ, окрім творчих колективів, працювали: 
-  гурток ритмічної гімнастики „Ювеліна” для співробітників НаУКМА; 
-  ансамбль спортивного танцю НаУКМА „Лавина”;  
-  хор ветеранів хорового співу ім. Лідії Падалко; 
-  студія старовинного танцю. 

 Загальна кількість постійних учасників творчих колективів і студій – близько 170. 
  Відділом виховної роботи та дозвілля організовано і проведено більше 350 заходів, а 
саме: загальноакадемічних урочистих подій – 3; днів факультетів – 5,  тематичних 
студентських свят – 3,  виставок – 17,  (живопису – 5, графіки – 4, фотовиставок – 1, 
інсталяцій – 1, виставок із поєднанням різних видів візуального мистецтва – 6) (з них: у 
Галереї мистецтв ім. О. Замостян – 12, у музеї І.-В. Задорожного – 1, у студентському Білому 
просторі – 3, у фойє 3-го поверху – 1);  концертів у НаУКМА та за її межами – 13; вистав і 
перформенсів професійних та аматорських театральних колективів – 26 (загалом 82 покази); 
майстер-класів з різних видів творчої діяльності для студентів, учасників творчих колективів 
і студій НаУКМА, співробітників та гостей університету – 11 (близько 35 занять); 
кінопоказів у Кіноклубі, Актовій залі КМЦ та студентському Білому просторі – 181; інших 
мистецьких акцій (творчих зустрічей, презентацій, спільних творчих акцій) – більше 20. 
               Здійснено супровід близько 70 різноманітних заходів у приміщеннях Культурно-
мистецького центру та на відкритих майданчиках НаУКМА (Додатки 1, 3, 4). 
              Колективи відділу виховної роботи та дозвілля взяли участь у міських, вітчизняних 
та міжнародних фестивалях, конкурсах,  мистецьких і культурних акціях: міських – 2, 
всеукраїнських – 2, міжнародних – 2 (Додаток 2). 
Найуспішнішими подіями року стали: 

• прем’єра пісенної симфонії  Ю. Алжнєва „За Чумацьким Шляхом” народної  хорової  
капели „Почайна” у Національній філармонії України (9 червня); 

• Міжнародний фестиваль авторського документального кіно-2015 (фільми відібрані на 
фестивалі IDFA), організований Кіноклубом НаУКМА спільно з Foundation „Arts, 
Culture & Science” Netherlands/Ukraine (17- 27 квітня); 
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• „АРТіФАКТИ” – соціальний мистецько-освітній проект з низкою акцій: концертів, 
лекцій, майстер-класів від провідних українських митців спільно з арт-центром Павла 
Гудімова „Я Галерея” (20 по 24 квітня); 

• „Свято хорової музики” до 400-річчя Києво-Могилянської Академії за участі 
музичних колективів різних міст України (26 вересня); 

• „Могилянська Покрова” – виставка сакрального мистецтва від більш ніж 40 
українських художників, присвячена 400-річчю Києво-Могилянської Академії (13 
жовтня – 5 листопада). 

 

9.4. Робота по залученню додаткових коштів на розвиток проектів 
НаУКМА. 

Протягом 2015 року у напрямі залучення коштів було досягнено: 

• Засновано стипендії для студентів бакалаврських та магістерських програм 
факультету природничих наук від корпорації «Артеріум» на 2015/16 н.р – 102 000 грн. 
Отримано попереднє погодження стипендійного бюджету на 2016/17 н.р. в сумі 
102 000 грн. 

• Залучено внески на премії «Кращий викладач ФПрН» та «Кращий викладач кафедри 
англійської мови» від випускника ФЕН Тараса Лукачука – 50 000 грн. на 2015/16 н.р. 
з планованим другим внеском в травні-червні 2016. 

• Протягом 2015 року за сприяння компанії «Інфопульс Україна» проведено ремонтні 
роботи для Центру психосоціальної реабілітації НаУКМА 

 

Виконані роботи 

1. До 400-ліття КМА 1 жовтня проведено благодійний вечір «Свобода. Лідерство. Інновації. 
Творимо майбутнє разом!» та 15 жовтня урочисте ювілейне зібрання трудового колективу 
НаУКМА. 

В ході підготовки цих подій проведено такі заходи: 

 здійснено інформаційну кампанію для залучення потенційних партнерів-юридичних 
осіб (поштова розсилка листів зі спонсорською пропозицією на керівників понад 100 
компаній, зустрічі з представниками партнерських компаній). Партнерами стали - 15 
компаній. В половині з них в керівному складі є випускники НаУКМА.  

 підтримувались комунікації з партнерами подій для  узгодження інформації 
розміщення у поліграфічній продукції, розміщення інформації на сайті, участь і 
візуалізація в подіях тощо 

 проведено інформаційну кампанію для залучення гостей благодійної події (електронні 
розсилки Save the Date, запрошень, подяк); 

 організовано доставку запрошень 159-ти учасникам вечора. 

2. Залучення партнерів для надання стипендій студентам НаУКМА.  

З корпорацією «Артеріум»  досягнуто згоди на запровадження стипендій  для студентів 
факультету природничих наук напрямків хімія і біологія.  Розроблено і погоджено формат, 
умови і процедури оголошення, проведення і адміністрування конкурсу на стипендії, 
визначення стипендіатів. Проведено перший конкурс для студентів-контрактників влітку 
2015 року, заплановано, оголошено і розпочато конкурс для студентів першого курсу в 
грудні 2015. Уточнення формату і шаблону адміністрування заплановано на 2016 рік за 
результатами адміністрування і проведення конкурсів у 2015/16 н.р. 

3. Залучення партнерів для надання премій викладачам НаУКМА.  
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Під час зустрічі з випускником НаУКМА Тарасом Лукачуком  досягнуто згоди на 
запровадження премій  «Кращий викладач ФПрН» та «Кращий викладач кафедри англійської 
мови» . Розроблено Положення про премії, розроблено і погоджено процедуру оголошення, 
подання, оцінювання і відбору кандидатів з подальшим розвитком/удосконаленням 
процедури за результатами першого конкурсу. Проведено оголошення конкурсу. За 
результатами осіннього триместру є пять кандидатів (2 з кафедри англійської мови і 3 з 
факультету природничих наук).Опитано 79 студентів семи навчальних дисциплін. У 
весняному і літньому триместрі продовжуватиметься оголошення про конкурс і оцінювання 
кандидатів. 

4. Проводилися  зустрічі з потенційними партнерами проекту «Мережі ХХІ століття».  
Статус – партнер Олександр Караван погодився в межах проекту устаткувати комп’ютерним 
обладнанням аудиторію для навчання  на загальну суму ~ 200 тис. грн. Планується офіційне 
відкриття «Аудиторії» наприкінці січня 2016 року. 

5. Адміністрування Іменних фондів у НаУКМА: 

Інформацію про іменні фонди та відзнаки НаУКМА було упорядковано до єдиної бази під 
час підготовки інформації до календаря довідника. На цей час база налічує 64 одиниці.   

6. Ведення бази даних партнерів НаУКМА. 

База даних контактів зазнала цього року значних змін.  Розпочато АВС-категоризацію 
партнерів, додані сторінки з інформацією про активних партнерів НаУКМА.  Відбулося 
суттєве оновлення бази: завдяки численним розсилкам при підготовці ювілейних заходів 
було виявлено значну кількість (465) неактуальних контактів, оскільки база формувалась 
протягом багатьох попередніх років. Натомість додано велику кількість нових контактів як 
юридичних (+100), так і фізичних (+250) осіб, які долучилися до кола друзів Могилянки 
цього року.  На разі база даних FR складає близько 1730  юридичних та фізичних осіб.  База 
даних – це живий організм, який зазнає постійних змін і потребує постійної уваги, тобто 
людських ресурсів. З метою удосконалення роботи FR з інформацією про 
партнерів/проекти/благодійні надходження розглядається питання про використання у 
наступному році системи CRM, яка надає сучасні зручні можливості зберігання та аналізу 
великих обсягів інформації. 
7. Ведення бази даних  Києво-Могилянського Братства 

Цього ювілейного року Дипломами Києво-Могилянського Братства було відзначено 135 осіб.  
З них – 17 компаній-партнерів та 118 співробітників Академії.  На разі кількість братчиків 
складає 4 760 осіб.  Електронна база даних Києво-Могилянського Братства потребує 
суттєвого доповнення з паперових носіїв, на яких зберігається інформація про братчиків до 
2010 року вступу. Цього року було додані відомості про адреси частини братчиків, але ще 
багато інформації лишилося на папері.  Планується доопрацювання цього напряму 
наступного року. 

8. Визначення Благодійника року-2015 НаУКМА  

У 2015 році відзнаку Благодійник року-2015 було вручено генеральному директору ТОВ  
«Інфопульс-Україна» Олексію Сігову.  Очолювана ним компанія надала сприяла ремонтним 
роботам для приміщень Центру психосоціальної реабілітації НаУКМА, а п.О.Сігов брав 
участь відкритті Центру.  
9. Новорічна розсилка вітань та Дайджесту за 2015 рік. 

Надіслано привітання дійсним і потенційним партнерам – понад 300 осіб та організацій. 
 
9.5. Комунікації з випускниками 
 
 Академія пишається своїми випускниками, яких уже більше як 10,5 тисяч. Це творчі й 
цілеспрямовані особистості — науковці, викладачі, громадські та культурні діячі, 
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бізнесмени. На науково-педагогічних та  адміністративних посадах в НаУКМА працюють 
178 випускників.  Кожен наполегливо торує свій шлях та несе у світ ім'я Могилянки. 
Роботодавці — державні установи, провідні українські та міжнародні компанії, громадський 
сектор — високо оцінюють могилянців-професіоналів як креативних, наполегливих, 
амбітних. 
Для успішної реалізації стратегії розвитку НаУКМА важливим є налагодження комунікації  
та  активної співпраці з випускниками університету.    
 
Завдання напряму «комунікації з випускниками»: 

• поширення достовірної та актуальної інформації про діяльність університету на 
цільову аудиторію випускників НаУКМА;  

• залучення випускників до участі у житті Могилянки та до співпраці у реалізації 
проектів НаУКМА; 

• створення і організація довгострокових проектів, спеціальних подій та заходів, 
спрямованих на розвиток Академії шляхом налагодження взаємодії співробітників, 
випускників та студентів; 

• співпраця з ГО «Асоціація випускників КМА». 
 
 Для реалізації  поставлених завдань у штаті НаУКМА виділено 1,5 ставки провідних 
спеціалістів. Цих ресурсів не вистачає для ефективної роботи, тому велику увагу приділено 
роботі зі студентами, а саме – стажуванню студентів у підрозділі, їх навчанню, передачі 
досвіду.  Протягом 2015 року  у напрямі стажувались  15 студентів (1 півріччя -  5, 2 півріччя 
– 10 осіб). Стажери активно долучаються до організації й  проведення подій з випускниками 
та пошуку інформації про діяльність випускників.  Протягом року під час проведення 
КМА400Фест  та інших подій до організації та супроводу заходів додатково були залучені 
близько 100 студентів-волонтерів.  
 
Співпраця з випускниками  НаУКМА здійснювалась  за такими  напрямами: 
 
9.5.1. Формування мережі  та налагодження зв’язків зі спільнотою випускників. 
 
1. Пошук  та оновлення інформації про діяльність випускників НаУКМА здійснюється 

через відкриті джерела в інтернеті та медіа, а також через заповнення Анкети випускника 
на сайті НаУКМА ( на безкоштовному сервісі Google Forms).  У 2015 році оновлено 
інформацію про приблизно 400 випускників різних років навчання.  Анкетування 
випускників поточного  року дає можливість отримати контакти  випускників та 
підписати їх до щотижневої електронної розсилки «Kyiv-Mohyla Alumni News».   

2. Розвивається Асоціація випускників КМА, завдання якої — створити цілісне та відкрите 
середовище для взаємодії випускників з Академією та між собою, розвиватися завдяки 
спілкуванню та співпраці в науково-освітніх, соціальних та бізнесових проектах. Річний 
план діяльності напряму «комунікації з випускниками НаУКМА» формується у тісній 
взаємодії з дирекцією Асоціації.  У 2015 році дирекція Асоціації, зокрема президент В. 
Шапошніков,   активно сприяла залученню випускників до участі у Благодійному вечорі 
1 жовтня,  долученню їх до фінансової підтримки відзначення 400-ліття НаУКМА та 
інших проектів НаУКМА. 

3. Формується мережа випускників, створені представництва Асоціації випускників у 
США, Китаї, Росії, Канаді, Великій Британії, Південно-Африканській Республіці, 
Франції, Німеччині тощо.  

4. Формуються осередки випускників за спеціальностями - на окремих факультетах (ФЕН,  
ФПвН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа) і кафедрах (екології, журналістики, 
соціальної роботи, охорони здоров’я, політології, соціології тощо).  Започатковано серію 
заходів і проектів для випускників, які працюють в НаУКМА з метю їх об’єднання, 
підвищення кваліфікації та ширшого залучення до загальноуніверситетських проектів. 
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9.5.2. Інформаційний обмін. 
1. Електронна розсилка: інформування про поточну діяльність НаУКМА, випускників  та 

вакансії від працедавців здійснювалось шляхом підготовки та розсилки  щотижневого 
електронного бюлетеню «Kyiv-Mohyla Alumni News» (KMAN), яка охоплює 4,5 тис.  
електронних адрес  випускників, об’єднаних у 21 автоматичний список  розсилки на 
сервері НаУКМА (за роками випуску).  У 2015 році  сформовано і розіслано 44 випуски. 
Рубрики KMAN: Новини НаУКМА; НаУКМА у ЗМІ; Експертна думка; Події; 
Знайомтесь – Могилянка і Могилянці; Здобутки /Проекти наших випускників; Новини 
від Асоціації випускників; Вакансії; Могилянцям потрібна допомога, Анонс подій.   У 
2015 році введено рубрику «Триває благодійна кампанія», в якій висвітлюються 
стратегічні проекти НаУКМА і донори, які їх підтримали.  До підписки підключені біля 
100 співробітників НаУКМА, що дає їм можливість відстежувати діяльність 
випускників.  Вакансії від випускників, зокрема і вакансії  ТОП-рівня –  для випускників, 
які вже мають великий досвід роботи і котуються на ринку праці,  включаються у 
«KMAN» та передаються на оприлюднення на сторінці Центру кар’єри і 
працевлаштування студентів НаУКМА у Facebook.    

2. Веб-сайти: у 2015 році напрям «комунікації з випускниками НаУКМА»  зосередив свою 
увагу на просуванні  сайту Асоціації випускників http://kmaalumni.org.ua/ та  підтримці 
сторінки випускників на сайті НаУКМА  www.alumni.ukma.edu.ua, зокрема здійснювали 
підготовку та оприлюднювали інформацію  у рубриках: новини, проекти випускників,  
списки випускників за роками тощо.     

3. Соціальна  мережа Facebook.   
a) здійснювали підготовку матеріалів та адміністрування офіційної сторінки НаУКМА 

https://www.facebook.com/naukma , яка  нараховує 8 400 підписників.       З 1 грудня 
2015 року адміністрування сторінкою і відповідальність за її ведення передано у 
Відділ стратегічного розвитку, напрям  «pr  і комунікації».    

b) здійснювали підготовку матеріалів та адміністрування сторінки Асоціації 
випускників НаУКМА в мережі Facebook KMAlumni (1 555  підписників), а також 
часткове адміністрування групи НаУКМА у Facebook (близько   4 741 учасників). 

4. Протягом року здійснено підготовку  інформаійно-презентаційних матеріалів  про 
співпрацю з випускниками для поліграфії та проведення заходів: зустрічей випускників, 
Дня відкритих дверей; буклету НаУКМА, календаря-довідника 2015-2016 н.р.,  
дайджеста НаУКМА за  2015 рік. 

5. Здійснено пошук та підбір інформації про випускників НаУКМА на запити президента 
та почесного президентів НаУКМА, Києво-Могилянської фундації Америки, прес-
центру, напрямів PR та FR, підрозділів та студентських організацій університету, 
дирекції Асоціації випускників та окремих випускників (більше 100 запитів різного роду 
складності).  

6. Надано близько 100 консультацій щодо організації подій та заходів, ініційованих 
випускниками, студентами, співробітниками  та  налагодження інформаційного обміну 
між ними.  

 
9.5.3. Консультативно-аналітична експертна підтримка для НаУКМА. 
У 2015 році закінчився термін діяльності  Довірчої ради НаУКМА -громадського  дорадчого 
органу Академії, що сприяє успішній діяльності та розвитку НаУКМА як провідного 
українського університету світового рівня. У Раді працювали шість випускників Академії. У 
2015 році увагу випускників-членів Довірчої ради було направлено на такі напрями: участь у 
розробці стратегії  НаУКМА,  розвиток співпраці  з органами держуправління, 
громадськістю та бізнесом, залучення коштів на проекти університету, підготовка та 
відзначення 400-ліття КМА. 
1. Випускники НаУКМА надають різноманітні експертні консультації в різних сферах 

діяльності Академії. До випускників регулярно звертаються співробітники підрозділів 
КМА -  комунікації з випускниками, відділ стратегічного розвитку, кафедри і деканати, 
студентські організації та проектні групи  тощо. 

http://kmaalumni.org.ua/
http://www.alumni.ukma.edu.ua/
https://www.facebook.com/naukma
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2. Випускники  виступають  промовцями та учасниками  на найголовніших корпоративних 
подіях – Конвокації, Посвяті у спудеї, Дні Академії, Днях факультетів, Днях відкритих 
дверей, конференціях, зустрічах  зі студентами тощо. 

 
9.5.4. Проекти, реалізовані у 2015 році  у співпраці з випускниками.  
Протягом року біля 5 тис. випускників взяли участь в організації та проведенні 
різноманітних проектів й заходів НаУКМА в якості ініціаторів, організаторів, експертів, 
радників-консультантів, тренерів  та учасників подій.  Співробітники напряму «комунікації з 
випускниками»  були долучені до проектів з випускниками в різний спосіб - ініціювали, 
брали участь у розробці концепції, плануванні, підготовці, проведенні, інформаційній  та 
організаційній підтримці, підготовці подяк, пост-матеріалів та звітності тощо. 
 
Щорічно в НаУКМА діють такі проекти випускників:  
1. Ґрант випускників НаУКМА «За кращий англомовний курс», що заохочує викладачів 

розробляти та викладати професійні дисципліни англійською мовою.   
2. Стипендійний фонд інвестиційної компанії Dragon Capital, що стимулює наукову 

діяльність викладачів і студентів; 
3. Грант Андрія Сивоконя заохочує працівників і студентів залучати кошти на реалізацію 

університетських проектів.   
4. Фонд Олексія Павленка — винагорода  за сумлінну працю для студентів, викладачів та 

співробітників Факультету економічних наук, ґранти для створення сучасних умов для 
навчання.    

5. Фонд імені Дмитра Малюченка (у пам’ять випускника НаУКМА, що трагічно загинув) 
— допомога могилянцям у кризових ситуаціях, пов’язаних із станом здоров'я. 

6. Премія  імені Антона Чорного – для могилянців, які системно допомагають іншим 
людям, в своїй діяльності на засадах співчуття й взаємодопомоги роблять інших 
щасливими, полегшують і покращують їхнє життя.    

7. Грант родини Наталі та Максима Паліїв (випускники 2003 року, «економічна теорія») 
для студента-контрактника 3 р. н., який походить не з міста і має високі показники у 
навчанні. 

8. Фонд Тараса Лукачука: відзнаки викладачам   «Найкращий викладач-наставник ФЕН», 
заснована 2013 р.,  «Кращий викладач-науковець факультету природничих наук» та 
грант «Кращий викладач-науковець кафедри англійської мови», засновані 2015 року. 

9. Фонд «Інтеграція» - сприяє соціальній адаптації та інтеграції студентів НаУКМА з 
Донецької та Луганської областей і Автономної республіки Крим.  Заснований у 2014 
році викладачем Сергієм Петуховим, підтриманий випускниками та друзями НаУКМА.   

10. Фонд Олексія Цебра заохочує і відзначає могилянців, які творять і примножують: 
«Мультиплікатор щастя» — найкращому рукотвору, який робить власника та всіх 
навколо щасливими;  «Мультиплікатор добра» —  могилянцю, який примножує добро; 
відзнака «Оберіг» — за збереженння духовних і матеріальних цінностей Києво-
Могилянської академії. 

11.  Проект «Новорічні подарунки дітям співробітників та студентів НаУКМА» другий рік 
поспіль сформовано за підтримки Олексія Павленка та Зої Литвин. Солодкі подарунки 
отримали 257 дітей могилянців та 14 додаткових творчих подарунків отримали діти, які 
потребують додаткової особливої уваги. 

12.  Проект «Допоможи могилянцю» - інформаційна підтримка благодійних кампаній зі 
збору коштів для допомоги на лікування. У 2015 році допомоги потребували 8 
могилянців, серед яких 6 випускників та членів їхніх родин. (сайт НаУКМА та асоціації 
випускників, сторінки у Facebook).   

13. Проект «Могилянські історії» - цикл зустрічей, під час яких випускники діляться зі 
студентами власним досвідом професійного зростання. Відбулися зустрічі з Оксаною 
Сироїд, Ольгою Бурлюк, Олесею Островською-Лютою, Остапом Семераком, Дмитром 
Джеджулою, Олексієм Цебром, Галиною Янченко, Тимофієм Миловановим. 

http://kmaalumni.org.ua/news/item/124
http://kmaalumni.org.ua/news/item/124
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14. Проект «Зустрічі з відомими особистостями». У 2015 р. відбулись зустрічі з М. 
Саакашвілі,  І. Міклашом, В. Федоріним, А. Геращенком, А. Шевченком, В. Климовим.  
Зустрічі організовані у тісній  співпраці з дирекцією Асоціації випускників, за підтримки 
ФЕН та школи Жана Моне.  

15. Фонд для підтримки розвитку Факультету правничих наук. Створений Артуром Яловим 
та Олександром Хом’яком восени 2015 року. У 2015-2016 навчальному році спрямований 
на розвиток наукового студентського товариства, відзнаку найкращого викладача-
наставника, на розробку практичного навчального курсу. 

 
Наймасштабніші проекти і події 2015 року: 
1. КМАБІЗКОН 2.0 "Бізнес у час кризи - долати труднощі, ризикувати та рости" – друга 

конференція випускників НаУКМА та kmbs – засновників чи власників бізнесів, 
спрямована на мотивацію випускників та студентів починати власний бізнес.  Своїм 
досвідом поділились вісім випускників – засновників бізнесів, а  відвідали більше 200 
випускників, студентів і викладачів КМА (14 березня). Голова оргкомітету – Гліб Козак.    

2. КМА400Фест: ласкаво просимо додому! – до 400-ліття НаУКМА  відбувся перший 
вуличний фестиваль для випускників та всієї могилянської спільноти, в якому взяли 
участь більше 2,5 тис. могилянців (27 червня). Співголови оргкомітету – Гліб Козак, 
Наталя Шумкова. 

3. Фотофлешмоб КМА400 – спільне фото випускників і викладачів КМА на церемонії 
Конвокації 2015.   

4. КМА Old School Party – щорічна вечірка для випускників та викладачів 
Могилянки у ніч Конвокації 28 червня.   

5. Благодійна лекція-детектив почесного президента НаУКМА В’ячеслава 
Брюховецького на тему «Український вимір Київської духовної академії».  Залучені 
кошти  направлені на підтримку видання енциклопедії «Київська духовна академія 
(1819-1924) в іменах».  Співорганізатор - команда випускників  KMArtYard (10 вересня) 

6. Благодійний вечір до 400-ліття КМА «Свобода. Лідерство.Інновації. Творимо 
майбутнє разом» (1 жовтня). Серед партнерів, які підтримали організацію вечора 7 
кампаній, якими керують випускники НаУКМА, і п’ятеро з них – вже протягом кількох 
років підтримують проекти Академії.  У події взяли участь 65 випускників і таким чином 
підтримали  стратегічно важливі для розвитку НаУКМА проекти. 

7. Відзначення 400 ліття КМА. Театрально-концертне дійство в день Академії 15 жовтня. 
У події взяли участь кілька сотень випускників університету різних років  випуску.  

8. A2A Conference. kmbs 2015 - друга конференція випускників Києво-Могилянської 
школи бізнесу. Свої проекти представив   31 випускник різних програм kmbs, взяли 
участь – біля 400 осіб (28 листопада). 

9.  Благодійна кампанія збору коштів на видання двотомної Енциклопедії "Київська 
духовна академія (1819-1924) в іменах" до 400-літнього ювілею Академії. Станом на 31 
грудня 2015 року видання підтримали 45 випускників КМА. 
 

9.5.5. Досягнення й відзнаки випускників  НаУКМА. 
Випускники КМА є активними учасниками політичного та економічного життя країни. 
Могилянці не бояться брати на себе відповідальність не тільки за власну долю, а й за долю 
всієї країни.  У Верховній раді України, Кабміні, міністерствах та держустановах на 
відповідальних керівних посадах працюють біля 30 могилянців. До Ради з питань 
національної єдності при Президентові України увішли три випускники НаУКМА.  
 
Суспільно-значимі проекти випускників. З ініціативи та активної участі могилянців діють 
проекти:  

• Ukraine Crisis Media Center,  
• StopFake,  
• ЄвроРеволюція,  

https://www.facebook.com/kmartyard
http://uacrisis.org/ua/
http://www.stopfake.org/
https://www.facebook.com/pages/%D0%84%D0%92%D0%A0%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F/219584874888402
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• КіберСотня, 
• Майдан-хакатон, 
• Безкоштовні курси української мови, 
• Центр гуманітарної допомоги для вимушених переселенців. Кожен може. Фролівська, 

9/11 (волонтерський центр, благодійна організація)  
• EuroMaidan Newsletters - англомовний електронний тижневик новин з України для 

громадян іноземних держав. 
• Е-Народ, E-Democracy in Ukraine.  Е-петиції в Україні - перший легальний інструмент 

е-демократії, до розробки якого доклалася команда експертів та випускників 
Могилянки, яку координував  Центр розвитку інновацій НаУКМА (більше 50 
могилянців працювали над розробкою і впровадженням інструменту). 

 
Рейтинги та відзнаки випускників у 2015 році: 
 
Рейтинги: 

Рейтинг дата імена, спеціальність, рік випуску 

Рейтинг ТОП-100 
найвпливовіших жінок України листопад 

6 місце – Оксана Сироїд (політологія, 1997), 
віце-спікер Верховної Ради України, 16 місце 
– Юлія Ковалів (економічна теорія, 2006), 
перший заступник міністра економічного 
розвитку і торгівлі України, благодійниця 
НаУКМА; 26 місце – Інна Совсун 
(політологія, 2005), перший заступник 
міністра освіти та науки України; 76 місце – 
Ольга Кудіненко (фінанси, 2009), засновниця 
благодійного фонду «Таблеточки» 

Рейтинг Forbes «Top Economic 
Thinkers-2015» листопад 

9 з 15 переможців рейтингу накращих 
українських економістів отримали освіту в 
НаУКМА – на бакалаврській та магістерській 
(ЕЕRC) програмах з економічної теорії: Юрій 
Городніченко (2001), Андрій Норець (2002), 
Володимир Білоткач (2000), Олександр 
Талавера (2001), Вікторія Гнатковська (2000), 
Тимофій Милованов (1999), Юлія 
Дем'яник(2001), Маріанна Кудляк (2002), 
Марія Алексинська (2003). 

Рейтинг 100 найвпливовіших 
бізнес-леді України «SHE Rank 
TOP 100». квітень 

Заступник міністра фінансів України, до 
недавнього часу президент інвестиційної 
групи компаній ІТТ, Оксана Маркарова 
(екологія, 1999) - 47 місце 

 
Відзнаки за участь в АТО, громадську діяльність та волонтерство 
Медаль "За гідність та 
патріотизм» від ГО "Союз 
волонтерів та учасників АТО" червень 

Андрій Федорко (БП «Політологія» 2008, МП 
«Фінанси» 2010), боєць батальйону «Київська 
Русь» 

Відзнака «Народний герой 
України» червень 

о. Андрій Зелінський (політологія, 2013), 
перший військовий капелан при штабі АТО 

Медаль "За гідність та 
патріотизм» від ГО "Союз 
волонтерів та учасників АТО" жовтень 

Віталій Власенко, адмінстратор групи 
«Підтримка Захисників України: могилянці – 
воїнам», випускник Факультету економічних 
наук НаУКМА 

   

http://www.cyber100ua.com/
http://www.hackathon.org.ua/facebook-grups/
https://www.facebook.com/MovaKursy?fref=ts
https://www.facebook.com/frolivska911?pnref=lhc
http://issuu.com/karabashi/stacks/07fe697da3a349c0b4bbb21136ffc5bd
https://enarod.org/
https://www.facebook.com/groups/edemclubua
http://www.ukma.edu.ua/index.php/science/tsentri-ta-laboratoriji/695-cid
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World Communication Forum 
Davos.  
Премія Communication for 
Future-2015   вересень 

Лауреати у номінаціях: Relations of the Future 
– засновниця благодійного фонду 
«Таблеточки» Ольга Кудіненко (фінанси, 
2009); Idea of the Future – засновник 
креативного простору «Часопис» Максим 
Яковер (kmbs). Серед номінантів на нагороди 
також були Арсеній Фінберг (економічна 
теорія, 2003) та Олександр Стародубцев 
(kmbs). 

Премія ім. Антона Чорного 
2015 р. червень 

Ольга Макар (БП «Філологія» 2011, МП 
«Журналістика» 2013), координатор руху 
"Молодь за Мир" 

 
Професійні відзнаки: 

Книжковий рейтинг «ЛітАкцент 
року – 2014»: січень 

Богдана Матіяш (філологія, 2004) перемогла 
у номінації «Проза» із книгою «Братик Біль, 
Сестричка Радість», Катерина Калитко 
(журналістика, 2005) – у номінації «Поезія» з 
книгою «Катівня. Виноградник. Дім», а 
Галина Ткачук (філологія, 2010) – у номінації 
«Проза й поезія для дітей» з книгою «Вечірні 
крамниці вулиці Волоської» 

Польська престижна 
літературна премія Angelus березень 

Дзвінка Матіяш (філологія, 2002) із книгою 
«Роман про батьківщину» була номінована 

Конкурс «Sсience Slam 
Україна» - міжнародної 
ініціативи з популяризації 
науки, що органічно поєднує 
змагання, науку і рок-н-рол. червень 

Перемогла випускниця і доцент кафедри 
соціології Тамара Марценюк (соціологія, 
2004), а п'яте місце отримала випускниця і 
доцент кафедри соціології Світлана Хутка 
(соціологія, 2004). 

Міжнародна літературна премія 
ім. Григорія Сковороди «Сад 
божественних пісень» вересень 

Дмитро Дроздовський (філологія, 2010), 
письменник, головний редактор журналу 
«Всесвіт», став лауреатом 

 
Відзнаки НаУКМА:   

Відзнака "Кращий викладач 
НаУКМА 2014-2015 н.р" червень 

завідувач кафедри історії, к.і.н. Наталія 
Шліхта (історія, 2000), доцент ФІ Андрій 
Глибовець (інформаційні управляючі системи 
та технології, 2003) і доцент ФСНСТ Анна 
Осипчук (соціологія, 2004). 

Лауреати щорічної премії за 
міжнародні наукові публікації 
(НаУКМА) лютий 

Наталія Шліхта (історія, 2000), Тарас 
Лютий(філософія, 2000), Катерина Мальцева 
(культурологія, 1999), Ольга Купець 
(економічна теорія, 2000), Роман Семко 
(економічна теорія, 2008), Юлія Бернацька 
(фізика, 1998; екологія, 2000). 

 
10. Фізичне виховання. 
 

Фізичне виховання є важливим та невід’ємним елементом освіти, засобом 
формування всебічно розвиненої особистості, сприяє збереженню і зміцненню здоров’я 
студентів та їх гармонійному розвитку. 
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Головне завдання кафедри фізичного виховання у НаУКМА полягає у забезпеченні 
різнобічної фізичної і спортивної підготовки студентів, підвищенні рівня функціональних 
можливостей їхнього організму, формуванні свідомого ставлення до рухової активності та 
здорового способу життя. 

Кафедра забезпечує викладання дисципліни „Фізичне виховання” на всіх факультетах 
університету. 

Для студентів  1 р. н. бакалаврських програм,  згідно наказу НаУКМА № 131 від  
14.04.2015 року, дисципліна «Фізичне виховання»   носить рекреаційний характер, не 
впливає на тижневе аудиторне навантаження студентів, має 4 кредити, тижневе 
навантаження 2 години на тиждень в осінньому та весняному  семестрах, форма контролю – 
залік у кінці вивчення дисципліни.  Для студентів II р. н. згідно наказу НаУКМА № 87 від 
12.03.2015 року «Фізичне виховання» є позакредитною нормативною дисципліною обсягом 
108 годин, що викладається протягом 3 семестру  по 4 години на тиждень, а 4 семестру по 2 
години на тиждень. Для студентів 3-4 р. н. «Фізичне виховання - вдосконалення» є 
дисципліною вільного вибору і проводиться у формі секційних занять.  

У 2015 н.р. році на кафедрі працювало 14 груп спортивного вдосконалення, а саме: 
атлетизм, баскетбол (жінки і чоловіки), волейбол (жінки і чоловіки), легка атлетика, 
настільний теніс, ритмічна гімнастика,  силова підготовка, теніс, футзал (чоловіки), шахи,  
фітнес, загальна фізична підготовка.  

Загальна кількість студентів, що займалась в групах спортивного вдосконалення  - 315 
студентів-спортсменів. 

Збірні команди НаУКМА беруть участь у районних, міських  та всеукраїнських 
спортивних змаганнях 

Протягом 2015 навчального року 112 чемпіонів та призерів Спартакіади НаУКМА з 
різних видів спорту були нагороджені медалями та дипломами. 

Кращому студенту-спортсмену, що представляє НаУКМА, щорічно з 1998 року 
надається грант пам’яті Андрія Господина (Winnipeg, Kanada). У цьому році грант отримав 
Юрченко Станіслав, студент-спортсмен 2 року навчання факультету природничих наук. 

 На кафедрі працюють 10 співробітників, з них 1 – кандидат наук, 1 має вчене звання 
доцента, 3 – майстри спорту, 1 – Заслужений тренер України. 

З метою запровадження у навчальний процес новітніх методик викладання фізичного 
виховання, викладачі кафедри працюють над науковою темою: «Основні напрями 
оптимізації навчального процесу з фізичного виховання». 

Результати наукових досліджень відображені у наукових статтях викладачів кафедри, 
а також викладачів за участю студентів: 

1. Копилов О.М., Мясоєдінков К.О., Яценко О.В. Методичні рекомендації до 
практичних занять (Фізичне виховання). Київ. 2015. (26 сторінок). 

2. Копилов О.М., Довгань Н.Ю. Психолого-педагогічна готовність студентів до 
фізичного самовдосконалення / Збірник наукових праць інституту психології ім. Г.С. 
Костюка НАПН України. – Миколаїв. 2015. Т. 7, випуск 38. С. 143-154. 

3.Ребро Д.Я., Лахманюк Т.В.  Екотуризм як одна з підвалин розвитку туризму в 
Україні // Тези доповідей ХІІ Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих 
вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Частина 1.  Київ. 2015. С. 245 - 246. 

4. Спічек Я.О., Гордієнко Л.В., Збанацький С.В. Чи потребує сучасне студентство 
«Туристичних ініціатив» від своїх університетів (на прикладі НаУКМА)  // Тези доповідей 
ХІІ Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, 
наука, духовність». Частина 1. Київ. 2015. С. 247 - 248. 

5. Коржов Н.М., Моргун З.П.  Використання сучасних та новітніх технологій для 
підвищення оздоровчого потенціалу людини // Тези доповідей ХІІ Всеукраїнської  наукової 
конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Частина 2. 
Київ. 2015. С. 71-73. 

У 2015 році кафедрою був проведений науково-методичний семінар: «Формування у 
студентської молоді мотиваційних потреб здорового способу життя». 
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11.  СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА СПІВРОБІТНИКІВ І ОСІБ, ЯКІ 
НАВЧАЮТЬСЯ (ЗМЕНШИТИ ШРИФТ). 

 
Протягом  2015 року профспілковий комітет НаУКМА проводив роботу по реалізації 

статутних завдань щодо збереження та забезпечення трудових, соціально-економічних прав і 
інтересів та соціального захисту працівників-членів профспілки.  

Враховуючи економічно-політичну ситуацію в країні, звітний період можна 
окреслити, як надзвичайно складний. Можливо, саме це вплинуло на той факт, що значно 
збільшилася кількість заяв на матеріальну допомогу. У 2015 році було  виплачено 
матеріальної допомоги  на загальну суму 40.432 грн. Серед причин звернень, в першу чергу,  
проблеми із здоров»ям,  оперативні втручання, важке матеріальне становище. На жаль, 
спостерігається збільшення заяв на допомогу через онкологічні захворювання та по смерті 
близьких родичів. Прикро, але у 2015 році було зафіксовано 1 факт травмування на робочому 
місці, Профспілка також виділила грошову допомогу.  

У 2015 році Урядом було призупинено видачу пільгових санаторно-курортних путівок 
для лікування та оздоровлення. Це серйозно негативно вплинуло на  співробітників 
університету, які потребували ці послуги, але не мали фінансових можливостей придбати 
путівки за власні кошти. Профспілка виділила на ці потреби кошти і 35 співробітників 
університету отримали часткову матеріальну компенсацію на відпочинок або лікування у 
відпускний період. Окрім того, 43 особи скористалися можливістю відвідати цікаві місця 
України  під час поїздок, традиційно організованих профспілкою.  

Постійну увагу профспілковий комітет приділяв учасникам ВВВ. Жодне прохання 
ветеранів не залишилось без уваги (матеріальна допомога,  вітання та подарунки до Дня 
Перемоги і т.п.). 

Для дітей віком до 14 років було придбано новорічні подарунки, чарівних жінок 
Могилянки за рахунок профспілки привітали з жіночим святом, а 3 дітей – інвалідів та з 
багатодітних родин отримали  путівки до дитячих таборів відпочинку на морі (Одеська обл.) 
та в Західній Україні.   

У 2015 році, як і у попередні роки, профспілкою НаУКМА було придбано страхові 
поліси  СК "СКАЙД", які покривали три найважливіші позиції       - страхування життя (як 
власного, так і життя близьких родичів); 

- страхування від нещасних випадків, невідкладна медична/хірургічна допомога; - 
страхування майна. Згідно поданих заяв поліси було придбано для 18 осіб, серед яких є такі, 
хто отримали виплати на поховання рідних у розмірі 2500 гнр. на особу та виплати за 
перебування на стаціонарному лікуванні. 

 
Робота профкому підпорядкована реалізації головної мети – гармонії та здоровим 

стосункам у нашому колективі, підтримки здорового способу життя, що дозволяє більш 
ефективно використовувати робочий час, реалізовуючи власний потенціал кожної людини. 

Крім соціальної підтримки співробітників, університет приділяє велику увагу 
соціальній підтримці студентів. 

Так, протягом 2015 року за наказами, підготовленими відділом по роботі зі 
студентами, за рахунок коштів  стипендіального фонду університету,  надано  допомогу 
студентам із числа малозабезпечених, дітей-сиріт, інвалідів та чорнобильців, та премійовано 
за успіхи у навчанні, активну участь у науковій, громадській та спортивній діяльності всього  
313 студентів  НаУКМА на загальну суму 192550 грн .   

Під патронатом відділу по роботі зі студентами протягом 2015 року продовжував 
здійснюватися проект «Безкоштовні обіди» для сиріт, інвалідів та малозабезпечених 
студентів. За звітний  період близько 60 студентів університету отримали обідів на суму  
225548 грн.   

У НаУКМА працює Психолого-медико-педагогічний консультант або практичний 
психолог, який надає консультаційні послуги на своєму робочому місці з урахуванням 
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наявних у нього ресурсів. Професійним завданням психолого-медико-педагогічного 
консультанта є надання своєчасної кваліфікованої психологічної допомоги студентам, які 
мають у цьому потребу і самі звернулись із запитом щодо складних питань та ситуацій, що 
можуть виникнути в процесі їх навчання в університеті. Така допомога сприяє становленню 
й розвитку особистості студента. Робота планується з урахуванням нових соціально-
економічних реалій, сучасних тенденцій розвитку вищої освіти, закордонного й вітчизняного 
досвіду функціонування психологічних служб у ВНЗ. 

 Робота консультанта орієнтована на гуманістичні принципи  клієнто-центрованого 
консультування, розробленого К.Роджерсом, які передбачають, що людина має в самій собі 
достатні ресурси для самопізнання, позитивні зміни Я-концепції, цілеспрямованої поведінки. 
Доступ до цих ресурсів відбувається під час консультування за умов безумовного 
позитивного прийняття, конгруентності і емпатійного розуміння консультантом. 

У звітному році діяльність психолого-медико-педагогічного консультанта була 
зосереджена переважно на таких основних напрямках: 

І. Консультативна психологічна допомога, що здійснювалася у вигляді: 
- індивідуального та групового консультування студентів, котрі звернулися із запитом, 
-  індивідуального консультування батьків студентів,  
- психолого-реабілітаційної допомоги студентам, які перебувають у кризовій ситуації. 

Запити на індивідуальні консультації стосувалися різних аспектів життя студента: 
запити, пов’язані з навчальним процесом - торкалися питань організації власної навчальної 
діяльності, подолання проблем розподілу часу, невпевненості у собі під час відповідей на 
семінарах, страхів складання екзаменаційної сесії, адаптації до навчання та нового 
колективу; 

- запити, пов’язані з проблемними міжособистісними стосунками, особливостями 
міжособистісної комунікації - торкалися питань конфліктних відносин з ровесниками у 
студентському колективі, з сусідами по кімнаті в гуртожитку, з викладачами, з батьками; 

- запити, які мають безпосереднє відношення до актуальної для юнацького віку 
центральної проблеми – пошук об’єкту кохання, будування відносин та отримання навичок 
підтримувати взаємини з коханою людиною. Ця проблематика  формується в цьому віці як 
внутрішня центральна задача – а саме знаходження, формування та розвиток надійних 
любовних стосунків (за Е. Еріксоном – розвиток інтимності на противагу ізоляції); 

- запити про кризове консультування щодо переживання психологічних травм, втрат 
близьких людей під час бойових дій в зоні АТО, вимушеного переселення;  

- запити на консультації, пов’язані зі станом здоров’я,  
- запити, пов’язані з незадоволенням своїм психологічним станом, якостями особистості, 

характером.  
- питання щодо профорієнтації були також актуальними.  

 
Індивідуальне консультування батьків студентів проводилось з питань побудови взаємин з 
дітьми (студентами), з питань небажання дитиною продовжувати навчання та вирішення 
конфліктних ситуацій. 
Групове консультування студентів проводилось з питань міжособистісних стосунків у 
студентських організаціях, питань проведення тренінгів, питань особливостей спілкування з 
сиротами, з пораненими, з тими, хто зазнав сильну психологічну травму.  
Психолого-реабілітаційну допомогу студентам за звітний період було надано тим, хто 
опинився в кризовій ситуації (постраждали від соціальних потрясінь, були учасниками 
складних подій, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо). 
     
  

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 
КІЛЬКІСТЬ 
НАДАНИХ 

КОНСУЛЬТАЦІЙ 
1 Індивідуальне консультування  студентів:  
 із запитів, пов’язаних з навчальним процесом 121 
 із запитів, пов’язаних з проблемними міжособистісними 107 
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стосунками            
 із запитів, пов’язаних з конфліктними стосунками з 

батьками    (взаємини з батьками, взаємини у власній сім’ї). 
63 
 

 із запитів про кризове консультування щодо переживання 
психологічних травм, втрат близьких людей під час бойових 
дій в зоні АТО, вимушеного переселення 

33 

 із запитів, пов’язаних зі станом здоров’я 29 
 із запитів, пов’язаних з незадоволенням своїм  

психологічним  станом, якостями особистості, характером 
11 

 із запитів, які стосуються профорієнтації 12 
2 Індивідуальне консультування  батьків студентів 27 
3 Групове консультування  студентів:  
 міжособистісні стосунки у студентському колективі 2 
 навчальні тренінги для студентів, які проводять тренінги 5 
 Підготовка і проведення тренінгів для студентів 7 
4 Психолого-реабілітаційна допомога студентам, які 

перебували у кризовій ситуації 
23 

5 Одноразові зустрічі з наданням інформаційних послуг 235 
   
ІІ. Профілактична робота, що проводилась протягом звітного періоду була 

спрямована на своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні 
особистості, міжособистісних стосунках, сприяння набуттю соціально-психологічних 
навичок, запобігання конфліктних ситуацій у навчально-виховному процесі.  

Для цього, зокрема, проводились серії тренінгів для студентів, спрямовані на 
адаптацію першокурсників до навчального процесу; на розширення спектру соціально-
психологічних, поведінкових та комунікативних навичок у співпраці з волонтерами-
студентами КМА Студентської Команди психологічної підтримки «Рівний – рівному». 

 
  Назва тренінгу Кількість 

сесій 
1 15.01.2015 

 
19.02.2015 

Тренінг навичок консультування людей, що пережили 
кризові події для студентів-волонтерів з соціальної 
роботи 

2 

2 18.03.2015 Тренінг  розвитку комунікативних навичок  1 
3 09.04.2015 Тренінг – семінар «Впевнена поведінка» 1 
4 19.06.2015 Тренінг особистісного розвитку “Постановка цілей” 1 
5 14.10.2015 Тренінг  розвитку навичок адаптації до студентського 

життя  
1 

 
ІІІ. Просвітницько-пропагандистська робота проводилась з метою формування у 

студентів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я, профілактики 
алкоголізму, наркоманії, СНІДу періодично  протягом січня-квітня, вересня – червня 2015р. 
було зроблено: 

- пошук, відбір та підготовку матеріалів для сайту психолога, дошки оголошень та 
столу роздаткових матеріалів просвітницької тематики;  

- оформлення та наповнення матеріалами дошки оголошень, сайту 
психолога.//consultant.ukma.kiev.ua 
ІV. Викладацька діяльність здійснювалась  в рамках проведення чотирьох 

навчальних курсів, а саме: 
- теоретично-практичного курсу «Базові навички спілкування-2» для студентів ІІ р.н. 

спеціальності «Соціальна робота»; (січень-квітень); 
- теоретично-практичного курсу «Базові навички спілкування-1» для студентів ІІ р.н. 

спеціальності «Соціальна робота»; (вересень-грудень). 
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V. Налагодження та підтримка зв’язків із зовнішніми організаціями для 

співпраці у профілактичній та просвітницько-пропагандистській роботі здійснювалося з 
наступними закладами: 

- Молодіжний центр з проблем трансформації соціальної сфери «СОЦІУМ – ХХІ»; 
- Українська спілка психотерапевтів; 
- Психологічна служба Майдану; 
- Київський міський Центр соціальних служб. 

VІ. Підвищення кваліфікації 
Участь в терапевтичних сесіях «Терапевтична група клієнт-центрованого напрямку», 

яку проводить Українська Спілка Психотерапевтів (березень; червень, жовтень) 
Навчання на тренінгу, який проводився фахівцями з Ізраїлю «Робота з психологічною 

травмою та з її наслідками. Допомога при ПТСР» (січень, лютий). 
 
 

12. Підсумки. 
 

Минулі роки були роками об’єктивних економічних труднощів та суттєвого 
щорічного скорочення державного замовлення. В той же час, Національний університет 
«Києво-Могилянська академія» впевнено розвивався, про що свідчать здобутки, 
представлені у цьому звіті. Зокрема, національні університетські рейтинги у 2015 р., як 
завжди, відзначають належний рівень якості Києво-Могилянської академії. 
 

Не зважаючи на те, що Києво-Могилянська академія є  найменшим університетом 
серед провідних українських вищих навчальних закладів за кількістю науково-педагогічних 
працівників, студентів, і відповідно, випускників, Академія є серед лідерів більшості 
різноманітних рейтингів ВНЗ України.  
 

Оскільки як у міжнародних, так і українських рейтингах вищих навчальних закладів 
береться розмір університету і, відповідно, оцінюються абсолютні показники, можемо 
вважати наші минулорічні здобутки достатньо суттєвими. Для порівняння: у НаУКМА 
навчається близько 3 500 студентів, тоді як у КПІ – 35 800, в КНДУ ім. Шевченка – 26 000. 

 
У найбільш академічному за своїми критеріями українському рейтингу ТОП-200 

Києво-Могилянська академія зайняла 5 місце (4 місце у 2014-2012 р.р., 5 місце у 2011 р.).  
 

«Зарплатний» рейтинг журналу «Деньги» укладається шляхом опитування провідних 
компаній-роботодавців України з метою визначити ВНЗ, навчання в яких має найбільшу 
практичну цінність, відповідає вимогам бізнесу і гарантує випускникам надійні перспективи 
працевлаштування. Вперше за восьмирічну історію існування цього рейтингу Києво-
Могилянська академія посіла перше місце в країні серед ВНЗ з правничих спеціальностей (2 
місце в 2014 р. та 3 місце в 2013 р.). Цей рейтинг також визначив за НаУКМА: серед ВНЗ з 
гуманітарних спеціальностей – 2 місце (1 місце у 2013-2014 рр.) та серед ВНЗ з економічних 
спеціальностей – 3 місце (3 місце у 2014 р., 2 місце у 2013 р.). 
 

У своєму останньому річному звіті в якості Президента НаУКМА С.М.Квіт окреслив 
три основні завдання Києво-Могилянської академії на кілька наступних років:  

(1) оновлення стратегічного плану розвитку;  
(2)  кількісне збільшення контингенту студентів Києво-Могилянської академії без 

відповідних якісних втрат;  
(3) розвиток ініціативності всередині НаУКМА.  
 
Всі ці цілі були в певній мірі виконані. Так,  
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(1) у 2015 році був розроблений та прийнятий Стратегічний план розвитку НаУКМА 
на 2015-2025 роки;  

(2) за результатами вступної кампанії 2015 р. відбулось кількісне збільшення 
контингенту студентів Києво-Могилянської академії завдяки ліцензуванню нових 
спеціальностей, збільшенню ліцензійної кількості деяких існуючих спеціальностей та 
залученню порівняно з минулими роками значно більшої чисельності студентів, які 
навчаються за рахунок фізичних та юридичних осіб. Середній бал ЗНО першокурсників, які 
вступили у 2015 р. на переважну більшість бакалаврських програм в Києво-Могилянській 
академії є найвищим у країні; 

(3) прикладами розвитку ініціативності всередині НаУКМа стали (а) залучення більше 
двохсот могилянців до роботи над Стратегічним планом розвитку Академії на наступне 
десятиріччя; (б) відновлення студентського самоврядування; (в) розвиток демократичних 
механізмів прийняття внутрішньо-університетських рішень тощо. 
 
  

На що Києво-Могилянській академії потрібно звернути увагу на найближчі кілька 
років у першу чергу? Наше найголовніше завдання – це реалізація Стратегічного плану 
розвитку НаУКМА, прийнятого у цьому році. Для цього нам потрібно здійснити такі 
першочергові кроки:   

(1) Завершити роботу над базовими нормативно-правовими актами НаУКМА, серед 
яких Статут НаУКМА, Положення про Вчену раду, Положення про комітети 
Вченої ради, Положення про ректорат; оновити Положення про навчання. 

(2) Після затвердження Положення про комітети Вченої ради НаУКМА створити 
систему комітетів як механізм демократичного самоврядування та прийняття 
рішень в Академії з максимальним залученням членів Могилянської спільноти до 
роботи в комітетах. 

(3) Як один із перших важливих заходів для створенню інституційного механізму та 
грантової культури в КМА заснувати окремий грантовий офіс з метою допомоги 
структурним підрозділам Академії у пошуку грантів, підготовці грантових 
аплікацій, адмініструванні грантів та звітуванні. 

(4) Розробити реалістичну програму, яка буде сприяти збільшенню наукових 
публікацій, які індексуються у міжнародних базах Scopus та Web of Science.  

(5) Суттєво покращити показники НаУКМА у впливовому міжнародному рейтингу   
Webometrics, який береться до уваги у розрахунках міжнародних та українських 
рейтингах вищих навчальних закладів. 

(6) Продовжити роботу над стратегічними проектами НаУКМА: Мережі XXI 
сторіччя, Докторська школа імені родини Юхименків, Реферовані англомовні 
журнали, Розвиток факультету природничих наук. 
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ДОДАТКИ. 
 
Додаток 1.  
Перелік наукових підрозділів НаУКМА 
 

№ 
з/п Назва Керівник 

1.  Лабораторія генетики та клітинної біології кафедри 
біології НаУКМА 

Антонюк  
Максим Зиновійович 

2.  Лабораторія сучасних інформаційних технологій Глибовець 
Микола Миколайович 

3.  Лабораторія фінансово-економічних досліджень Лук’яненко                      
Ірина Григорівна 

4.  Науково-дослідний центр орієнталістики ім. Омеляна 
Пріцака НаУКМА  

Сидорчук   
Таїсія Михайлівна 

5.  Науково-навчальний центр "Інститут богословських 
студій " 

Хромець  
Віталій Леонідович 

6.  Науково-дослідний центр «Спадщина Києво – 
Могилянської академії» 

Яременко   
Максим Васильович 

7.  Центр “Археологічна експедиція НаУКМА” Залізняк                             
Леонід Львович 

8.  Центр «Інститут громадянської освіти» Дем’янчук  
Олександр Петрович 

9.  Центр дослідження проблем верховенства права та 
його втілення в національну практику України  

Козюбра  
Микола Іванович  

10.  Центр дослідження сучасної літератури Панченко  
Володимир Євгенович 

11.  Центр досліджень екосистем, змін клімату та сталого 
розвитку 

Вишенська  
Ірина Георгіївна  

12.  Центр досліджень здоров’я та соціальної політики  Грига  
Ірена Максимівна 

13.  Центр досліджень історії та культури 
східноєвропейського єврейства 

Фінберг  
Леонід Кушелевич 

14.  Центр європейських гуманітарних досліджень Сігов                                
Костянтин Борисович 
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15.  Центр інвестиційної аналітики  Пенцак 
Євген Ярославович 

16.  Центр інноваційних методик правової освіти Артикуца                       
Наталія Володимирівна 

17.  Центр історії державотворення України ХХ сторіччя В’ятрович  
Володимир Михайлович 

18.  Центр канадських студій Мазін   
Дмитро Михайлович 

19.  Центр кінематографічних студій Брюховецька 
Лариса Іванівна 

20.  
Центр комунікативних трансформацій 

Зернецький 
Павло Васильович 

21.  Центр мембранних досліджень 
Бурбан                             
Анатолій Флавіанович 

22.  Центр міждисциплінарних досліджень світової 
політики 

Кушніренко  
Володимир Олександрович 

23.  Центр міжкультурних комунікацій Огаркова  
Тетяна Анатоліївна 

24.   Центр міжнародного захисту прав людини   Антонович  
Мирослава Михайлівна 

25.  Центр молекулярних і клітинних досліджень Білько                           
Надія Михайлівна 

26.  Центр польських та європейських студій ім. Є. 
Гедройця 

Диса 
Катерина Леонідівна 

27.  Центр соціального партнерства та лобіювання  
 

Панцир  
Cергій Іванович 

28.  Центр дослідження конфліктів та психоаналізу  
Гірник  
Андрій Миколайович 
 

29.  Центр тестових технологій НаУКМА Брюховецький 
В'ячеслав Степанович 

30.  Школа політичної аналітики 
 

Гарань                                  
 Олексій Васильович 

31.  Український центр досліджень Голодомору Гриневич Людмила 
Володимирівна 
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32.  Науково-навчальний центр «Інноваційна 
лабораторія» 

Бажал  
Юрій Миколайович 

33.  Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії 
корупції в Україні 

Нестеренко  
Оксана Володимирівна 

34.  Науково-навчальний центр «Кримські студії» 165м.. 
Ісмаїла Гаспринського 

Кушніренко  
Володимир Олександрович 

35.  Центр урбаністичних студій Осьмак  
Владислава Анатоліївна 

 
Додаток 2.  
Перелік зареєстровані в УкрІНТЕІ наукових тем, що виконуються в межах 
робочого часу викладачів  

 
№ 
з/п Назва теми Науковий 

керівник  

Номер 
державної 
реєстрації 

Підрозділ 

Факультет гуманітарних наук 

1 Філософсько-естетичні 
проблеми української та 
зарубіжної літератур; 
взаємини національних 
літератур 

Моренець 
Володимир 
Пилипович, д-р 
філол. наук, проф. 

0110U001738 

фундаментальна 

Кафедра 
літературозна-
вства 

2 Українська мова в ХХ 
сторіччі: стан, статус, форми 
побутування 

Масенко Лариса 
Терентіївна, д-р 
філол. наук, проф.  

0109U008100 

фундаментальна 

Кафедра 
української 
мови 

3 Лексика та граматика мовних 
систем: діахронія і сучасний 
стан 

Лучик Василь 
Вікторович, д-р 
філол. наук, проф. 

0110U007377 

фундаментальна 

 

Кафедра 
загального та 
слов’янського 
мовознавства 

4 Теоретичні та прикладні 
аспекти культурологічного 
знання 

Собуцький 
Михайло 
Анатолійович, д-р 
філол. наук, проф. 

0114U001805 

фундаментальна 

Кафедра 
культурології 

5 Національна самобутність і 
порівняльне державотворення 
в історії 

Кірсенко Михайло 
Володимирович, д-р 
іст. наук, проф. 

0113U001652 

фундаментальна 

Кафедра історії 

6 Номінативні та комунікативні 
параметри мовних одиниць: 
діахронічний і синхронічний 
аспекти 

Лучик Василь 
Вікторович, д-р 
філол. наук, проф. 

0113U001651 

фундаментальна 

Кафедра 
загального та 
слов’янського 
мовознавства 

Факультет правничих наук 

7 Верховенство права: стан та 
перспективи вдосконалення 

Козюбра Микола 
Іванович, д-р юрид. 

0112U007427 

фундаментальна 

Кафедра 
загальнотеоре-
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механізмів його реалізації в 
Україні 

наук, проф. тичних та 
державно-
правових наук 

8 Правове регулювання 
асоціації між Україною та ЄС 

Петров Роман 
Арестович, канд. 
юрид. наук, доц. 

0113U000938 

прикладна 

Кафедра 
галузевих 
правових наук 

9 Сучасні проблеми теорії та 
практики кримінального і 
кримінального 
процесуального права 
України 

Галаган Володимир 
Іванович, д-р юрид. 
наук, проф. 

0114U001101 

прикладна 

Кафедра 
галузевих 
правових наук 

Факультет соціальних наук і соціальних технологій 

10 Трансформації українського 
суспільства, його соціальних 
структур, інституцій і 
суб’єктів 

Хмелько Валерій 
Євгенович, д-р 
філос. наук, проф. 

0110U001736 

фундаментальна 

 

 

Кафедра 
соціології 

11 Соціальні комунікації та 
професійні стандарти 
журналістики 

Квіт Сергій 
Миронович, д-р 
філол. наук, проф. 

0113U001653 

фундаментальна 

Школа 
журналістики 

12 Трансформаційні процеси в 
сучасних політичних 
системах 

Дем’янчук 
Олександр 
Петрович, д-р політ. 
наук, доц. 

0112U007428 

фундаментальна 

 

Кафедра 
політології 

13 Концептуальні засади 
розвитку теорії та практики 
соціальної політики і 
соціальної роботи в Україні 

Кабаченко Надія 
Василівна, канд. 
філос. наук, доц. 

0110U001735 

прикладна 

 

 

Школа 
соціальної 
роботи ім. 
В. Полтавця 

14 Сучасні методології та методи 
політичних досліджень 

Амельченко Наталія 
Анатоліївна, канд. 
філос. наук, доц. 

0112U007425 

фундаментальна 

Кафедра 
політології 

15 Теоретико-методологічні 
аспекти трансформацій галузі 
охорони здоров’я 

Чала Ніна 
Дмитрівна, канд. 
екон. наук, доц. 

0113U006364 

прикладна 

Школа охорони 
здоров’я 

16 Розвиток системи зв’язків з 
громадськістю як чинник 
становлення громадянського 
суспільства в Україні 

Королько Валентин 
Григорович, д-р 
філос. наук, проф. 

0113U006365 

прикладна 
Кафедра 
зв’язків із 
громадськістю, 
психології та 
педагогіки 

Факультет природничих наук 

17 Особливості сегрегації 
хромосом у сперматозоїдах 
носіїв збалансованих 
структурних хромосомних 
перебудов 

Білько Надія 
Михайлівна, доктор 
медичних наук, 
професор  

0114U005295 

прикладна 

Кафедра 
лабораторної 
діагностики 
біологічних 
систем 
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18 Морфофункціональна оцінка 
пулу стовбурових клітин при 
хронічній мієлоїдній лейкемії 
в культурі клітин in vitro 

Білько Денис 
Іванович, канд. 
біол. наук 

0114U001804 

прикладна 

Кафедра 
лабораторної 
діагностики 
біологічних 
систем 

19 Визначення 
антипроліферативних та 
протипухлинних властивостей 
нових сполук імідазольного 
ряду у модельній системі in 
vitro 

Білько Надія 
Михайлівна, доктор 
медичних наук, 
професор 

0115U007093 c Кафедра 
лабораторної 
діагностики 
біологічних 
систем 

Факультет економічних наук 

20 Маркетинг як ринково-
орієнтована концепція 
розвитку підприємництва 

Россоха Володимир 
Васильович, д-р 
екон. наук, проф. 

0115U004319 

прикладна 

 

Кафедра 
маркетингу та 
управління 
бізнесом 

21 Теоретико-методологічні 
засади формування в Україні 
постіндустріальної 
економічної системи 

Бажал Юрій 
Миколайович, д-р 
екон. наук, проф. 

0113U001654 

фундаментальна 

Кафедра 
економічної 
теорії 

Наукові центри та лабораторії 

22 Геоботанічна характеристика 
дослідних полігонів та фіто 
індикаційна оцінка реакції 
біотопів на зміну екофакторів, 
зокрема кліматичних 

Вишенська Ірина 
Георгіївна, канд. 
біол. наук, доцент 

0115U005889 

прикладна 

 

Центр 
досліджень 
екосистем, змін 
клімату та 
сталого 
розвитку 
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Додаток 3. 
Кількість опублікованих наукових праць (монографій, підручників, статей) у 2015 році 
Всього видано:  37 монографій  

8 підручників, 55 навчальних посібників та методичних рекомендацій  
843 публікацій, з них 151 – видані за кордоном. 

Науковий підрозділ Монографії Підручники  
 

Н
ав

ч.
 т

а.
 м

ет
од

. 
по

сі
бн

. 

Наукові статті 
Українські 

видання 

Іноземні 
видання 

Ф
ах

ов
і 

ви
да

нн
я 

ін
ш

і 

Факультет гуманітарних наук 

Кафедра історії  

3 

 

0 

4 12 21 15 

Кафедра археології 1 0 0 26 2 14 

Кафедра культурології 0 0 1 22 3 2 

Кафедра літературознавства 2 0 1 11 5 1 

Кафедра філософії та релігієзнавства 3 0 2 33 32 11 

Кафедра української мови 0 0 1 17 2 2 

Кафедра загального і слов’янського 
мовознавства 

0 0 1 6 8 9 

 

Кафедра англійської мови 0 0 3 3 3 1 

 

РАЗОМ: 9 0 13 130 76 55 
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Факультет економічних наук 

Кафедра економічної теорії  2 

 

2 2 16 8 8  

Кафедра маркетингу та управління бізнесом 3  0 

 

1 8  10  8 

Кафедра фінансів 4  2 5  14  12  12 

Києво-Могилянська бізнес-школа 0 0 1 4 2 0 

РАЗОМ:  9 4 9 42 32 28  

Факультет правничих наук 

Кафедра загальнотеоретичних та державно-
правових наук 

0 1 0 21 7 0 

Кафедра міжнародного права і спеціальних 
правових наук 

2 0 5 10 10 4 

 

Кафедра галузевих правових наук 9 1 2 28 14 7 

РАЗОМ:  11 2 7 59 31 11  

Факультет природничих наук 

Кафедра фізичного виховання 0 0 1 1 3 0 

Кафедра фізико-математичних наук 0 

 

0 0 1 13 11 

Кафедра хімії 0 0 

 

1 4 7 1 

Кафедра біології,  
Лабораторія генетики та клітинної біології 

0 

 

0 

 

0 2 0 1 
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Кафедра екології 3 

 

0 

 

2 23 38 2 

Кафедра лабораторної діагностики біологічних 
систем 

0 

 

0 

 

0 2 6 7 

РАЗОМ: 3 0 4 33 67 22 

Факультет інформатики 

Кафедра інформатики  0 1  1 10  3 3 

 

Кафедра мережних технологій 1 
 

0 
 

1 13 9 0  

Кафедра мультимедійних систем 0 

 

1 

 

0 4  6 0 

Кафедра математики 0 

 

0 

 

5  4 18  2  

РАЗОМ: 1  2  7 31 36 5  

Факультет соціальних наук і соціальних технологій 

Кафедра соціології 1 0 

 

2 14  20 12 

Кафедра зв’язків з громадськістю 0 0 

  

 2  4  10  3 

Кафедра психології та педагогіки 0 0 2 2 29 1 

Кафедра політології 0  0 

 

0  7  8 4  
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Школа охорони здоров’я 0 

 

0 

 

1 3 4 3 

Школа соціальної роботи ім. проф. В. Полтавця 1 

 

0 8 3 4 4 

РАЗОМ: 2  0  15 33  75 27  

Науково-дослідні підрозділи 

Центр кінематографічних студій 1 

 

0 

 

0 0  31  1 

Науково-дослідний центр орієнталістики ім. 
Омеляна Пріцака 

0 
 

0 
 

0 1  4 0 
 

Наукова бібліотека 0 

  

0 

 

0 7 1 2 

Центр досліджень сучасної літератури 1 

 

0 

 

0 0 0 0 

РАЗОМ: 2  0 0 8 39 3 

ВСЬОГО: 37  8 55  336 356 151  
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Додаток 4.  
Кількісні дані про участь співробітників НаУКМА у наукових заходах протягом  2015 року 
    Національних конференцій, проведених самостійно – 41,  спільно з іншими організаціями – 43;  

міжнародних конференцій, проведених самостійно – 12,   спільно з іншими організаціями – 17.  
виступів науковців НаУКМА на конференціях – 845, з них  - 432 міжнародні.  

 

Наукові підрозділи 

Наукові заходи Доповіді 
Національні/регіональні міжнародні національні 

/ 
регіональні  

міжнародні  організовані 
самостійно 

спільно з 
іншими 

організаціями 

організовані 
самостійно 

спільно з 
іншими 

організаціями 

Факультет гуманітарних наук 

Кафедра англійської мови 2 1 1 0 19 7 

Кафедра історії 1 6 2 0 45 37 

Кафедра археології 1 0 0 0 34 7 

Кафедра культурології 1 0 0 0 17 10 

Кафедра літературознавства 2 0 1 0 28 7 

Кафедра філософії та релігієзнавства 0 0 2 0 26 44 

Кафедра української мови 0 0 1 0 9 25 

Кафедра загального і слов’янського 
мовознавства 

1 0 0 0 9 6 

РАЗОМ: 8 7 7 0 187 143 

Факультет економічних наук 

Кафедра економічної теорії 1 1 1 0 14 41 

Кафедра маркетингу та управління бізнесом 1 3 0 0 4 11 

Кафедра фінансів 1 0 2 0 6 30 
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Києво-Могилянська бізнес-школа 2 8 1 0 2 5 

РАЗОМ: 5 12 4 0 26 87 

Факультет правничих наук 

Кафедра загальнотеоретичних та державно-
правових наук 

3 0 0 0 26 9 

Кафедра міжнародного права і спеціальних 
правових наук 

3 5 0 0 26 13 

Кафедра галузевих правових наук 3 0 0 0 11 20 

РАЗОМ: 9 5 0 0 63 42 

Факультет природничих наук 

Кафедра фізичного виховання 1 0 0 0 3 0 

Кафедра фізико-математичних наук 1 0 0 0 3 8 

Кафедра хімії 0 0 0 1 2 5 

Кафедра біології,  
Лабораторія генетики та клітинної біології 

0 0 0 0 0 3 

Кафедра екології 2 2 0 0 35 33 

Кафедра лабораторної діагностики 
біологічних систем 

2 0 0 0 4 3 

РАЗОМ: 6 2 0 1 47 52 

Факультет інформатики 

Кафедра інформатики 0 0 0 1 1 2 

Кафедра мережних технологій 0 0 0 0 0 6 

Кафедра мультимедійних систем 0 0 0 0 1 9 

Кафедра математики 1 0 0 1 3 3 
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РАЗОМ: 1 0 0 2 6 20 

Факультет соціальних наук і соціальних технологій 

Кафедра соціології 0 0 0 1 13 22 

Кафедра зв’язків з громадськістю 2 11 0 9 6 2 

Кафедра психології та педагогіки 5 0 1 1 16 6 

Кафедра політології 2 1 0 1 14 16 

Школа охорони здоров’я 1 2 0 0 0 6 

Школа соціальної роботи ім. проф. В. 
Полтавця 

1 3 0 0 19 7 

РАЗОМ: 11 17 1 12 68 59 

Науково-дослідні підрозділи 

Центр кінематографічних студій 1 0 0 0 11 1 

Науково-дослідний центр орієнталістики ім. 
Омеляна Пріцака 

0 0 0 0 0 2 

Наукова бібліотека 0 0 0 2 14 17 

РАЗОМ: 1 0 0 2 25 20 

ВСЬОГО: 41 43 12 17 422 423 
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Додаток 5.  
Наукові публікації студентів НаУКМА у 2015 році 

Загальна кількість публікацій студентів НаУКМА – 84, з них – 59 самостійно 
І. Статті, написані студентами у співавторстві 

№ 
з/п 

ПІБ студента Назва статті Де опублікована 

Факультет економічних наук 

1. О.К. Прімєрова, А.В. Васильчик Оцінка показників гендерної рівності в Україні Актуальні проблеми міжнародного 
економічного співробітництва: оцінки та 
стратегії: збірник тез наукових робіт учасників 
Міжнародної науково-практичної конференції. – 
О.: ЦЕДР, 2015. – С. 111-113. 

2. Т.Г. Буй, І.Я. Гаврилів Розвиток електронної комерції як інструмент 
підвищення конкурентоспроможності 
українських компаній 

Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. –
2015.–Т. 172. -С. 8-14. 

Факультет правничих наук 
3. Посполітак В.В., Ященко К.Ю. Угода про Асоціацію України та Європейського 

Союзу: її вплив на розвиток бізнесу в Україні 

Юридичний журнал, №3. – 2015. – с. 34-41 

 

Факультет природничих наук 

4. І.Г.Вишенська, В.В. Іваник Вплив кліматичних факторів на вміст вуглецю в 
грунті степової екосистеми в експерименті зі 
штучною модифікацією вологості 

Наукові записки НаУКМА. Сер.: Біологія та 
екологія. Том 171. – 2015. – С. 46 - 50. 

5. Л.А. Нападовська, А.П. Пашков, 
В.Д. Волошанович, П.І. Пашков 

Молочна та молочно-переробна промисловість: 
сучасний стан, проблеми безпеки, якості 
харчування екології довкілля та шляхи їх 
розв`язання в Україні 

Безпека життєдіяльності. – К.: Основа, 2015. - № 
6. - С. 21 – 25. 

 

6. Семенюк Н.Є., Владімірова Н.О. Роль фітомікроепіфітону у формуванні кисневого 
режиму річкової ділянки Канівського 
водосховища 

Сучасна гідроекологія: місце наукових 
досліджень у вирішенні актуальних проблем: 
матеріали Наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю 
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заснування Інституту гідробіології НАН 
України (2 – 3 квітня 2015 р., м. Київ). – К.: 
Інститут гідробіології НАН України, 2015. – С. 
60 – 61. 

7. Семенюк Н.Є., Майстер О.С. Оцінка екологічного стану річки Либідь Сучасна гідроекологія: місце наукових 
досліджень у вирішенні актуальних проблем: 
матеріали Наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю 
заснування Інституту гідробіології НАН 
України (2 – 3 квітня 2015 р., м. Київ). – К.: 
Інститут гідробіології НАН України, 2015. – С. 
62 – 63. 

8. Громико М. Г., Пашков А. П, 
Нападовська Л.А., Короленко 
І.Ю., Пашков С. І. 

Світові еколого – економічні пріоритети у 
вирішенні проблем відходів 

Безпека життєдіяльності. – К .: Основа, № 3 – 
2015. - С. 19 – 22. 

 

9. Manorma Sharma, Marta 
Trofimova, Vinay Sharma, Bhumi 
Nath Tripathi 

Genetic variation to aluminium sensitivity in 
chickpea depends on its ability to efficiently 
accumulate nitrate 

Advances in Agronomy and Plant Sciences. – 2015. 
- V. 1, # 1. – P.  1 – 12. 

10. А.В. Кирієнко, С.Ю. Михайлик, 
М.З. Антонюк 

Поліморфізм за генами GLU та GLI у 
інтрогресивних лініях м’якої  пшениці, 
стабільних за ознаками морфології колоса 

Наукові записки НаУКМА. — 2015. —Біологія 
та екологія. — Т. 171. 

11. Агре М.Я., Просвірнова Д.Ю. Кінематика комптон-ефекту на зв'язаному 
електроні 

Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні 
науки, Т. 165, С. 41-48. 

12. Ребро Д.Я., Лахманюк Т.В.   Екотуризм як одна з підвалин розвитку туризму в 
Україні 

Тези доповідей ХІІ Всеукраїнської  наукової 
конференції студентів і молодих вчених. 
«Молодь: освіта, наука, духовність». Частина 1.  
Київ. 2015. С. 245 - 246. 

13. Спічек Я.О., Гордієнко Л.В., 
Збанацький С.В. 

Чи потребує сучасне студентство «Туристичних 
ініціатив» від своїх університетів (на прикладі 

Тези доповідей ХІІ Всеукраїнської  наукової 
конференції студентів і молодих вчених. 
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НаУКМА) «Молодь: освіта, наука, духовність». Частина 1. 
Київ. 2015. С. 247 - 248. 

 

14. Коржов Н.М., Моргун З.П.   Використання сучасних та новітніх технологій 
для підвищення оздоровчого потенціалу людини 

Тези доповідей ХІІ Всеукраїнської  наукової 
конференції студентів і молодих вчених. 
«Молодь: освіта, наука, духовність». Частина 2. 
Київ. 2015. С. 71-73. 

 

Факультет соціальних наук і соціальних технологій 

15. Гусак Н.Є., Хрипко О.І.   Ліцензування соціальних працівників у США: 
уроки для України 

Освітній процес і трансформація сучасного 
українського суспільства : тези доп. / Матеріали 
І міжнародн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 17 
квітня 2015 р.). [Укл. М.О. Голубєва]. – К.: 
НаУКМА, 2015. – С.14-15 (0,05 др. арк.) 

16. Виноградов О. Г., Ковалевська 
Ю.А. 

Вимірювальна модель шкали загальної каузальної 
орієнтації 

Наукові записки НаУКМА: Педагогічні, 
психологічні науки та соціальна робота. – 2015. 

17. Виноградов О. Г., Куделя М.Є. Багатомірний аналіз ставлення до конфліктних 
суспільних тем 

Наукові записки НаУКМА: Соціологічні науки. 
– 2015. 

18. Голота Д., Мальцева К. Імміграційна політика інтеграції в Данії, Норвегії 
та Швеції: цілі, результати та тенденції 

Наукові записки НаУКМА: Соціологічні науки. 
– 2015. 

19. Марценюк Т. О., Колеснік В. С. Дискримінація за гендерною ідентичністю в 
Україні на прикладі трансгендерних людей 

Вісник Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут». 
Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. 
– Київ: ІВЦ «Політехніка», 2015. – С. 95-105 (1,1 
др. арк.). 

 

20. Мулявка В., Оксамитна С. Освітня нерівність за місцем проживання та 
типом освітнього закладу 

Наукові записки НаУКМА, 2015. Серія: 
Соціологічні науки – С. 9–19. ( 1,1 д.а.) 
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21. Мулявка В., Рябчук А. Обмеження у підготовці до складання ЗНО 
учнями із сільської місцевості 

Соціологія: теорія, методи, маркетинг - 2015., 
№1. - С. 116-131. 

 

Факультет інформатики 

22. Д. Л. Розумняк, Н. Ю. Щестюк Дельта хеджування для моделей з «активним» 
«ринковим» часом 

IV всеукраїнська наукова конференція молодих  
вчених з математики та фізики. Тези доповідей. 
– Київ, 23-25 квітня 2015 р. - с. 66. 

23. К. Д. Шишкалова, Н. Ю.Щестюк   Економетричні моделі фінансових часових рядів, 
що породжуються послідовностями динамічного 
хаосу 

IV всеукраїнська наукова конференція молодих  
вчених з математики та фізики. Тези доповідей. 
– Київ, 23-25 квітня 2015 р. - с. 70. 

24. Афонін А.О., Зважій Д.В Особливості використання документно-
орієнтованих баз даних на прикладі MONGODB 

Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки. 
Том 177. – К., 2015. 

25. Пєчкурова О.М., Ахмедзянов П.А. Аналіз фреймфорків реалізації моделі акторів Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки. 
Том 177. – К., 2015. 

 
ІІ. Статті, написані студентами самостійно 

№ 
з/п ПІБ студента/ки Назва статті Де опублікована 

Факультет гуманітарних наук 

26. Андрійчук І. О. Цинічний розум та кінічний безум: 
сучасна філософія у сутінках 
Просвітництва 

Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського 
факультету – 2015", 21–22 квіт. 2015 р. : [матеріали доповідей 
та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К. : 
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 
2015. – Ч. 1. – С. 102–104.  

 

27. Андрійчук І. О. Two Centuries of Critical Reason: Cynicism 
and Enlightenment 

Тези десятої студентсько-аспірантської міждисциплінарної 
конференції «Філософія. Нове покоління» (Київ, НаУКМА, 
21–22 травня 2015 р.). / упор. О. Саковська, Ю. Макух. – К.: 
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«Києво-Могилянська академія», 2015. – С. 31–33. 

 

28. Безман А. С. Пояснення соціальної дії: квазікаузальна 
модель 

Тези десятої студентсько-аспірантської міждисциплінарної 
конференції «Філософія. Нове покоління» (Київ, НаУКМА, 
21–22 травня 2015 р.). / упор. О. Саковська, Ю. Макух. – К.: 
«Києво-Могилянська академія», 2015. – С. 29–31. 

 

29. Білоус А. А. Внесок школи моїстів у розвиток 
мистецтва дискусії в Китаї 

Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського 
факультету – 2015", 21–22 квіт. 2015 р. : [матеріали доповідей 
та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К. : 
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 
2015. – Ч. 1. – С. 197–199. 
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2015 р. - с. 25. 

83. Р. С. Яворський   Використання клітинних автоматів для 
побудови складних динамічних ефектів 

IV всеукраїнська наукова конференція молодих  вчених з 
математики та фізики. Тези доповідей. – Київ, 23-25 квітня 
2015 р. - с. 71. 

84. B.V. Kulynych Symmetric Somewhat Homomorphic 
Encryption over the Integers 

IV всеукраїнська наукова конференція молодих  вчених з 
математики та фізики. Тези доповідей. – Київ, 23-25 квітня 
2015 р. - с. 57 
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Додаток 6.   
Перелік докторських та кандидатських дисертацій, захищених аспірантами та співробітниками НаУКМА у 2015 році 
Загальна кількість захищених дисертацій:  
з них докторських – 3,  кандидатських – 20    

№ 
з/п ПІБ Назва дисертації Шифр спеціальності 

Науковий 
керівник/ 

консультант 
Місце і час захисту 

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 

1. Яременко Максим 
Васильович 

Студенти Києво-Могилянської 
академії XVIII ст.: характеристика 
складу та стимули до навчання 

07.00.01–історія 
України 

д іст. н., проф. Н. М. 
Яковенко 

12 травня 2015 р. на 
засіданні спеціалізованої 
Вченої ради Д 35.222.01 
Інституту українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН 
України та Інституту 
народознавства НАН 
України. 

2. Головащенко Сергій 
Іванович 

Біблієзнавство в Київській духовній 
академії (ХІХ – поч. ХХ ст.): 
становлення і розвиток 

09.00.11 – 
релігієзнавство 

д. філос.н., проф. 
Ткачук М. Л. 05 червня 2015 р. на 

засіданні спеціалізованої 
Вченої ради Д 26.053.21 в 
Національному 
педагогічному 
університеті імені М. П. 
Драгоманова 

3. Ганущак-Єфіменко Л. 
М. 

Механізм управління інноваційним 
розвитком підприємництва в Україні 

08.00.03 - економіка 
та управління 
національним 
господарством 

 Національна академія 
управління при 
Президентові України 
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КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 

Факультет правничих наук 

Кафедра загальнотеоретичних та державно-правових наук 

 Звєрєв Є. О.  Тлумачення міжнародних договорів 
національними судами: європейський 
досвід та українська практика 

12.00.01 – теорія та 
історія держави і 
права; історія 
політичних і 
правових вчень 

д.ю.н., проф. 
Козюбра М. І. 

НаУКМА, 17 вересня 2015 
р. 

 

 Абрамович Р. М. Принцип незворотності дії закону у 
часі: еволюція, стан та перспективи 
його застосування в Україні 

12.00.01 – теорія та 
історія держави і 
права; історія 
політичних і 
правових вчень 

д.ю.н., проф. 
Козюбра М. І. 

НаУКМА, 17 вересня 2015 
р. 

 

 Євтошук Юлія 
Олегівна 

Принцип пропорційності як необхідна 
складова верховенства права 

12.00.01 – теорія та 
історія держави і 
права; історія 
політичних і 
правових вчень 

д.ю.н., проф. 
Козюбра М. І. 

НаУКМА, 17 вересня 2015 
р. 

 

Факультет гуманітарних наук 

Кафедра історії 

 Гаврилюк Іван 
Володимирович 

Приватні війська князя Владислава 
Домініка Заславського (1618-1656 рр.) 
в контексті розвитку надвірних армій 
в ранньомодерній Європі XVII ст. 

07.00.02 – всесвітня 
історія 

канд. іст. наук, доц. 
Сокирко О. Г. 

15 жовтня 2015 року на 
засіданні спеціалізованої 
Вченої ради К 26.133.02 у 
Київському університеті 
імені Бориса Грінченка. 

          Кафедра літературознавства 
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 Пашко Оксана 
Володимирівна 

Рецепція творчості Сергія Єсеніна в 
Україні 1920-х років 

10.01.05 – 
порівняльне 
літературознавство 

канд. філол. наук, 
доц. Кісельова Л. О. 

Інститут літератури ім. Т. 
Шевченка НАНУ, 
30.03.2015 р 

 Максимчук Ольга 
Василівна 

Пісня пісень у літературі українського 
Бароко 

10.01.01 – українська 
література 

канд. філол. наук, 
доцент Павленко Г. 
І. 

НаУКМА, 18.06.2015  р. 

+ PhD НаУКМА 

 Полюхович Ольга 
Павлівна 

Феномен алієнації в українській прозі 
1920-1940-х років 

10.01.01 – українська 
література 

д-р філол. наук, 
проф. Агеєва В. П. 

НаУКМА, 18.06.2015  р. 

+ PhD НаУКМА 

Кафедра загального та слов’янського мовознавства 

 Голінатий О. Ойконімія Кіровоградщини: історико-
етимологічний та словотвірний 
аспекти 

10.02.01  Ін-т мовознавства ім. О. О. 
Потебні НАН України 

 Надутенко М. В. Ойконімія Дніпропетровщини 10.02.01  Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. 
С. Сковороди 

Факультет природничих наук 

Кафедра фізико-математичних наук 

 Безвершенко Юлія 
Василівна 

Інтегровні моделі квантових систем у 
зовнішніх полях 

01.04.02 - теоретична 
фізика 

доктор фіз.-мат. 
наук, старший 
науковий 
співробітник 

Іоргов Микола 
Зіновійович 

8 жовтня 2015 р. на 
засіданні спеціалізованої 
Вченої ради Д 26.191.01 в 
Інституті теоретичної 
фізики ім. М.М. 
Боголюбова НАН України. 

Кафедра екології 

 Кучма Т. Л.  Індикація ландшафтного різноманіття 
за даними дистанційного зондування 
Землі 

03.00.16 – екологія  Інститут агроекології і 
природокористування 
Національної академії 
аграрних наук, Київ, 7 



 189 

жовтня 2015. 

Кафедра лабораторної діагностики біологічних систем 

 Пилип Лариса 
Ярославівна 

Особливості мейотичної сегрегації 
транслокацій у сперматозоїдах 
чоловіків із безпліддям 

03.00.15 – генетика  29 травня 2015 р. на 
засіданні спеціалізованої 
Вченої ради Д.26.562.02  у 
Державній установі  
«Національний науковий 
центр  радіаційної 
медицини НАМН 
України». 

 Дяченко Марія 
Володимирівна 

Особливості функціональної 
активності гемопоетичних клітин-
попередників кісткового мозку 
пацієнтів із хронічною мієлоїдною 
лейкемією 

03.00.11 – цитологія, 
клітинна біологія, 
гістологія 

 Захист відбувся 11 березня  
2015 р. на засіданні 
спеціалізованої Вченої 
ради Д.26.001.38  у 
Київському національному 
університеті мені Тараса 
Шевченка 

Кафедра хімії 

 Потворова Н. В. Функціоналізовані 
поліакрилонітрильні композитні 
мембрани 

02.00.06 – хімія 
високомолекулярних 
сполук 

канд. техн. н. 
Вакулюк П. В. 

НАН України, Ін-т хімії 
високомолекуляр. сполук 

Факультет  соціальних наук і соціальних технологій 

Кафедра політології 

 Шейко Ю. О. Парадигма політичного в 
рефлексивному модерні на прикладі 
сучасних німецьких політичних 
теорій 

23.00.01- теорія та 
історія політичної 
науки 

 Інститут політичних та 
етнонаціональних 
досліджень ім. І. Ф. 
Кураса, 1 грудня 2015. 

Могилянська школа журналістики 

 Безверха А. О. Representations of the Crimean Tatars in  доц. В. М. Кулик травень 2015 р., НаУКМА 
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the Ukrainian Media Discourse 

 
+ PhD НаУКМА 

 

Факультет економічних наук 

Кафедра фінансів 

 Мелих О. В.  Формування та оцінювання 
інвестиційних рішень промисловими 
підприємствами на засадах 
контролінгу 

08.00.04 – економіка 
та управління 
підприємствами (за 
видами економічної 
діяльності) 

д. екон. н., проф. 
Князєва О. А. 

Одес. нац. політехн. ун-т, 
02 червня 2015 р. 

      Кафедра маркетингу та управління бізнесом 

 Іванова З. О. Стратегія управління розвитком 
туристичної галузі 

08.00.03 – економіка 
та управління 
національним 
господарством 

 Національна академія 
управління МОН, 27 
березня 2015 р. 

Факультет інформатики 

      Кафедра математики 

 Лебідь Вікторія 
Олександрівна 

Спектральний аналіз зліченних графів 01.01.01 – 
математичний аналіз 

 Інститут математики НАН 
України, 10 березня 2015 
р. 

 Швай Надія 
Олександрівна 

Деформації матриць та критерії 
унітарної подібності і додатної 
визначеності 

01.01.06 – алгебра і 
теорія чисел 

 Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка, 30 березня 2015 
р. 
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Додаток 7.  
Основні події та заходи КМЦ 
 
ТВОРЧІ КОЛЕКТИВИ І СТУДІЇ КМЦ. ОСНОВНІ ПОДІЇ ТА ЗАХОДИ: 
 
Народна хорова капела  „ПОЧАЙНА” 
Художній керівник – нар. арт. України О. Жигун 
Організовано і проведено концертні програми: 
• Концерт „Духовність єднає Україну” у VII Міжнародній  Пасхальній асамблеї – 20 квітня 

(Національна музична академія ім. П.І. Чайковського) 
• Виступ у II Всеукраїнському фестивалі хорового мистецтва „Грінченківська весна” – 7 

травня (Київський університет імені Бориса Грінченка) 
• Концерт у шпиталі для військовослужбовців і ветеранів – 8 травня 
• Прем’єра  пісенної симфонії Ю. Алжнєва „За Чумацьким Шляхом” –  

9 червня (Національна філармонія України) 
• „Свято хорової музики” до 400-річчя Києво-Могилянської академії –  

26 вересня (НаУКМА) 
• Виступ під час урочистого відзначення 400-річчя Києво-Могилянської академії – 15 

жовтня (НаУКМА) 
• Друге хорове свято „Школа Павла Муравського” – 29 листопада (НаУКМА) 
• Новорічний хоровий концерт – 26 грудня 
 
Видано нові компакт-диски: 

• „За Чумацьким Шляхом” (аудіо) 
• „За Чумацьким Шляхом” (відео) 
• Програма концерту до 25-річчя колективу  

 
Готуються нові творчі проекти:   
• нова концертна програма – кантати Олександра Яковчука на поезії  
     П. Перебийноса 
• програма з пісень сюїти М. Вериківського „Лемківське весілля” 
• нова концертна програма з творів сучасних українських композиторів  

до 30-річчя заснування колективу 
 

 
Києво-Могилянський Театральний центр „ПАСІКА”: 
Художній керівник – засл. працівник культури України Андрій Приходько, 
Режисер – Тетяна Шуран 
Проведено вистави та концерти: 
а) професійних та аматорських, в т. ч. студентських, театральних колективів НаУКМА: 

• Традиційне різдв’яне свято «Розколяда» за участі всіх театральних колективів КМТЦ 
„ПАСІКА” – 23 січня –  1 вистава 

• вистава „Антігона” – філософська притча за однойменною п’єсою Жана Ануя.  
Режисер-постановник Володимир Кудлінський – 18 січня, 7 березня – 2 вистави  

•  „Казка про вівцю” за І. Колосовим. Режисер Ігор Білиць – 8  лютого, 8 квітня – 2 
вистави 

•  „Слово о збуренії пекла” – містерія за  п’єсою анонімного автора XVII ст. у 
постановці театру-студї „МІСТ”. Режисер Юлія Гасиліна. Проект „Українська 
барокова драма” – 22 лютого, 29 березня, 19 квітня, 24 травня, 14 червня, 4 і 18 
жовтня, 22 листопада, 13 грудня – 9 вистав 
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• Благодійний концерт за участі акторів КМТЦ „Пасіка” для бійців АТО – 12 лютого – 
1 концерт 

• „Антігона” - філософська притча за однойменною п’єсою Жана Ануя.  Режисер-
постановник Володимир Кудлінський – 18 січня,  7 березня. 11 червня – 3 вистави 

•  „Лист незнайомки”  за мотивами новели С. Цвейга. Режисер Ольга Попова –  29 і 30 
січня – 2 вистави 

• „Бояриня” за п’єсою Л. Українки. Режисер Катерина Чепура – 26 квітня, 29 листопада,  
5 грудня – 3 вистави 

• „Хроніки хрономів та фамів” -  комедія-буффонада за мотивами оповідань  Х. 
Кортасара. Режисер Ольга Попова – 6 квітня, 12 і 28 травня, 2 і 3 червня – 5 вистав 

• „Вампіри або коли вже нема чого втрачати” за п’єсою С. Віткевича „Мати”. Режисер 
Інна Єрмак –  14, 15, 27 лютого, 21 і 22 березня  – 4 вистави 

• „Шортові історії” – вистава студентської театральної студіїстудентська вистава. 
Режисер Тетяна Шуран – 5 і 6 лютого – 2 вистави 

• „Наодинці” – вистава за мотивами твору Я. Корчака „Наодинці з Господом Богом. 
Молитви тих, котрі не моляться” у постановці студентської театральної студії 
НаУКМА. Режисер Тетяна Шуран – 5 і 6 березня – 2 вистави 

• „Вій 2.0” за п’єсою Наталі Ворожбіт. Режисер Максим Голенко – 27 і 28 квітня – 2 
вистави 

• „Людина як поле бою” у постановці театру „Брама” (Польща) – 30 квітня – 1 вистава 
• „Палац насолод” за трагедією Джона Вебстера „Герцогиня Амальфі”. Режисер 

Максим Голенко – 6 і 7 червня,  11 жовтня – 3 вистави 
• вулична інсталяція з театралізованою ходою до пам’ятника Г. Сковороді під час 

традиційної акції одягання бонету, присвяченої Конвокації-2015 – 28 червня -  1  
виступ 

• „Катерина” за поемою Тараса Шевченка. Режисер Катерина Чепура – 5 жовтня, 8 і 9 
грудня – 3 вистави 

• „Треба жити – не можна вмирати або Листи з Харкова” – документальний триптих у 
постановці театру „Арабески” (м. Харків) – 7 жовтня – 1 вистава 

• „Декалог. Локальна світова війна” - документальний триптих у постановці театру 
„Арабески” (м. Харків) – 8 жовтня – 1 вистава 

• вулична інсталяція з театралізованою ходою до пам’ятника Г. Сковороді під час 
традиційної акції „Чистий Сковорода”, присвяченої Дню Академії-2015 – 15 жовтня -  
1  виступ 

•  „Галілей” – вистава у постановці студентської театральної студії НаУКМА. Режисер 
Анастасія Тищенко – 16 жовтня, 20 листопада – 2 вистави 

• у рамках 4-го фестивалю молодої української режисури ім. Леся Курбаса моновистава 
„WARнак” за поемою Тараса Шевченка у постановці Театрального простору „СВОЇ” 
(м.Дніпропетровськ). Режисер Ігор Шульга – 26 листопада – 1 вистава 

• „Хелемські мудреці” – анекдот без антракту за п’єсою М. Гершензона. Режисер 
Микола Бабин – 17 і 27 жовтня, 15 і 27 листопада, 1 грудня – 5 вистав 

• „Стан облоги” за однойменною драмою Альбера Камю. Режисер Тіна Єременко – 11 і 
12 грудня – 2 вистави 

• Благодійний концерт народної пісні за участі українських фольклорних гуртів для 
допомоги волонтеру Яні Зінкевич („Госпітальєри”) – 17 грудня 

 
Участь: 
• студентської театральної студії НаУКМА у новорічному святі для дітей переселенців 

(Подільський р-н м. Києва) – 3 і 4 січня 
• студентської театральної студії НаУКМА у благодійній акції для дітей переселенців 

(смт Димер Київської обл.) – 28 лютого 



 193 

• студентської театральної студії НаУКМА у святі до Дня захисту дітей (Подільський р-
н м. Києва) – 1 червня 

• студентської театральної студії НаУКМА у могилянському святі „КМА-400 фест” – 
27 червня 

• студентської театральної студії НаУКМА у традиційній акції „Сковорода – випускник 
Києво-Могилянської академії” під час Конвокації-2015 – 28 червня  

• студентської театральної студії НаУКМА у #FRESHFEST для першокурсників  – 29 
вересня 

• студентської театральної студії НаУКМА у Могилянському весіллі – 12 вересня 
• режисерів і акторів КМТЦ „ПАСІКА” у фестивалі витончених мистецтв  „Амплуа” – 

29 вересня 
• режисерів і акторів КМТЦ „ПАСІКА” у 4-му фестивалі молодої української режисури 

ім. Леся Курбаса  – 26 листопада 
• студентської театральної студії у традиційній акції „Чистий Сковорода” під час Дня 

Академії-2015 – 15 жовтня 
• студентської театральної студії в урочистому відзначенні 400-річчя Києво-

Могилянської академії – 15 жовтня 
• студентської театральної студії спільно зі Спудейським братством НаУКМА до дня 

Св. Миколая у дитячих будинках Києва і с. Замглай Чернігівської області – 18, 19, 20, 
21  грудня 

• акторів студентської театральної студії у благодійному концерті „Подарунок дитині 
героя – твоя подяка за мир” – 22  грудня 

 
Києво-Могилянським театральним центром «ПАСІКА» організовано і проведено для 
студентів НаУКМА та всіх охочих: 
• „Танці в Могилянці” – майстер-клас з українського традиційного народного танцю від 

фольклорного гурту „Божичі” – протягом року (крім травня-серпня) – загалом 14 
занять 

 
 
Кіноклуб НАУКМА 
Керівник - Ольга Єрмак(до червня), Максим Срібний 
Організовано та проведено – 181 кінопоказ, серед яких: 
покази кінострічок у межах внутрішньоакадемічної співпраці з кафедрою культурології: 
курси „Історія кіно”, „Антологія українського кіно”. Кінопокази за тематичними добірками: 
„Кінокласика”, „Художня антропологія Кіри Муратової”, „Антологія української анімації”, 
„Музичні легенди на екрані”, „Культові режисерські дебюти” та інші. 
 
Кіноклубом НаУКМА організовано і проведено: 
 особливі події: 
• за підтримки Кіноклубу НаУКМА був проведений міжнародний фестиваль авторських 

документальних фільмів "Ukraine: International Documentary Film Festival" – 17 і 27 квітня 
  творчі зустрічі: 
• з режисерами-документалістами Ю. Пупиріним та ін. : „Крим без вибору”, „Хроніки 

недооголошеної війни” – 21 березня 
• з доктором філософії Михайлом Мінаковим у рамках міжнародного фестивалю 

авторських документальних фільмів "Ukraine: International Documentary Film Festival"– 18 
квітня 

• з режисером Поліною Кельм  у рамках проекту Ukrainian  Stories – 19 квітня 
• з президентом НаУКМА Андрієм Мелешевичем у рамках міжнародного фестивалю 

авторських документальних фільмів "Ukraine: International Documentary Film Festival"– 20 
квітня 
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• з режисером Тетяною Кононенко у рамках міжнародного фестивалю авторських 
документальних фільмів "Ukraine: International Documentary Film Festival"– 25 квітня 

• зустріч-дискусія з незалежним критиком, членом робочої групи „Платформа стратегічних 
ініціатив „Культура 2025” Катериною Ботановою – 26 квітня 

• з кінознавцем Лук’яном Галкіним, автором фільму „Синекдоха, Нью-Йорк" – 18 вересня 
• із засновницею Кіноклубу НаУКМА, мистецтвознавцем Ольгою Брюховецькою з лекцію 

"По той бік «етнографізму»: оптичне несвідоме фільму "Тіні забутих предків"  –  9 
жовтня 

• з режисером Володимиром Денисенком, Репресоване народне кіно – 26 жовтня 
• з режисером Олегом Чорним та сценаристом Станіславом Цаликом,  авторами фільму 

"Голівуд над Дніпром. Сни над Атлантидою" – 12 листопада 
майстер-класи:  
• від режисера Поліни Кельм – низка майстер-класів з питань вироблення документальних 
стрічок у рамках міжнародного фестивалю авторських документальних фільмів "Ukraine: 
International Documentary Film Festival" – 21-24 квітня 
 
• спеціальний показ стрічки Г. Александрова „Веселі хлоп’ята” вихованцям спеціалізованої 
школи-інтернату №4 для дітей з вадами зору – 11 листопада  
 
Ансамбль старовинної музики 
Керівник – Тетяна Трегуб 
Організовано і проведено: 
• Концерт для учасників міжнародної наукової конференції „Назустріч викликам 

співробітництва між Україною та ЄС” – 26 березня 
• Концерт до Конвокації-2015 – 17 червня 
• Концерт до Дня Академії – 14 жовтня 
 
Художня студія НаУКМА „Антресоля”: 
Керівник – Ігор Цикура 
Організовано та проведено: 
• художня виставка „Мануфактура” (31 серпня – 19 вересня) 
Участь у : 
• „КМА-400 фест” (оформлення простору для творчості)  – 27 травня 
 
Студія іконографії 
Керівник – Дмитро Гордіца 
Організовано і проведено: 
• „Лики Свободи” – виставка сакрального мистецтва, присвячена героям України (3 червня 

- 3 липня) 
• „Могилянська Покрова” – виставка сакрального малярства до 400-річчя Києво-

Могилянської академії (13 жовтня - 5 листопада) 
• зустріч з істориком, письменником Сергієм Шумило, присвячена одному з перших 

ректорів Києво-Могилянської академії Ісайї Копинському, у контексті художньої 
виставки „Могилянська Покрова” до 400-річчя КМА  – 26 жовтня 

• участь художників у : 
- Другому міжнародному пленері „ЕЛЕОС. Милосердя в іконі” при Храмі Старозавітної 
Трійці (м. Тикочин, Польща) – 20 липня-1 серпня 
- Третьому міжнародному пленері „ЕЛЕОС. Еміграція в іконі” при Михайлівському 
Золотоверхому соборі (м. Київ) – 16-30 листопада 
 
Студентська музично-репетиційна студія НаУКМА   
Куратор – Дмитро Млечко 
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Молодіжний коворкінг-центр „Білий простір”  
Куратори – Марія Кінович, Галина Осадча 

Організовано і проведено: 

• виставки та інсталяції: 
-  Живопис Юлії Огаренко – січень  
-  „Невидима Іванка” –  живопис Галини Осадчої  – березень 
-  відеоінсталяція "Стіна" –  5 травня 

• освітньо-пізнавальні заходи для студентів: 
- молодіжний форум HR Today – 17 лютого 
- семінар "Освіта в Канаді" (спільно з Student Land) – 16 лютого 
- лекція Аріанни Хмельнюк (спільно з Makelab/Niiice) – лютий 
- презентація видання YOV – 19 лютого 
- зустріч Дебатного клубу – лютий 
- зустрічі Англомовного клубу – березень-травень 
- зустріч-обговорення з Ігорем Шапатаєвим "Нова Країна" – 12 березня 
- зустріч з випускницею Могилянки Ольгою Макар, показ фільму про Мозамбік 

"Африка, яку ви полюбите" –  2 квітня 
- зустрічі журналістського гуртка – 4 квітня 
- зустріч з  волонтером Всесвітнього Фонду Природи (WWF) Тетяною Карпюк –  13 

червня 
- презентація книги "Листи на війну" – 26 вересня 
- презентація Student Trainee Exchange Program  – 12 листопада 
- зустріч-спілкування у межах Дня відкритих дверей НаУКМА – 19 грудня 

• соціальні та благодійні проекти: 
- благодійний майстер-клас з виготовлення вітамінних батончиків для бійців у зоні 

АТО – 28  лютого  
- зустрічі AIESEC – травень, вересень – грудень 
- збір теплих речей та виготовлення бутербродів для бездомних – у листопаді 

(щочетверга) 
- зустрічі волонтерського центру „СВОЇ” - грудень 

• музичні та розважальні заходи для студентів: 
- Музично-поетичний вечір "Евтерпа"  – 12 лютого 
- Арт-вечірка КМАркет – 13 лютого 
- Музична тусівка та майстер-клас від професійного басиста Ярослава Товарянського 

– 27 лютого 
- Фортепіанний вечір від Ксенії Швець –  27 квітня 
- вечір класичного піаніно від „Нічної Варти” та „Молодь за мир” – 9 грудня 

• творчі зустрічі: 
- з Ігорем Шапатаєвим (спільно з InnoTech Ukraine) –  лютого 
- авторський вечір Богдани Матіяш і презентація книжки „Братик Біль, сестричка 

Радість” (спільно з Видавництвом Старого Лева) –  3 квітня 
- „Літтусівка” від Спудейського братства НаУКМА – 17 грудня 

• майстер-класи: 
- з виготовлення листівок до Дня закоханих від Надії Каламаєць (спільно з 

Видавництвом Старого Лева)  – 13 лютого 
- з народного співу та рукоділля від „Конотопської відьми” –  (раз у місяць)  лютий-

травень, вересень-грудень 
- з виготовлення листівок від Спудейського Братства  – 7 квітня 
- веснянок і великодніх пісень від Тетяни Сопронюк (Спудейське братство) – 8 квітня 
- майстер-класи Могилянського Конкурсу рухомої картинки – жовтень- листопад  
- зустріч YAP - скетчінг аквареллю – 18 листопада 
- серія майстер-класів з мистецтва орігамі –  19, 24 листопада 
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Додаток 8.  
Участь колективів КМЦ у міських, вітчизняних та міжнародних 
фестивалях, конкурсах, культурно-мистецьких проектах: 

 
Міські (2): 

• у новорічно-різдв’яних святах для дітей Києва та дітей переселенців у Подільському 
районі м. Києва – студентська театральна студія  під керівництвом Тетяни Шуран – 3 і 
4 січня  

• у святі до Дня захисту дітей (Подільський р-н м. Києва) – студентська театральна 
студія  під керівництвом Тетяни Шуран – 1 червня 

 
Всеукраїнські (2): 

• режисерів і акторів Києво-Могилянського театрального центру „ПАСІКА” у 
фестивалі витончених мистецтв „Амплуа” – 29 вересня 

• режисерів і акторів Києво-Могилянського театрального центру „ПАСІКА” у 4-му 
фестивалі молодої української режисури ім. Леся Курбаса  – 26 листопада 

 
Міжнародні (2 ): 

• за підтримки Кіноклубу НаУКМА проведений міжнародний фестиваль авторських 
документальних фільмів "Ukraine: International Documentary Film Festival" – 17-27 
квітня 

• художники студії іконографії у: 
- Другому міжнародному пленері „ЕЛЕОС. Милосердя в іконі” при Храмі    
   Старозавітної Трійці (м. Тикочин, Польща) – 20 липня-1 серпня 
- Третьому міжнародному пленері „ЕЛЕОС. Еміграція в іконі” при    

   Михайлівському Золотоверхому соборі (м. Київ) – 16-30 листопада 

 

Додаток 9.  
Участь у загальноакадемічних святах, вечори відпочинку 
для студентів та співробітників НаУКМА: 

 
• Конвокація-2015 – 28 червня  
• Посвята у спудеї – 31 серпня  
• Урочисте відзначення 400-річчя Києво-Могилянської академії – 15 жовтня 
 

Організація та проведення художніх виставок 
 

у Галереї мистецтв ім. Олени Замостян: 
• Виставка творів Емми Андієвської (графіка) – з 24 лютого по 24 березня 
• „Три” – виставка творів Галини Осадчої (живопис) – з 27 березня по 4 квітня  
• Виставка політичної карикатури Андрія Потопальського –  з 5 квітня по 19 квітня 
• „АРТіФАКТИ” – соціальний мистецько-освітній проект з низкою акцій: концертів, 

лекцій, майстер-класів від провідних українських митців спільно з арт-центром Павла 
Гудімова „Я Галерея” – з 20 по 24 квітня 

• Виставка шрифтового дизайну від Клубу творчого розвитку – з 6 по 17 травня 
• „Трон Атея”  – виставка творів Геннадія Фісуна –  з 20 по 30 травня 
• „Лики Свободи” – виставка сакрального мистецтва, присвячена героям України – з 3 

червня по 3 липня 
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•  „Мануфактура” – виставка художньої студії НаУКМА „Антресоля” –  з 31 серпня по 19 
вересня 

• „Ненавмисні зв’язки” – живопис Ігоря Цикури – з 25 вересня по 10 жовтня 
• „Могилянська Покрова” – виставка сакрального мистецтва до 400-ліття Києво-

Могилянської академії – з 13 жовтня по 5 листопада 
• „Українські літери” – виставка шрифтового дизайну – з 9 по 24 листопада 
•  „Сценографія. Львівські нотатки” – проект Богдана Поліщука - з 27 листопада по 27 

грудня 
 
у меморіально-художньому музеї І.-В. Задорожного: 
• оновлено експозицію до Дня Академії-2015 (жовтень) 
 
у  молодіжному коворкінг-центрі „Білий простір”: 
• Живопис Юлії Огаренко – січень 
• „Невидима Іванка” – живопис Галини Осадчої   –  березень 
• Відеоінсталяція „Стіна”  –  травень 
 
у фойє 3-го поверху КМЦ: 
• фотовиставка міжнародного  проекту “Eyes of Culture” – з 21 червня по 5 липня 

 
 

Організація та проведення концертів: 
 

• Благодійний концерт за участі акторів Києво-Могилянського театрального центру 
„Пасіка” для бійців АТО – 12 лютого 

• Концерт Ансамблю старовинної музики НаУКМА – 26 березня 
• Вечір музики від українських митців у межах освітньо-мистецького проекту 

„АРТіФАКТИ”  –  22 квітня 
• Концерт народної хорової капели „Почайна” у шпиталі для військовослужбовців і 

ветеранів – 8 травня 
• Концерт народної хорової капели „Почайна” – Прем’єра пісенної симфонії „За 

Чумацьким Шляхом” Юрія Алжнєва (Національна філармонія України) – 9 червня 
• Концерт Ансамблю старовинної музики НаУКМА до Конвокації-2015 – 17 червня 
• Концерт Ансамблю старовинної музики НаУКМА до Дня Академії – 14 жовтня 
• Свято хорової музики  за участі колективів з кількох міст України до 400-річчя Києво-

Могилянської академії – 26 вересня 
• Друге хорове свято „Школа Павла Муравського” за участі  народної хорової капели 

„Почайна” – 29 листопада 
• Благодійний концерт за участі українських фольклорних гуртів, організований Києво-

Могилянським театральним центром „Пасіка” для волонтера Яни Зінкевич 
(„Госпітальєри”) – 17 грудня 

• Новорічний хоровий концерт від народної хорової капели „Почайна” – 26 грудня 
 

Організація та проведення театральних вистав та перфоменсів: 
 

• Києво-Могилянським Театральним центром „ПАСІКА” організовано і проведено  81 
показ вистав і перформенсів професійних і аматорських, в т.ч. студентських, театральних 
колективів (Додаток 1) 
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Майстер-класи для студентів-членів творчих колективів і студій НаУКМА, 
співробітників та гостей: 

 
• „Танці в Могилянці” – майстер-клас з українського традиційного народного танцю від 

фольклорного гурту „Божичі” – 14 занять 
• з виготовлення листівок до Дня закоханих від Надії Каламаєць (спільно з 

Видавництвом Старого Лева) у студентському коворкінг-центрі „Білий Простір” – 13 
лютого 

• з народного співу та рукоділля від „Конотопської відьми” у студентському коворкінг-
центрі „Білий Простір”  (раз у місяць) – лютий-травень, вересень-грудень 

• з виготовлення листівок від Спудейського Братства у студентському коворкінг-центрі 
„Білий Простір” – 7 квітня 

• від легенди фотомистецтва Олександра Ляпіна в рамказ проекту „АРТіФАКТИ” у 
Галереї мистецтв ім. О. Замостян – 23 квітня 

• веснянок і великодніх пісень від Тетяни Сопронюк (Спудейське братство) у 
студентському коворкінг-центрі „Білий Простір” – 8 квітня 

• від режисера Поліни Кельм – низка майстер-класів з питань вироблення 
документальних стрічок у рамках міжнародного фестивалю авторських 
документальних фільмів "Ukraine: International Documentary Film Festival" – 21-24 
квітня 

• з колажу від куратора проекту „АРТіФАКТИ” Антона Логова у Галереї мистецтв ім. 
О. Замостян – 24 квітня 

• майстер-класи Могилянського Конкурсу рухомої картинки у коворкінг-центрі „Білий 
Простір” – жовтень- листопад  

• зустріч YAP - скетчінг аквареллю у студентському коворкінг-центрі „Білий Простір” 
– 18 листопада 

• серія майстер-класів з мистецтва орігамі у студентському коворкінг-центрі „Білий 
Простір”–  19, 24 листопада 

 
 

Творчі зустрічі, інші мистецькі акції: 
 

• музично-поетичний вечір „Евтерпа” у студентському коворкінг-центрі „Білий простір” – 
12 лютого 

• арт-вечірка у межах студентського проекту „КМАркет” у студентському коворкінг-центрі 
„Білий простір” – 13 лютого 

• музична тусівка та майстер-клас від професійного басиста Ярослава Товарянського у 
студентському коворкінг-центрі „Білий простір”– 27 лютого 

• зустріч з режисерами-документалістами Ю. Пупиріним та ін. : „Крим без вибору”, 
„Хроніки недооголошеної війни” (Кіноклуб НаУКМА) – 21 березня 

• авторський вечір Богдани Матіяш і презентація книжки „Братик Біль, сестричка Радість” 
(спільно з Видавництвом Старого Лева) –  3 квітня 

• зустріч з доктором філософії Михайлом Мінаковим у рамках міжнародного фестивалю 
авторських документальних фільмів "Ukraine: International Documentary Film Festival" 
(Кіноклуб НаУКМА) – 18 квітня 

• зустріч з режисером Поліною Кельм  у рамках проекту Ukrainian  Stories (Кіноклуб 
НаУКМА)  – 19 квітня 

• зустріч з президентом НаУКМА Андрієм Мелешевичем у рамках міжнародного 
фестивалю авторських документальних фільмів "Ukraine: International Documentary Film 
Festival" (Кіноклуб НаУКМА) – 20 квітня 

• лекція від корифея українського сучасного мистецтва Павла Гудімова „Мистецтво в музеї 
та поза ним” – 21 квітня 
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• зустріч з режисером Тетяною Кононенко у рамках міжнародного фестивалю авторських 
документальних фільмів "Ukraine: International Documentary Film Festival" (Кіноклуб 
НаУКМА) – 25 квітня 

• зустріч-дискусія з незалежним критиком, членом робочої групи „Платформа стратегічних 
ініціатив „Культура 2025” Катериною Ботановою (Кіноклуб НаУКМА) – 26 квітня 

• Фортепіанний вечір від Ксенії Швець у коворкінг-центрі „Білий простір” –  27 квітня 
• зустріч з кінознавцем Лук’яном Галкіним, автором фільму „Синекдоха, Нью-Йорк" 

(Кіноклуб НаУКМА)  – 18 вересня 
• зустріч із засновницею Кіноклубу НаУКМА, мистецтвознавцем Ольгою Брюховецькою з 

лекцію "По той бік «етнографізму»: оптичне несвідоме фільму "Тіні забутих предків" 
(Кіноклуб НаУКМА) –  9 жовтня 

• зустріч з режисером Володимиром Денисенком, Репресоване народне кіно (Кіноклуб 
НаУКМА) – 26 жовтня 

• зустріч з істориком, письменником Сергієм Шумило, присвячена одному з перших 
ректорів Києво-Могилянської академії Ісайї Копинському, у контексті художньої 
виставки „Могилянська Покрова” до 400-річчя КМА  – 26 жовтня 

• зустріч з режисером Олегом Чорним та сценаристом Станіславом Цаликом,  авторами 
фільму "Голівуд над Дніпром. Сни над Атлантидою" (Кіноклуб НаУКМА) – 12 листопада 

• вечір класичного піаніно від „Нічної Варти” та „Молодь за мир” у студентському 
коворкінг-центрі „Білий простір” – 9 грудня 

• „Літтусівка” від Спудейського братства НаУКМА у студентському коворкінг-центрі 
„Білий простір”– 17 грудня 

 
Додаток 10.  
Супровід заходів НаУКМА: 
 
1. Супровід заходів НаУКМА: 

 
• Дні факультетів: 

- День ФПрН – 16 квітня 
- День ФСНСТ – 12 червня 
- День ФГН – 18 червня 
- День ФПвН – 9 жовтня 
- День ФЕН – 13 листопада 
 

• Загальноакадемічні урочисті заходи:  
- Конвокація-2015 –  28 червня  
- Посвята у спудеї –  31 серпня  
- урочисте відзначення 400-річчя Києво-Могилянської академії  – 15 жовтня 

 
• Інші свята, вечори відпочинку, вечірки для співробітників і студентів, конкурси: 

- студентські „Посиденьки з гітарою” – 11 вересня, 26 листопада 
- традиційні студентські „Квартирники” – 19 лютого,  20 березня,   
  25 вересня, 30 жовтня 
- традиційне студентське свято „Квітковий бал” – 4 квітня  
- традиційний студентський конкурс „Міс Могилянка” – 15 травня 
- традиційне студентське свято „Бал знайомств” –  6 листопада 
- студентське свято „Осінній бал” – 14 листопада 
- концерт „Подарунок дитині героя – твоя подяка за мир” – 22 грудня 
- новорічна вечірка для співробітників – 25 грудня 

 
• Обслуговування заходів, в т.ч. навчального процесу: 
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№ 
з/п 

 
 

Дата 

 
Тип заходу. 

Організатор акції 

 
Використання 
приміщення 

КМЦ 
 

 
К-ть годин 

викор. 
приміщення 

1.   
24 січня 

 
Збори випускників Київського 
вищого військово-морського 
політичного училища 
 

 
Актова зала 

 
12.00-14.00 

2.   
13 лютого 

 
„КМАркет” – виставка-ярмарок 
студентських рукотворів 
 

 
фойє 3-го пов. 

 
12.00-19.00 

3.   
19 лютого 

 
Зустріч студентів з віце-спікером 
Верховної Ради України випускни-
цею НаУКМА Оксаною Сироїд 

 
Галерея 
мистецтв  
ім. О. Замостян 

 
19.00-21.00 

4.   
19 лютого 

 
Студентський акустичний 
квартирник 
 

 
ПідWALL 

 
18.00-20.00 

5.   
3 березня 

 
Міжнародний науково-практичний 
семінар „Етичні цінності та роль 
громадянського суспільства у 
протидії корупції”  

 
Галерея 
мистецтв  
ім. О. Замостян 

 
15.00-19.00 

6.   
12 березня 

 
Студентський вечір поезії „Вірші 
війни” 

 
ПідWALL 

 
18.00-21.00 

7.   
9 березня – 1 
квітня 

 
Студентські репетиції до Квіткового 
балу  по понеділках та середах 

 
ПідWALL 

 
16.00-19.00 

8.   
13 березня 

 
Відбір студентів-волонтерів для 
супроводу візиту в Україну сера 
Річарда Бренсона 
 

 
ПідWALL 

 
19.00-21.00 

9.   
16 березня 

 
Відкритий лекторій з проблем 
аеророзвідки в Україні та 
акумулювання зусиль фахівців для 
системного застосування безпілотних 
літальних апаратів у зоні АТО 

 
Галерея 
мистецтв  
ім. О. Замостян 

 
12.00-15.00 

10.   
17 березня 

 
Відбір студентів-волонтерів для 
супроводу візиту в Україну сера 
Річарда Бренсона 
 

 
ПідWALL 

 
16.00-19.00 

11.   
20 березня 

 
Березневий квартирник 
 

 
ПідWALL 

 
17.00-21.00 
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12.   
27 березня 

 
Ярмарок кар’єри 
 

 
2-й поверх , 
студії №1 і №2 

 
10.00-17.00 

13.   
4 квітня 

 
Традиційне студентське свято 
„Квітковий бал” 

 
2-й поверх 

 
12.00-20.00 

14.   
16 квітня 

 
День факультету природничих наук 
 

 
Актова зала 

 
12.00-20.00 

15.   
25 квітня 

 
День відкритих дверей 

 
Актова зала 

 
9.00-16.00 
 

16.   
27 квітня 

 
Круглий стіл кримсько-татарського 
товариства 

 
Галерея 
мистецтв 
ім. О.Замостян 

 
13.00-17.00 

17.   
29 квітня 

 
Зустріч випускників ФЕН 

 
Галерея 
мистецтв  
ім. О. Замостян 

 
18.00-21.00 

18.   
12 травня 

 
20-річчя журналу „Кіно-Театр” 

 
Галерея 
мистецтв  
ім. О. Замостян 

 
17.00-20.00 

19.   
15 травня 

 
Традиційний студентський конкурс 
„Міс НаУКМА” 

 
Актова зала 

 
10.00-21.00 

20.   
26 травня 

 
Презентація доповіді Бориса Нємцова 
„Путін. Війна”. Зустріч з Іллєю 
Яшиним (РФ) 

 
Актова зала 

 
19.00-21.00 

21.   
29 травня 

 
Збори членів Кредитної спілки 
„Поміч” 

Галерея 
мистецтв  
ім. О. Замостян 

 
13.00-14.30 

22.   
30 травня 

 
Урочисте вручення атестатів 
випускникам Києво-Могилянського 
колегіуму 

 
Актова зала 

 
17.00-19.30 

23.   
30 травня 

 
Урочисте вручення атестатів 
випускникам гімназії №19 
Подільського району м. Києва 

 
Актова зала 

 
20.00-22.00 

24.   
9 червня 

 
Театральна постановка „Остання 
людина” за романом Дж. Орвела 
„1984” за участі студентів кількох 
університетів Києва 

 
Актова зала 

 
10.00-20.00 

25.   
12 червня 

 
День факультету соціальних наук і 
соціальних технологій 

 
Актова зала 

 
12.00-20.00 
 

26.   
18 червня 

 
День факультету гуманітарних наук 

 
Актова зала 

 
12.00-20.00 
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27.   
24 червня 

 
Залік із курсу „Світова драматургія 
XX століття” 

 
ПідWALL 
 

 
15.00-19.00 

28.   
28 червня 

 
Конвокація-2015 
Вручення дипломів випускникам 
НаУКМА 

 
Актова зала 

 
12.00-19.00 

29.   
1 липня – 20 
серпня  

 
Робота Приймальної комісії 

 
1-й поверх, 
2-й поверх,  
студії №1, №2 

 
9.00-18.00 

30.   
23 липня 

 
Прес-конференція за результатами 
співпраці НаУКМА з Посольством 
Ізраїлю в Україні та Ізраїльською 
коаліцією травми  

 
Актова зала 

 
16.00-17.00 

31.   
31 серпня 

 
Посвята у колегіанти гімназії „Києво-
Могилянський колегіум” 

 
Актова зала 

 
9.00-12.00 

32.   
31 серпня  

 
Загальні збори та засідання 28-ї сесії 
Конференції трудового колективу 
НаУКМА у зв’язку з початком нового 
навчального року 

 
Актова зала 

 
14.00-17.00 

33.   
1 вересня 

 
• Інавґураційна лекція Почесного 

професора НаУКМА Мирослава 
Поповича „київ як другий 
Єрусалим” 

 

 
 
 
Актова зала 

 
9.00-10.40 
 
 

34.   
1 вересня 

 
Презентація НаУКМА для 
першокурсників 
 

 
Актова зала 

 
11.00-13.00 

35.   
1 вересня 

 
1. Збори першокурсників ФЕН 
2. Збори першокурсників ФСНСТ 

 
Актова зала 

 
13.30-15.00 
15.00-17.00 

36.   
2 вересня 

 
Лекція почесного президента 
НаУКМА В’ячеслава Брюховецького 
з циклу „Вступ до Могилянських 
студій”.  "Принципи застосування 
Болонського процесу в НаУКМА". 
 

 
Актова зала 

 
8.30-11.20 
 
 
 

37.   
2 вересня 

 
Лекція з циклу "Духовні цінності 
людини".  Патріарх УПЦ КП Філарет  
„Сенс земного життя” . 

 
Актова зала 

 
11.40-13.00 
 

38.   
2 вересня 

 
Зустріч першого заступника Голови 
НБУ п. О. Писарчука з могилянською 
спільнотою 

 
Актова зала 

 
15.00-17.00 
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39.   
3 вересня 

 
Вступні лекції для студентів з 
фізвиховання 
 

 
Актова зала 
 

 
8.30-13.00 
 
 

40.   
4 вересня 

 
Лекції для студентів з фізвиховання 
 

 
Актова зала 
 

 
10.00-13.00 
 

41.   
5 вересня 

 
Лекція для першокурсників: 
 „Вступ до Могилянських студій” 
 

 
Актова зала 

 
8.30-15.00 
 

42.   
10 вересня – 
22 жовтня 
(щочетверга  

 
Лекції для студентів ФПвН 

 
Актова зала 

 
8.30-10.00 

43.   
11 вересня 

 
Традиційні студентські „Посиденьки 
з гітарою”  

 
ПідWALL 
 

 
17.00-20.00 
 
 

44.   
15 вересня 

 
Конференція трудового колективу 

 
Актова зала 

 
16.00-18.00 
 

45.   
17 вересня 

 
Засідання могилянської  „Літтусівки” 

 
ПідWALL 
 

 
19.00-21.00 
 
 

46.   
25 вересня 

 
Студентський квартирник 

 
ПідWALL 
 

 
19.00-21.00 
 

47.   
29 вересня 

 
Показ документального фільму 
„Форкастр” 

 
Актова зала 
 

 
18.00- 22.30 
 

48.   
29 вересня-
20 жовтня 
(щовівторка) 

 
Лекції з психології  
 

 
Актова зала 
 

 
11.40- 13.00 
 
 

49.   
9 жовтня 

 
День факультету правничих наук 

 
Актова зала 

 
12.00-20.00 
 

50.   
10 жовтня 

 
Лекція/семінар для першокурсників з 
курсу „Вступ до Могилянських 
студій” 
 

 
Актова зала 

 
10.00-15.00 
 

51.   
13 жовтня 

 
Студентський патріотичний вечір до 
Дня Покрови Пресвятої Богородиці і 
Дня захисника України 

 
ПідWALL 
 

 
18.00-21.00 
 

52.   
15 жовтня 

 
День Академії, присвячений 400-
річчю Києво-Могилянської академії: 
- урочисте зібрання у колі  
  могилянців 

 
Актова зала 
 
 
 

 
14.00-16.30 
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53.   
27, 28 жовтня 

 
Тренінг „Фінансова грамотність для 
молоді” Київського товариства 
українських студентів-католиків 
„Обнова” 

 
Галерея 
мистецтв  
ім. О.Замостян, 
 

 
 
19.00-21.00 
 

54.   
30 жовтня 

 
Студентський квартирник 

 
ПідWALL 
 

 
18.00-21.00 
 

55.   
6 листопада 

 
Традиційний студентський Бал 
знайомств 

 
Актова зала 

 
18.00-22.00 

56.   
13 листопада 

 
День факультету економічних наук 

 
Актова зала  

 
10.00-20.00 
 

57.   
14 листопада 

 
Залік для першокурсників з курсу 
„Вступ до Могилянських студій” 
 

 
 
Актова зала 

 
 
10.00-13.00 
 

58.   
14 листопада 

 
Студентське свято „Осінній бал” 

 
2-й поверх 

 
10.00-20.00 
 

59.   
24 листопада 

 
Студентська соціальна акція проти 
ВІЛ/СНІД 

 
1-й поверх 

 
11.00-16.00 

60.   
26 листопада 

 
Традиційні студентські „Посиденьки 
з гітарою” 

 
ПідWALL 
 

 
17.00-20.00 
 
 

61.   
11 грудня 

 
Кастинг до студентського конкурсу 
„Могилянський  містер” 
 

 
Актова зала 

 
16.00-20.00 

62.   
18 грудня 

 
„КМАркет” – виставка-ярмарок 
студентських рукотворів 
 

 
ПідWALL 
 

 
15.00-19.00 
 
 

63.   
19 грудня 

 
День відкритих дверей 

 
Актова зала 

 
10.00-15.00 
 

64.   
22 грудня 

 
Благодійний концерт „Подарунок 
дитині героя – твоя подяка за мир” 

 
Актова зала 

 
17.00-21.00 

65.   
25 грудня 

 
Новорічна вечірка для співробітників 

 
2-й поверх 

 
16.00-20.00 

 
Постійно працювали: 

 
Гурток ритмічної гімнастики „Ювеліна” для 
співробітників НаУКМА   
 

 
студія №1 на 
2-му поверсі 

 
Протягом 
року тричі  
на тиждень 
 
08.00-09.00 
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Хор ветеранів хорового співу ім. Лідії Падалко (керівник 
О.І. Жигун) 

 
ауд. 1-229  

 
Протягом 
року двічі на 
тиждень 
18.00-20.00 

 
Ансамбль спортивного танцю НаУКМА „Лавина” 
 

 
Танцювальний 
клас 

 
Протягом 
року двічі на 
тиждень 
16.00-18.00 

 
 Студія старовинного танцю 
 

 
Танцювальний 
клас 

 
Протягом 
року двічі на 
тиждень за 
гнучким 
графіком 
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