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Києво-Могилянська академія була заснована у 1615 р. та відроджена 

разом з незалежністю України у 1991 році як Національний університет 

«Києво-Могилянська академія» (НаУКМА), який на сьогодні є провідним 

класичним українським університетом з глибокими і давніми традиціями та 

цінностями. НаУКМА став і залишається найбільш інноваційним вищим 

навчальним закладом в Україні. Зокрема, у НаУКМА були запроваджені перші 

в Україні 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 унікальні вступні тести, які стали 

основою запровадженого в країні у 2006 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 вибіркових навчальних 

дисциплін та вільного творчого навчання (Liberal Arts Education) і 

характеризується повною відсутністю корупції. 

У своїй діяльності президент НаУКМА керується Конституцією України, 

чинним законодавством України, зокрема Законами України «Про вищу освіту» 

та «Про освіту», 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 на 2015-2025 роки. Важливу роль у прийнятті рішень в 

університеті також відіграє Академічна конференція НаУКМА (конференція 

трудового колективу), Вчена рада, Ректорат, комітети Вченої ради НаУКМА, 

вчені ради факультетів і органи студентського самоврядування. В університеті 

активно діє Наглядова рада НаУКМА, яка складається з видатних 

представників державних органів, бізнесу, наукових та освітніх закладів, 

випускників НаУКМА. Механізм прийняття рішень у Національному 

університеті «Києво-Могилянська академія» характеризується 

демократичністю, інклюзивністю, відкритістю та прозорістю. 

Починаючи з 2015 року НаУКМА брав активну експертну участь у 

розробці  нормативних актів, які є необхідними для успішного впровадження 

Закону України «Про вищу освіту» та Закону України «Про освіту». 

Університет своєчасно подавав звіти про свою діяльність 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 2018 р. був важливим для НаУКМА з погляду зростання 

наукового, матеріально-технічного, кадрового потенціалу та реалізації багатьох 

освітніх, наукових, міжнародних проектів. Зокрема, у минулому році був 

1. Вступ 
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продовжений успішний процес імплементації Стратегічного плану розвитку 

НаУКМА на 2015-2025 роки, який був розроблений зусиллями Могилянської 

спільноти у попередніх роках. Ппрактично завершилась важлива фаза розробки 

порятунку та реновації Староакадемічного корпусу – серця Києво-

Могилянської Академії та Подолу, а саме: підготовка пакету необхідної для 

наступних етапів робочої проектної документації. Ефективно продовжує свою 

діяльність Центр забезпечення якості освіти в НаУКМА. Розроблене, прийняте 

та почало діяти Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти в 

НаУКМА. Розроблена та прийнята Концепція професійного розвитку 

викладачів НаУКМА, на виконання якої був створений та почав свою 

діяльність Центр професійного розвитку викладачів в НаУКМА. 

Вдосконалювався механізм контролю якості навчального процесу та система 

електронного опитування студентів щодо якості викладання в університеті. 

Успішно та ефективно працює система електронного запису студентів на 

вибіркові навчальні дисципліни. Розбудовуються та інституціоналізуються 

конкретні заходи, спрямовані на активізацію наукових досліджень в 

Національному університеті «Києво-Могилянська академія» та заохочення до 

публікації наукових досягнень у реферованих міжнародних журналах та 

англомовних реферованих журналах НаУКМА. Відбувається послідовне 

наповнення спеціального фонду для фінансування наукових досліджень з 

диверсифікованих джерел. Інституціоналізується та набуває все більшої 

популярності серед викладачів перша в Україні програма «sabbatical” (тривалих 

творчих відпусток для викладачів НаУКМА для проведення наукових 

досліджень терміном на рік або 6 місяців). У 2018 році за багатьма показниками 

відбувся  найбільш успішний за все існування університету набір на програми 

бакалаврату; продовжувався набір на перші в Україні міжінституційні 

аспірантури, створені разом з рядом провідних інститутів Академії Наук 

України. Результативно діють комітети Вченої ради НаУКМА. Інтенсифікована 

діяльність по залученню коштів на розвиток НаУКМА від благодійних 

організацій, юридичних та приватних осіб. Продовжується успішна реалізація 

проекту «Цифровий університет». Створені та продовжують удосконалюватись 

необхідні умови для ефективного функціонування та розвитку органів 

студентського самоврядування у НаУКМА. Дуже ефективно та корисно 

спрацювала програма від Бадді НаУКМА, спрямована на допомогу 

абітурієнтам під час вступу, а потім вже студентам першого року навчання для 

полегшення їхньої адаптації до навчання в університеті. 

Докладна інформація про результати роботи у 2018 р. міститься на 

наступних сторінках цього звіту. 
 

Місія і візія НаУКМА 

  

МІСІЯ 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» є класичним 

університетом, що створює, зберігає та поширює знання у природничій, 
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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. 

  

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-

Могилянській 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 
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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. 

 

 

2.1. Кадровий склад 

 

Кваліфікований склад професорсько-викладацького колективу – це 

головна передумова підготовки конкурентоспроможних на ринку праці 

фахівців. Саме тому в НаУКМА значна увага приділяється добору, збереженню 

та професійному розвитку науково-педагогічних кадрів. Підвищення частки 

докторів наук, професорів та кандидатів наук, доцентів – одне з головних 

завдань кадрової політики університету. 

Кадровий потенціал університету сформований із досвідчених докторів 

наук, професорів  та  кандидатів  наук,  доцентів.  До  викладацької  діяльності  

в університеті на засадах сумісництва також залучаються висококваліфіковані 

2. КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
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фахівці, які представляють провідні вищі навчальні заклади, наукові та інші 

установи України. Діляться своїм досвідом зі студентами  й іноземні фахівці     

з Польщі, Японії, Німеччини, Канади і США. 

Станом на кінець 2018 року в Національному університеті «Києво-

Могилянська академія» всього працює 1147 осіб (882 – постійні працівники і 

265 – сумісники), з них 665  –  це  науково-педагогічні  працівники  (421  –  

постійні та 244 – сумісники). 

Чисельність викладацького складу зростає, найбільшим за чисельністю 

залишається факультет гуманітарних наук (див. табл. 2.1, рис. 2.1, рис. 2.2.). 

 
Таблиця 2.1. 

Факультет PhD 
Доктор 

наук 

Кандидат 

наук 

Всього НПП 

на 

факультеті 

З них 

сумісники 

Факультет гуманітарних наук 1 37 84 182 48 

Факультет економічних наук 1 23 49 79 33 

Факультет інформатики 

 

7 37 64 14 

Факультет правничих наук 2 14 39 71 31 

Факультет природничих наук 1 37 59 116 66 

Факультет соціальних наук і 

соціальних технологій 
6 17 52 120 42 

Всього 11 135 320 632 234 
 

 

 
 

Рис. 2.1. Кількісний склад НПП НаУКМА по факультетах. 
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Рис. 2.2.  Розподіл НПП НаУКМА за науковим ступенем по факультетах. 

 

На сьогодні в університеті функціонують 33 кафедри. 

Важлива умова стабільного розвитку університету – 

конкурентоспроможний    склад    науково-педагогічних    працівників.     Так, 

13 кафедр  очолюють завідувачі  з науковим ступенем кандидата наук і  19  –     

з науковим ступенем доктора наук; 7 завідувачів кафедр мають почесне звання 

«Заслужений». 

Всього в університеті 41 працівник має почесне звання, зокрема: 

• Заслужений діяч науки і техніки України – 16; 

• Заслужений діяч мистецтв України – 1; 

• Заслужений економіст України – 2; 

• Заслужений журналіст України – 2; 

• Заслужений працівник культури України – 5; 

• Заслужений працівник освіти України – 4; 

• Заслужений юрист України – 6; 

• Майстер спорту – 4; 

• Народний артист України – 1. 

Крім того, 13 осіб мають нагрудний знак «Відмінник освіти України». 

Важливою складовою  формування  якісного  складу  НПП  університету 

є обрання  за  конкурсом   науково-педагогічних   працівників   університету   

на відповідні посади. Кандидатури науково-педагогічних працівників 

розглядалися на засіданнях Вченої ради університету та на вчених радах 

факультетів. 

Станом на кінець 2018 р. розподіл науково-педагогічного персоналу за 

науковим ступенем виглядає так (табл. 2.2., рис. 2.3): 
Таблиця 2.2. 
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всього 

НПП 

з них 

жінок 

PhD кандидат 

наук 

доктор 

наук 

Постійний склад 421 263 11 227 71 

Сумісники 244 120 - 109 70 

Всього 665 383 11 336 141 

 

 
Рис. 2.3. Розподіл НПП НаУКМА за науковим ступенем. 

 

Станом на кінець 2018 р. розподіл науково-педагогічного персоналу за 

вченим званням виглядає так (табл. 2.3, рис. 2.4). 
Таблиця 2.3 

 всього 

НПП 

з них 

жінок 
доцент 

ст. наук. 

співробітник 
професор 

Постійний склад 421 263 140 11 56 

Сумісники 244 120 42 32 42 

Всього 665 383 182 43 98 
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Рис. 2.4. Розподіл НПП НаУКМА за вченим званням. 

 

Враховуючи бездоганну працю та особистий внесок науково-

педагогічних працівників НаУКМА у розроблення стандартів вищої освіти,   

високий рівень їх компетентності відзначений включенням фахівців 

університету до персонального складу різних комісій Міністерства освіти і 

науки України. 

У 2018 р. НаУКМА став першим місцем роботи для 15 працівників, з них 

на викладацькі посади прийнято 4 викладачі. 

На сьогодні молоді викладачі до 35 років – це 131 особа (19,7 % від 

загальної кількості НПП), 53 з них – сумісники (рис. 2.5).  

 

 
Рис. 2.5. Віковий склад НПП НаУКМА 

68 молодих викладачів уже мають науковий ступінь кандидата наук, 20 з 

них - сумісники. 

Разом з  тим,  наша  «зона  ризику»:  із  71 доктора  наук,  які  працюють  

у НаУКМА на постійній основі, – 38 старші 60 років. Побажаємо всім міцного 

здоров’я та довгих років натхненної праці, але університет має серйозно 

замислитися над формуванням кадрового резерву кафедр та наукових 

підрозділів та мотивацією молодих дослідників до захистів докторських 

дисертацій. 

НаУКМА пишається своїми випускниками: 201 випускник НаУКМА 

сьогодні працює   в університеті, з них 145 – це науково-педагогічні працівники 

(21,8 % від загальної кількості НПП) (рис. 2.6).  
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Рис. 2.6. Випускники НаУКМА у складі НПП 

 

82 працівники-випускники НаУКМА вже мають науковий ступінь. 

 

 

2.2. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів та 

допоміжного персоналу. 

 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників є необхідною 

умовою якісної підготовки здобувачів вищої освіти і забезпечення рівня 

викладання. Це один із найважливіших показників аналізу виконання 

ліцензійних вимог здійснення освітньої діяльності, за яким під час акредитації 

визначається спроможність навчального закладу надавати якісні освітні 

послуги. 

У період з 2012 р. по 2017 р. 232 співробітники НаУКМА підвищили свій 

професійний рівень. У 2018 р. 39 співробітників пройшли підвищення 

кваліфікації та 13 співробітників – стажування, що засвідчено відповідними 

документами. 

Крім того, у 2018 р. отримали дипломи доктора наук 6 осіб, кандидата 

наук – 7, вчене звання доцента – 5 осіб. 

Для викладачів і співробітників університету на кафедрі англійської мови 

проводяться  курси англійської мови. У  листопаді   2018 р.   почався   новий   

етап   навчань,   що   триватиме   6 навчальних місяців (до травня 2019 р.). 

Викладання проводиться двічі на тиждень   у   2 групах:   група   рівня A1-A2   

(Elementary/Pre-Intermediate)   –   15 слухачів,   та   група    рівня    B1-B2    

(Intermediate/Upper-Intermediate)    –  12 викладачів і співробітників. 

Курси англійської мови є дуже популярними і затребуваними серед 

викладачів і співробітників НаУКМА, про що свідчить велика кількість охочих 

їх відвідувати. Учасники, які успішно опанують навчальну програму, 

отримають сертифікати про завершення курсів з англійської мови. 

Інформаційно-обчислювальний центр (ІОЦ) НаУКМА продовжує 

проведення навчальних семінарів та тренінгів з використання Office 365 

(базовий рівень: пошта, календар; просунутий рівень: поштові сервіси, спільна 
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робота, створення сайтів тощо). На допомогу користувачам працівники ІОЦ 

створили загальнодоступну групу Office 365 – «Вивчаємо разом О365» 

(trening365@ukma.edu.ua). Тут розміщуються і постійно оновлюються 

матеріали, необхідні для ефективної роботи в Office 365. Періодично   

працівники ІОЦ проводять тренінги   з MS Excel, на яких всі бажаючі мають 

можливість   покращити  свої   знання. 

У вересні 2017 р. вперше запроваджено програму розвитку (підвищення 

кваліфікації) викладачів – Школа професійного розвитку викладачів при 

НаУКМА. За її програмами викладачі Академії мають можливість якісно 

підвищити кваліфікацію з метою освоєння нових підходів до навчання 

викладачами Могилянки, навчання викладачів модернізувати власні курси, 

додати до курсів розвиток soft skills: уміння презентувати ідеї, управляти 

проектами, працювати в команді тощо. В жовтні 2018 року відбувся наступний 

набір науково-педагогічних працівників НаУКМА у кількості 34 осіб на 

програму базового курсу підвищення кваліфікації викладачів. Фінальний 

модуль навчання відбудеться в березні 2019 року. Навчання відбувається на 

тижнях самостійної роботи на безоплатній основі. У Школі викладають 

професійні тренери, зокрема колеги викладачів з Києво-Могилянської академії.  

 

2.3. Відзначення працівників. 

 

Президент НаУКМА приділяє особливу увагу відзначенню здобутків усіх 

співробітників університету. 

Так,  у  2018 р.  за  високі  досягнення  в  реалізації  державної  політики   

в галузі національної освіти, особистий внесок у підготовку 

висококваліфікованих спеціалістів та наукових кадрів, за багаторічну сумлінну 

працю,     плідну     науково-педагогічну      діяльність,      значні      досягнення 

у фундаментальних    і    прикладних    наукових    дослідженнях     відзначені 

29 співробітників університету (табл. 2.4). 
Таблиця 2.4 

Нагороди співробітників НаУКМА 

Назва нагороди Кількість 

Відзнаки Міністерства освіти і науки України 5 

Подяка Голови Подільської районної у м. Києві державної адміністрації 4 

Медаль Святого Петра Могили 3 

Подяка президента та Почесного президента НаУКМА 7 

Диплом Києво-Могилянського Братства 10 

Всього 29 

 

 Протягом останніх 10 років за значні досягнення в розвитку освіти, 

успіхи у професійній діяльності, підготовці висококваліфікованих кадрів 28 

працівникам НаУКМА були присвоєні почесні звання України, з них – 9 

працівникам, які працюють в університеті за сумісництвом. 
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НаУКМА є класичним університетом, мета якого творити та 

поширювати нові знання у природничій, суспільній і гуманітарній наукових 

сферах, формувати високопрофесійну наукову спільноту, забезпечувати 

сприятливе середовище для виховання дослідника з самостійним мисленням, 

увійти до кола провідних університетів світу. 

Наукові дослідження у НаУКМА об’єднані загальною концепцією 

«Україна і світ: людина, суспільство, природа» й спрямовані на реалізацію 

засадничого принципу вищої освіти, який сповідує університет – поєднання 

навчання з науковою роботою. 

3.1. Виконання наукових робіт та обсяги їх фінансування 

На сьогодні в Національному університеті "Києво-Могилянська 

академія" працює всього 1147 осіб, з яких 882 – постійні працівники і 265 – 

сумісники. Загальна кількість науково-педагогічних працівників, залучених до 

виконання наукової роботи, складає 665 осіб (57,98 % від загальної кількості 

працівників), з них 421 працюють на постійній основі і 244 за сумісництвом.  

Кількісний та якісний склад науково-педагогічних працівників на кінець 

2018 року 
Таблиця 3.1. 

 

Всього 

кількість осіб 

(відсоток від 

загальної 

кількості) 

Постійний склад 

кількість осіб 

(відсоток від 

загальної 

кількісті) 

Сумісники 

кількість осіб 

(відсоток від 

загальної 

кількісті) 

Науково-педагогічні працівники, 

з них: 
665 421 244 

- докторів наук  141 (21,20%) 71 (16,86 %) 70 (25,27%) 

- професорів 98 ( 14,74%) 56 ( 13,30%) 42 (17,21%) 

- кандидатів наук 336 (50,53%) 227 ( 53,92%) 109 (44,67%) 

- PhD 11 (1,65%) 11 (2,61 %) 0 

- доцентів 182 ( 27,37%) 140 (33,25%) 42 (17,21%) 

- жінок 383  (57,59%) 263 ( 62,47%) 120 (49,18%) 

  

Фінансування наукових досліджень здійснювалось коштом загального 

фонду державного бюджету та за рахунок надходжень до спеціального фонду 

НаУКМА. 

Загальний обсяг фінансування наукової діяльності у 2018 році склав 

14 976 638 грн, з яких:  

                                                
1  Повний звіт про наукову та науково-технічну діяльність НаУКМА готується на розгляд Вченої ради НаУКМА та 
звітування  до МОН до середини лютого 2019 р. Звіт буде оприлюднено в інституційному репозитарії НаУКМА 
eKMAIR (http://ekmair.ukma.edu.ua ) 

3.  НАУКОВА ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ1 

http://ekmair.ukma.edu.ua/
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2 473 400 грн (16,5%) – надходження із загального фонду державного 

бюджету; 

12 503 238 грн (84,5%) – надходження до спеціального фонду НаУКМА.  

 

Обсяги та джерела фінансування наукових робіт у 2018 році 

 
Таблиця 3.2. 

ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ 
Кількість 

проектів 

Обсяг 

фінансування, 

грн 

Загальний фонд державного бюджету 

Бюджетна програма КПКВК 2201040 5 2 384 400 

Бюджетна програма КПКВК 2201570 1 89 000 

Разом  2 473 400  

Спеціальний фонд НаУКМА 

Державний фонд фундаментальних досліджень 2 222 000 

Бюджетна програма КПКВК 2201380 1 110 000 

Договори на виконання наукових проектів  на замовлення 

установ та організацій в Україні (ТОВ «Обрій», проведення 

конференцій, залишок по Гриневичу) 

9 168 603 

Договори на виконання хімічних аналізів для контролю якості 

води, аналізів стічної води та осадів 
 740 820 

Договір з міжнародним Фондом ім. Гайнріха Бьолля 1 600 200 

Договір з БО "Мальтійська служба допомоги України" 1 76 917 

Договір з ГО «Асоціація фахівців з розв’язання конфліктів та 

соціальної і психологічної підтримки «Слова допомагають» 
1 1 355 765 

Грант на наукові дослідження від БФ "Повір у себе" 1 1 411 089 

Грант на наукові дослідження від фонду WNISEF 1 208 000 

Гранти Міжнародного фонду «Відродження» та посольства 

Швеції в Україні 
2 1 200 991 

Ініціатива якості для Східної Європи, УВКБ ООН 1 610 202 

МБФ "Карітас України" 1 301 576 

Грант міжнародної програми «Горизонт 2020»  

H2020-INT-SOCIETY-2015 EUNPACK 
1 249 949,89 

Грант Університету Джона Гопкінса 1 3 011 382,3 

Разом  12 503 238  

ВСЬОГО  14 976 638 

 

У 2018 році спеціальний фонд на 12,5 % (1 308 245 грн) був сформований 

за рахунок надання платних послуг в сфері наукової діяльності.  

87,5 % (10 446 863 грн) спеціального фонду складали міжнародні наукові 

гранти та цільові надходження на підтримку та розвиток наукових досліджень в 

НаУКМА від міжнародних та національних донорів/благодійних фондів.  

Протягом останніх двох років на фоні зростаючої зацікавленості 

міжнародних та національних фондів співпрацювати з НаУКМА і фінансово 

підтримувати наукові дослідження спостерігається прикре зменшення кількості 

наукових проектів, які проходять конкурсний відбір в МОН і здобувають 

державне фінансування. Така ситуація, на жаль, є результатом запровадженої 
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Міністерством системи експертного оцінювання проектних заявок, яка не 

враховує специфіки досліджень в різних галузях наук (гуманітарних, 

суспільних, природничих, технічних). 

 

3.2 Тематика фундаментальних та прикладних досліджень 

 

У 2018 році в рамках бюджетної програми КПКВК 2201040 

виконувались  

  4 фундаментальні наукові тем: 

1. «Методологія та економіко-математичний інструментарій оцінки 

впливу тіньової економіки та дисбалансів на ринку праці на 

фінансову стабільність та економічне зростання в Україні», 

науковий керівник – професор, д-р екон. н. І. Г. Лук’яненко, обсяг 

фінансування –  400,0 тис. грн. 

2. «Розробка методів одержання чутливих нанополімерних систем та 

нанополімерів», науковий керівник – професор, д-р техн. н. А. Ф. 

Бурбан, обсяг фінансування – 214,2 тис. грн.  

3. «Філософська і богословська спадщина Київської духовної 

академії (1819–1924): європейський контекст», науковий керівник – 

професор, д. філос. н. М. Л. Ткачук, обсяг фінансування – 529,0 тис. 

грн.  

4. «Детекція генетичної стійкості до фузаріозу у інтрогресивних ліній 

пшениці з використанням сенсорних систем на основі 

молекулярно-імпринтованих полімерних мембран», науковий 

керівник – професор, д. біол. н. Т.К. Терновська, обсяг фінансування 

– 891,2 тис. грн. 
 

 

1 прикладна науково-дослідна розробка: 

«Нанокомпозитні матеріали для лікування ускладнених гнійно-

септичних процесів», науковий керівник – професор, д. хім. н. О.А.Голуб, 

обсяг фінансування – 350, 0 тис. грн. 

В рамках бюджетної програми КПКВК 2201570 «Виконання зобов’язань 

України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та 

інновацій «Горизонт 2020» в НаУКМА діяв національний контактний пункт 

(НКП) з двох тематичних напрямів «Європа у світі, що змінюється: інноваційні, 

інклюзивні та розумні суспільства» та «Безпечні суспільства: захист свободи та 

безпеки Європи та її громадян». Керівник НКП – Ткачук Н.В.  

Обсяг фінансування – 89,0 тис. грн.  

Проведені інформаційні дні, присвячені можливостям участі в конкурсах 

програми «Горизонт 2020» та особливостям робочих програм на 2018-2020 рр. 

за тематичним напрямами НКП, для викладачів, науковців, аспірантів та 

магістрів університетів Києва, Івано-Франківська, Краматорська, Тернополя, 

Хмельницького, тематичний семінар у Міністерстві внутрішніх справ. Керівник 
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НКП Н. В. Ткачук протягом року брала участь у заходах, організованих 

тематичними об’єднаннями європейських НКП – Net4Society і Seren3, зокрема: 

 1) 12-13 березня 2018 р., Брюссель (Бельгія) – Інформаційний день та 

«brokerage event» з напрямку «Безпечні суспільства», організованому Seren 3;  

2) 24-26 квітня 2018 р., Нікосія, Ларнака (Кіпр) – Участь у «twinning 

activity» на запрошення Seren 3 та Research Promotion Foundation;  

3) 2-3 травня 2018 р., Таллінн (Естонія) – на запрошення координаторів 

проекту  NewHoRRIzon-project (https://newhorrizon.eu/), участь у соціальній 

лабораторії з безпеки, де обговорювались проблеми «Responsible Research and 

Innovation» у дослідницькій та інноваційних системах на національному та 

міжнародному рівнях;  

4) 7-9 листопада 2018 р., Варшава (Польща) – участь у тренінгу для НКП 

та інформаційному дні з напрямку «Інноваційні, інклюзивні та розумні 

суспільства» за підтримки проекту RI-Links2UA.взяла участь у заходах, 

організованих мережею європейських НКП з SC6 – Net4Society: тренінг і 

воркшоп в Нікосії (26-29 червня 2017 р.), інформаційний день для НКП та 

brokerage у Брюсселі (14-15 листопада 2017 р.) Оновлювалася сторінка НКП у 

мережі Facebook (https://www.facebook.com/H2020NaUKMA/) та сайт 

(h2020.ukma.edu.ua). 

За рахунок грантів Державного фонду фундаментальних досліджень 

виконувались проекти: 

1. «Безпека за допомогою інтеграції: застосування досвіду Європейського 

Союзу для врегулювання конфлікту в Україні»,  науковий керівник – 

доц., д. політ. н., М. М. Гнатюк, обсяг фінансування – 150, 0 тис. грн. 

2. «Синтез та дослідження фулеренвмісного діоксиду силіцію та 

композиту на його основі з APrDP, вивчення процесів десорбції APrDP 

в фізіологічних розчинах», науковий керівник – професор, д. хім. н. 

О.А.Голуб, обсяг фінансування – 72,0 тис. грн. (головний виконавець – 

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України) 

За рахунок бюджетної програми КПКВК 2201380 «Виконання 

зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного 

співробітництва» проводилось дослідження 

«Пошук базового ефективного алгоритму біосенсорного експрес-

контролю біохімічних параметрів розвитку онкологічного ураження та 

ефективності його лікування», науковий керівник – професор, д-р біол. н. М. 

Ф. Стародуб (спільно з університетом Латвії), обсяг фінансування – 110, 0 тис. 

грн. 

За договорами на виконання наукових проектів на замовлення установ та 

організацій в Україні виконувались наукові проекти:  
 

1. «Урбаністичні студії в НаУКМА», науковий керівник – В. А. Осьмак, 

обсяг фінансування – 600,2 тис. грн. Замовник – Представництво Фонду 

імені Гайнріха Бьолля в Україні. 
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2. «Підготовка до видання збірки свідчень про злочини нацизму «Чорна 

книга», науковий керівник – Л.К. Фінберг. Обсяг фінансування – 69,4 

тис. грн. Замовник – ТОВ «Майстер книг». 

За міжнародними грантами під керівництвом С.О.Богданова виконуються 

проекти: 

1. «Психосоціальна підтримка постраждалих внаслідок військового 

конфлікту в Україні» (фінансування: Мальтійська Служба допомоги в 

Україні, Психологічна кризова служба, КМЦССМ). Термін виконання: 

лютий 2018 – червень 2019.  

2. «Дослідження психічного здоров’я та психосоціальних проблем серед 

сімей переселенців та ветеранів у Східній Україні» (партнери: 

Блумберзька школа публічного здоров’я університету імені Джонса 

Хопкінса (JHSPH), фінансування: USAID). Термін: виконання: лютий 

2016 – грудень 2018. 

3. «Сприяння життєстійкості громад в Україні» (партнери: Регіональний 

Центр з протидії насильству, травмі та суїциду (Акерсхус, Норвегія, 

RVTS East). Термін виконання: жовтень 2018 – жовтень 2021. 

4. «Створення безпечного навчального середовища для дітей та 

підлітків біля контактної лінії на Сході України» (партнери : МОН 

України, UNISEF). Термін виконання: листопад 2018 – квітень 2019. 

За підтримки Міжнародного фонду «Відродження» розпочато 

виконання 2 проектів, спрямованих на розбудову в структурі НаУКМА 

потужних аналітичних центрів: 

1. «Відродження та інституційна розбудова Школи політичної 

аналітики НаУКМА» - 614,5 тис. грн. Керівник проекту – Яковлєв М.В. 

2. «Зміцнення організаційного потенціалу та аналітичних 

спроможностей Міждисциплінарного науково-освітнього центру 

протидії корупції в Україні НаУКМА» - 586,5 тис. грн. Керівник 

проекту – Білецький А. В. 

В рамках міжнародної програми ЄС з наукових досліджень та інновацій 

«Горизонт 2020» під керівництвом Р.О. Петрова виконувався проект 

«EUNPACK: A Conflict Sensitive Unpacking of the EU Comprehensive Approach 

to Conflict and Crises Mechanism» (частка НаУКМА – 60078,75 євро). 

 

3.3.  Тематика наукових досліджень кафедр та центрів 

 

У межах робочого часу викладачів на кафедрах та наукових підрозділах 

виконувалися  23 наукові теми, зареєстровані в УкрІНТЕІ. Теми 

кандидатських дисертацій аспірантів, кваліфікаційні роботи магістрів та 

бакалаврів, курсові роботи є органічною складовою цих наукових тем.  

1. Теоретичні та практичні проблеми приватного права, керівник – канд. 

юридичних наук, доцент Музика Л. А. 

Мета дослідження: дослідити теоретичні та практичні аспекти 

приватного права України в контексті євроінтеграції. Дослідити нові 
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підходи щодо класичних інститутів цивільного права, розкрити їх зміст, 

їх співвідношення з інститутами підприємницького права, проаналізувати 

практику застосування цих інститутів у судах України; показати 

проблеми співіснування Цивільного та Господарського кодексів України.. 

2. Теоретичні та прикладні аспекти культурологічного знання, керівник -  д-

р філол. наук, проф. Собуцький М. А.  

Мета дослідження: теоретично змоделювати та емпірично перевірити 

моделі культурних трансформацій вітчизняної та зарубіжної культур. 

З’ясувати співвідношення традиціоналізму та модернізацій них впливів у 

розвиткові української та світової культур. Здійснити відбір адекватних 

методів (психоаналітичні, семіотичні та ін.) і методик дослідження 

синхронії та діахронії культури; виробити відповідні методичні 

рекомендації. 

3. Концептуальні засади трансформації української економіки: формування 

політики економічного розвитку, керівник - д. екон. наук, проф.        

Бажал Ю. М.  

Мета дослідження: дослідити концептуальні засади поточної 

економічної політики в Україні на макро- та макрорівнях управління для 

розробки пропозицій щодо її переорієнтації на забезпечення 

економічного розвитку та міжнародної конкурентоспроможності країни. 

4. Розвиток системи зв’язків з громадськістю як чинник становлення 

громадянського суспільства в Україні, керівник -  д-р філос. наук, проф. 

Королько В. Г.  

Мета дослідження: дослідити процеси формування та функціонування 

системи зв’язків владних структур та політичного управління з 

громадськістю; визначити місце, яке посідають структури зв’язків з 

громадськістю в системі соціального управління сучасного 

демократичного суспільства; з’ясувати концептуальні моделі, загальні 

проблеми та практичні питання забезпечення відкритості у діяльності 

органів державної влади України.  

5. Теоретико-методологічні аспекти трансформацій галузі охорони здоров’я, 

керівник – д-р наук з держ. управл., доц. Н. Д. Чала. 

Мета дослідження: визначити системний підхід до оцінки особливостей 

трансформації галузі охорони здоров’я, дослідити механізми державного 

управління галуззю, визначити основні чинники, що впливають на 

формування політики в охороні здоров’я. 

6. Соціальні комунікації та професійні стандарти журналістики, керівник – 

д-р філол. наук, проф. С. М. Квіт. 

Мета дослідження: вдосконалити професійні стандарти діяльності 

журналістів, мас-медіа та національної медіа-системи, розвивати свободу 

слова і громадянського суспільства в Україні 

7. Сучасні проблеми теорії та практики кримінального і кримінального 

процесуального права України, керівник – д-р юрид. наук, проф. В. І. 

Галаган. 
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Мета дослідження: на матеріалі Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України дослідити питання матеріального і 

процесуального права, проаналізувати їхній взаємозв’язок і 

взаємозалежність, особливості реалізації у кримінальному провадженні. 

8. Правове регулювання асоціації між Україною та ЄС, керівник – д-р юрид. 

наук, доц. Р. А. Петров. 

Мета дослідження: визначити зміст і характер правових відносин між 

Україною та ЄС після набуття чинності угоди про асоціацію між 

Україною і Євросоюзом, проаналізувати можливість застосування права 

ЄС судовими і виконавчими органами України, окреслити вплив угоди 

про асоціацію між Україною і ЄС на правову систему України.  

9. Лексика та граматика мовних систем: діахронія і сучасний стан, керівник 

– д-р філол. наук, проф. В. В. Лучик.  

Мета дослідження: отримання нових наукових даних з таких напрямів як 

історія української мови у зв’язку з іншими слов’янськими та 

європейськими мовами, порівняльно-історичне та типологічне 

мовознавство, загальне мовознавство, провідним аспектом у дослідженні 

яких є лексика та граматика мовних систем у діахронії та синхронії.  

     10. Маркетинг як ринково-орієнтована концепція розвитку підприємництва,  

керівник – д-р екон. н., проф. В. В. Россоха. 

Мета дослідження: дослідити сутність, завдання і місце маркетингу в 

системі управління підприємством. Визначити пріоритетні напрями 

маркетингової діяльності в малому та середньому підприємництві, а 

також особливості маркетингу на ринку промислових і споживчих 

товарів. Дослідити сучасні інформаційні технології реалізації 

маркетингових досліджень і прийняття підприємницьких рішень під час 

формування ринкової пропозиції фірми. 
 

11. Дослідження впливу психотравмуючих подій на психічне здоров'я та    

       психосоціальне благополуччя постраждалих, внаслідок військового   

       конфлікту в Україні, керівник – канд. н. С. О. Богданов. 
 

Мета дослідження: визначити негативні фактори впливу і наявні 

ресурси серед представників цільової групи для розробки ефективних 

інтервенцій у сфері психічного здоров’я та психосоціальної допомоги. 
 

12.  Україна в процесах соціокультурних трансформацій: історична спадщина 

та новітні прояви, керівник – д-р іст. н., професор Н.М.Яковенко.  
 

Мета дослідження: дослідження якнайширшого спектру перемін, щ 

впливали на буття українського соціуму впродовж ранньомодерного, 

нового та новітнього часу. На рівні фактографії вивчатимуться зміни у 

господарській, соціальній та освітній сферах, формах організації 

соціуму, у політичній та релігійній культурі і повсякденному житті. 
 

13.  Українська мова: історія та сучасність, керівник – д-р філол. н., професор 

Л.Т.Масенко.  
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Мета дослідження: дослідити українську мову як динамічну систему, 

що розвивається за внутрішніми законами, простежити зміни у структурі 

мови, зумовлені впливом позалінгвальних чинників, зв’язувати причини 

стійкості мовних елементів, виявити закономірності й основні тенденції 

розвитку національної мови. 

14. Актуальні проблеми найдавнішого минулого України за даними 

археології та антропології, керівник – д-р іст. н., професор В.І.Клочко.  
 

Мета дослідження: дослідити проблеми археології та первісної історії 

на території України від появи тут людини по розвинене середньовіччя 

включно. 
 

 

15. Психолого-педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фахівців 

у ВНЗ, керівник – канд. пед. н., М.О.Голубєва.  
 

Мета дослідження: дослідити психолого-педагогічні умови професійної 

підготовки майбутніх фахівців у системі вищої освіти України та 

обґрунтувати концептуальну основу розвитку й ефективного 

функціонування цього процесу у сучасних умовах. 
 

16. Психолого-педагогічні умови становлення і функціонування особистості 

в сучасному соціально-економічному просторі, керівник – д-р псих. н., 

професор В.М.Чернобровкін.  
 

Мета дослідження: визначення закономірностей і механізмів 

становлення і функціонування особистості та розробка практичних 

рекомендацій і програм подолання несприятливих варіантів її розвитку в 

сучасному соціально-економічному просторі. 
 

17. Генетична природа динамічності геномів інтрогресивних ліній м’якої 

пшениці, керівник – канд. біол. н., с.н.с. Антонюк М. З.  
 

Мета дослідження: встановлення молекулярних механізмів генетичних 

та епігенетичних змін, які супроводжують формування геному при 

інтрогресивній гібридизації. 
 

18. Розширення генетичного пулу м’якої пшениці за рахунок генофондів 

дикорослих рослин, керівник – д-р біол. н., проф. Терновська Т. К. 
 

Мета дослідження: перенесення до геному м’якої пшениці від її 

дикорослих родичів генів, що покращують стійкість пшениці до 

стресових чинників біотичної та абіотичної природи. 
 

19. Розробка функціональних мембран для баромембранних процесів, 

керівник – канд. іст. н., доц. Коновалова В. В.  

Мета дослідження: розробка методів модифікування поверхні 

полімерних мембран для надання їм додаткових функцій фото 

чутливості, магніточутливості, pH-чутливості. 
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20. Розробка біосенсорних платформ та базових алгоритмів аналізу для 

експресної діагностики раку грудної залози людини в умовах in vitro, 

керівник – д-р біол. н., проф. Стародуб М. Ф. 

Мета дослідження: розробка біосенсору на основі наноструктур для 

експресної діагностики раку грудної залози людини в умовах in vitro. 

 

21. Дискретний аналіз і керування випадковими процесами, керівник – д-р 

фіз.-мат. н., доц. Олійник Б. В. 
 

Мета дослідження: дослідження властивостей дискретних реляційних 

структур, таких як графи, групи, дискретні метричні простори, булеві 

функції тощо; дослідження, спрямовані на вивчення зв’язків між 

різними дискретними об’єктами та розгляд застосування дискретних 

об’єктів, зокрема автоматів і графів, до аналізу даних і теорії керування. 
 

22. Аналіз великих об’ємів даних в реальному режимі часу, керівник – д-р 

фіз.-мат. н., проф. Глибовець М. М. 
 

Мета дослідження: комплексний аналіз інформації в мережах різного 

типу в єдиному аналітичному сховищі, розширення функціональності 

наявних інформаційних систем обробки інформації, збільшення 

ефективності використання апаратних ресурсів серверів, і впровадження 

технологій забезпечення мінімальної вартості використання всіх видів 

інформації на базі ПЗ з відкритим кодом і «хмарних» реалізацій. 
 

23. Алгебраїчні криві, інтегровані системи та застосування до сучасних 

проблем фізики та інформатики, керівник – канд. фіз.-мат. н., доц. 

Бернацька Ю. М. 
 

Мета дослідження: розвиток математичних методів теоретичної фізики, 

пов’язаних з рівняннями солі тонного типу, зокрема методів 

алгебраїчної геометрії та теорії представлень Лі алгебр та груп. 

 

3.4. Найвагоміші результати фундаментальних досліджень та прикладних 

досліджень  і розробок та впровадження результатів. 

 

У 2018 році результати наукових досліджень професорсько-

викладацького складу НаУКМА були відображені у  
 

- 71 монографії (з них 21 - видані за кордоном)  

- 793 наукові статті, з них 144 – за кордоном; 47 – у наукометричній базі 

Scopus, 34 – Web of Science, загалом у наукометричних базах – 52.  
 

Викладачами НаУКМА видано  

- 8 підручників,  

- 35 навчальних посібників та методичних рекомендацій.  

 

Оформлено 4 патенти (з них 3 – належать НаУКМА), 4 авторські свідоцтва. 
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Дослідницький доробок студентів університету у 2018 році 

віддзеркалений у 189 наукових статях, тезах доповідей, з них 139 – 

самостійних. Свої наукові дослідження вони презентували на 174 

конференціях.  

Протягом 2018 року відбулося  911 виступів науковців НаУКМА з 

доповідями на наукових форумах різного рівня, серед яких 445 - це 

міжнародні конференції, семінари, симпозіуми, з’їзди тощо. Самостійно 

співробітники університету організували 34 наукові заходи (з них 10 – 

міжнародні конференції), спільно з партнерами НаУКМА було проведено 49 

наукових конференцій, семінарів, з яких 23 - міжнародні.  

 

3.4.1. Основні результати виконання бюджетних тем – 

фундаментальні дослідження. 
 

1.  «Методологія та економіко-математичний інструментарій оцінки 

впливу тіньової економіки та дисбалансів на ринку праці на фінансову 

стабільність та економічне зростання в Україні», 

       обсяг фінансування –  400,0 тис. грн. 

науковий керівник – професор, д. екон. н. І. Г. Лук’яненко 

Протягом звітного періоду було розроблено: комплекс економіко-

математичних моделей оцінки впливу тіньової економіки та дисбалансів на 

ринку праці на фінансову стабільність та економічне зростання; 

економетричний інструментарій виявлення асиметричних ефектів у динаміці 

соціально-економічних показників на підставі асиметричних моделей 

порогових збурень; комплекс імітаційних моделей ринку праці та моделей 

оцінювання зовнішніх та внутрішніх міграційних процесів в Україні; 

методологія побудови та практичного застосування агрегованої макромоделі 

загальної рівноваги для української економіки з урахуванням тіньового сектору 

оцінювання його впливу на фінансову стабільність та економічне зростання; 

інструментарій оцінювання та калібрування невідомих параметрів агрегованої 

макромоделі загальної рівноваги для української економіки; комплекс 

динамічних макромоделей основних секторів української економіки, які 

побудовані на принципах логічного об’єднання симультативних систем рівнянь 

та механізмів корегування помилки з детальним обґрунтуванням їх 

специфікації, а також  концепцію їх об’єднання в загальну  динамічну 

макроекономічну модель України зі збереженням особливостей взаємозв’язків 

між ними.  

У рамках фундаментального наукового дослідження організовано та 

проведено Міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів 

та молодих вчених «Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: 

сучасні тренди  і перспективи», НаУКМА, 24 січня 2018, Київ, Україна; 

Міжнародну науково-практичну конференцію «Фінансово-економічна політика 
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в контексті стратегії інноваційного розвитку України», 09 лютого 2018, 

НаУКМА, Київ, Україна. 

Результати  дослідження  використано на кафедрі фінансів, факультеті 

економічних наук, НаУКМА у навчальному процесі при викладанні курсів: « 

Фінанси», «Гроші і кредит», «Інвестування», «Інформаційні системи і 

технології у фінансах», а також при написанні випускних робіт. (Довідка про 

впровадження від 14.11.2018 р.). 

Основні положення та результати наукового дослідження частково 

використано при підготовці аналітичних записок Пенсійного фонду України. А 

проведений на основі комплексу сценарний аналіз дозволив дослідити наслідки 

прийняття широкого спектру управлінських рішень за різних умов та 

припущень. (Довідка про впровадження результатів від 09.11.2018 р.). 

Захищено 1 кандидатську дисертацію, 4 магістерських робіт, 8 

кваліфікаційних робіт. 
 

2. «Розробка методів одержання чутливих нанополімерних систем та 

нанополімерів»,  

обсяг фінансування – 214, 2 тис. грн. 

  науковий керівник – професор, д. техн. н. А. Ф. Бурбан.  
 

Розроблено методику модифікування поверхні полівініліденфлуоридних 

мембран полімерами, що містять аміногрупи. Для модифікування поверхні 

були обрані різні поліаміни: поліетиленімін розгалуженої структури та 

поліаліламін гідрохлорид лінійної структури. Модифікування поверхні 

відбувається в одну стадію та не потребує особливих умов. Визначені 

оптимальні умови прищеплення полімерів до поверхні: температура 55 ºС, рН 

11, тривалість 20 год, концентрація модифікувального розчину 0,5 %(мас). 

Прищеплений до поверхні мембран полімер використовували як спейсер для 

іммобілізації наночастинок магнетиту. Модифікацію мембран підтверджено 

методами ІЧ-спектроскопії, сканувальної електронної мікроскопії та 

електрокінетичним аналізом. Транспортні властивості магнітоактивних 

мембран вивчали в процесі ультрафільтрації розчинів БСА.  

Досліджено залежність об’ємного потоку через мембрану від 

прикладеного тиску при різних концентраціях БСА. Показано, що іммобілізація 

наночастинок магнетиту на мембрані та їх рух у примембранному шарі за 

рахунок магнітного поля знижує ефект концентраційної поляризації.   

Відпрацьовано методики одержання монодисперсних мікроемульсій на 

основі хітозану методом мембранної емульсифікації. Методом динамічного 

світлорозсіювання досліджено вплив концентрації емульгатору, хітозану та 

швидкості пермішування на дисперсність мікроемульсій. 

Отримані  при виконанні даного проекту результати суттєво розширять 

знання про функціональні та розділювальні  можливості полімерних мембран з 

метою подальшого їх використання в області мембранних технологій, охороні 

навколишнього середовища та раціональному використанні природних 

ресурсів.   
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Результати досліджень опубліковано в 3-ох наукових статтях (2 з них – 

в іноземних наукових журналах, що входить до бази Scopus), виголошено 4 

наукові доповіді на міжнародних та національних  конференціях та семінарах. 
 

3. «Детекція генетичної стійкості до фузаріозу у інтрогресивних ліній 

пшениці з використанням сенсорних систем на основі молекулярно-

імпринтованих полімерних мембран»,  

        обсяг фінансування – 891,2 тис. грн. 

науковий керівник – професор, д. біол. н. Т. К. Терновська  

 

Впродовж звітного періоду доведено, що T. miguschovae володіє 

генетичною стійкістю до фузаріозу і може тому бути джерелом відповідних 

генів для їхнього перенесення до генетичного пулу сортів пшениці м’якої 

канадського походження. Для отримання цільових інтрогресій від пшениці 

Мігушової обрано сорти української селекції. Інтрогресія може полягати у 

заміщенні хромосом пшениці м’якої на хромосоми Ab, G чи D видів T. militinae 

та Ae. tauschii та формуванні рекомбінантних чи транслокованих хромосом із 

залученням хроматину згаданих геномів та субгеномів пшениці. Для пошуку 

чужинних інтрогресій у геномах ліній, отриманих від схрещування пшениці 

Мігушової з сортами пшениці м’якої, необхідним є  дослідження поліморфізму 

між гексаплоїдами T. aestivum та T. migushovae за генами, відома локалізація 

яких буде вказувати на належність інтрогресії до певної групи з семи 

гомеологічних груп хромосом Triticinae. За звітний період встановлено 

маркерні щодо наявності чужинних інтрогресій властивості низки білків 

насіння та паростків пшениці для конкретних комбінацій схрещування. 

Гліадинові спектри ω-зони придатні для виявлення заміщення за хромосомою 

1D для сорту Лелека та за хромосомою 1G для сортів Вдала та Одеська 267. 

Гліадини α-зони ефективні для ідентифікації заміщення 6Ab/6А для всіх сортів. 

Спектр глютенинів пшениці Мігушової має лише один специфічний компонент, 

пов’язаний з хромосомою 1G, ефективний для всіх сортів. Для сорту Панна за 

даним ферментом можна ідентифікувати заміщення 1А на 1Ab. Спектр бета-

амілази придатний для пошуку заміщень 4G/4D для всіх сортів, для деяких 

сортів можна ідентифікувати заміщення хромосоми 4D на гомеолога пшениці 

Мігушової. За спектром альфа-амілази можна ідентифікувати лінії з 

заміщенням 6D пшениці Мігушової для всіх досліджуваних сортів. Для пошуку 

заміщення за хромосомою 7D можна використовувати лише інтрогресивних 

нащадків сорту Вдала. При використанні у схрещуваннях сортів Вдала та 

Лелека можна виявити заміщення 7В на 7G. Для всіх сортів, крім Вдалої, можна 

ідентифікувати заміщення 7А на 7Ab. За спектрами листкової та зернової 

естарази спектри всіх сортів пшениці м’якої відрізняються від спектру пшениці 

Мігушово] і цим диференціюються хромосоми 3-ої гомеологічної групи. За 

спектром кислої фосфатази маркерним для пшениці Мігушової є компонент, 

який контролюється хромосомою 4G, отже інтрогресивні рослини з заміщенням 

цієї хромосоми будуть ідентифіковані. 
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За коефіцієнтом радіальної швидкості (КРШР) за умов культивування на 

середовищі Чапека ізоляти роду Fusarium було розподілено на три групи: 

швидкорослі (F. graminearum КМА – 1), ізоляти із середньою швидкістю росту 

(F. graminearum КМА - 2; F. graminearum КМА - 3 і F. graminearum КМА – 4) 

та повільнорослі (F. graminearum КМА - 8, КМА - 5 і КМА – 6, F. oxysporum 

КМА – 7). При культивуванні на вівсяному та картопляно-глюкозному агарі 

встановлено, як впливає хімічний склад середовищ на радіальну швидкість 

росту представників виду F. graminearum. Ізоляти охарактеризовані за 

інтенсивністю спороутворення та ступенем агресивності. Найінтенсивніше 

пригнічував схожість насіння, а саме ріст коренів, ізолят F. graminearum КМА –

 3, на 71,13 %, порівняно з контролем. Інші ізоляти пригнічували проростання 

насіння від 60,72 % (F. graminearum КМА – 1) до 68,94 % (F. graminearum 

КМА – 5). F. oxysporum КМА – 7 пригнічував проростання на 62,99 %.  

Практичне значення отриманих результатів полягає в їхньої необхідності 

для реалізації наступного етапу дослідження – ідентифікації чужинних 

інтрогресій в геномах інтрогресивних ліній. Специфікація ізолятів Fusarium є 

обов’язковим етапом досліджень для добору ізолятів, найбільш ефективних для 

верифікації сенсорних систем на основі молекулярно-імпринтованих 

полімерних мембран. 

Результати дослідження опубліковано в 5 статтях (1 з них – у журналі, що 

входить до наукометричної бази Scopus). 

 

4. «Філософська і богословська спадщина Київської духовної академії 

(1819–1924): європейський контекст»,  

        обсяг фінансування – 529,0 тис. грн.  

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

Результатом виконання проекту у звітному році стало визначення змісту й 

особливостей рецепції західноєвропейської філософської та богословської 

думки у творчості філософів і богословів КДА; виокремлення науково 

значущих результатів досліджень київськими академістами європейської 

філософської та богословської думки. 

Проведено узагальнення отриманих теоретико-методологічних і 

прикладних результатів вивчення європейської філософської та теологічної 

думки у проблемному полі київської духовно-академічної філософії та 

богослов’я ХІХ – початку ХХ ст.  

Подано до друку рукопис монографії «Київська духовна академія (1819–

1924) у дзеркалі біографічних студій: методологія і практика» (за ред. М. Л. 

Ткачук); збірник наукових праць за темою дослідження «Філософська і 

богословська спадщина Київської духовної академії (1819–1924): досвід 

архівних і бібліографічних студій» (за ред. М. Л. Ткачук); підготовлено до 

друку монографію «Prominent Philosophers of Kyiv Theological Academy (1819‒

1924): Biographies and Studies» / ed. by Maryna Tkachuk. 

Опубліковано 1 підручник та 32 наукові статті (з них: 3 – у журналах, що 

входять до наукометричних баз Scopus і Web of Science Core Collection, 3 – 
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Index Copernicus, 9 – у фахових виданнях України; 12 – в інших виданнях 

України; 5 – в іноземних виданнях); виголошено 8 доповідей на міжнародних 

наукових конференціях; проведено наукову конференцію «Філософська і 

богословська спадщина Київської духовної академії (1819–1924): досвід 

архівних і бібліографічних студій» (Київ, НаУКМА, 27 квітня 2018 р.) за 

участю науковців НаУКМА, Таврійського національного університету імені В. 

І. Вернадського, Київської духовної академії.  

Результати дослідження впроваджено у викладання дисциплін: 

«Академічна філософія в Києві ХІХ – початку ХХ ст.» (проф. М. Л. Ткачук), 

«Філософська пропедевтика» (проф. В. І. Менжулін), «Історико-філософська 

біографістика» (проф. В. І. Менжулін), «Філософська думка в Україні» (доц. Л. 

А. Пастушенко); «Біблієзнавство», «Історія християнства», «Релігієзнавство» 

(всі – доц. С. І. Головащенко) – всі для студентів НаУКМА зі спеціальності 

«Філософія»; «Історія Київських духовних шкіл», «Історія Слов’янських 

Церков», «Гомілетика» (проф. В. В. Бурега) – для студентів магістратури 

Київської духовної академії УПЦ. 
 

3.4.2. Основні результати виконання бюджетних тем – прикладні 

дослідження 
 

«Нанокомпозитні матеріали для лікування ускладнених гнійно-

септичних процесів»,  

обсяг фінансування – 350, 0 тис. грн. 

    науковий керівник – професор, д. хім. н. О.А Голуб. 
 

У результаті виконання етапу відпрацьовано методики синтезу 

нанокомпозитних матеріалів та створено на їх основі аплікаційні комплекси. 

Досліджено будову, склад, фізико-хімічні та спектральні характеристики. 

Під час реалізації проекту розроблено стратегію створення перспективних 

нанокомпозитів з низкою біологічних активностей, а саме: розроблено методи 

отримання сучасних високоефективних біосумісних нанокомпозитних 

матеріалів та конструкцій на їх основі для використання у медичній та 

фармакологічній практиці; синтезовано нанокомпозитні матеріали та створено 

на їх основі біосумісні конструкції; підібрано активні сполуки, що виявляють 

пробіотичну активність та синергічний ефект; підібрано оптимальні 

концентрації складових новостворених матеріалів та композицій, що 

забезпечують максимальний антимікробний, пробіотичний, 

імуномоделювальний ефекти. 

Створено біоактивні нанокомпозитні матеріали на основі 

високодисперсних кремнеземних наноструктур з антимікробними та 

сорбційними властивостями, які пропонується використовувати під час 

лікування ушкоджень м'яких тканин різної етіології (опікові рани, рани при 

відкритих переломах, трофічні та діабетичні (діабетична стопа) рани, пролежні 

тощо) на всіх стадіях перебігу ранового процесу (від некротично-запальної до 

регенеративно-рубцевої). Планується що вони також будуть позитивно діяти 
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при лікуванні глибоких ушкоджень м'яких тканин, а також можуть бути 

застосовані для швидкого відновлення кісткової тканини під час відкритих 

переломів, для підготовки рани до пересадки шкіри або інших консервативних 

методів лікування. Таким чином, нанокомпозити на основі кремнезему є 

перспективними системами при лікуванні гнійно-септичних процесів, оскільки 

володіють низкою наступних характеристик, серед яких:  

- можливість контролювати розмір та форму непоруватих кремнеземних 

наночастинок при синтезі; 

- можливість іммобілізації на поверхні кремнеземних мікросфер підвищує 

ефективність медичного препарату, дозволяє контролювати вивільнення 

препарату та забезпечує довготривалу дію нанопрепарату,  

- характеризуються підвищеною біосумісністю та нетоксичністю щодо 

макроорганізму. 

У результаті виконання етапу були проведені дослідження 

нанокомпозитних матеріалів та конструкцій, створених на їх основі, за умови їх 

присутності в фізіологічних умовах, наближених до умов макроорганізму. 

Досліджено біологічну активність нанокомпозитних матеріалів та конструкцій, 

створених на їх основі, зокрема: антимікробні властивості щодо широкого 

спектру грампозитивних і грамнегативних тест-культур, що дозволить 

оптимізувати створення на їх основі нових ефективних антимікробних 

ранозагоювальних лікувальних засобів з біологічною активністю. 

Отримані результати оприлюднено у 3-х статтях, отримано 4 патенти, 

виголошено 10 доповідей на національних та міжнародних конференціях. 

 

3.4.3. Державний фонд фундаментальних досліджень 

1. «Безпека за допомогою інтеграції: застосування досвіду 

Європейського Союзу для врегулювання конфлікту в Україні»,  
 

обсяг фінансування – 150,0 тис. грн. 

науковий керівник - доцент, д. політ. наук, М. М. Гнатюк,  

Аналіз взаємозв’язку євроінтеграційної моделі та стану безпеки, 

здійснений в межах проекту, дозволив дослідити один із ключових, проте 

раніше малодосліджених аспектів – множинність безпекових викликів та 

показати зв'язок між суспільними трансформаціями в рамках реалізації 

євроінтеграційної моделі та станом суспільної безпеки в країні. 

У серії публікації за результатами дослідження висвітлено питання 

безпекових наслідків трансформації у сферах, які традиційно не розглядались 

як такі, що належать до царини безпеки. Базуючись на першочергових змінах 

суспільного життя в Україні, які викладені в Дорожній карті законодавчого 

забезпечення виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, 

та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, визначено ключові напрямки безпекових наслідків. 

Увагу приділено зокрема реалізації заходів в таких сферах, які 

визначають стан політичної, економічної, соціальної, екологічної, 

інформаційної та інших видів безпеки. Зокрема, показано як реалізація 
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європейської інтеграційної моделі визначає порядок денний політичного життя 

суспільства, а побудови суспільства, що знаходиться в стані безпеки полягає в 

забезпеченні українськими демократичними інститутами дотримання основних 

європейських цінностей. Питання економічної безпеки стосуються не лише 

зовнішньо торгівлі, санкцій чи доступу на зовнішні ринки - наявність 

ефективного внутрішнього механізму реалізації економічних інтересів є 

необхідною умовою економічної безпеки суспільства.  

 

2. «Синтез та дослідження фулеренвмісного діоксиду силіцію та 

композиту на його основі з APrDP, вивчення процесів десорбції 

APrDP в фізіологічних розчинах»,  

обсяг фінансування – 72,0 тис. грн. (головний виконавець – Інститут 

загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України) 

  науковий керівник – професор, д. хім. н. О.А.Голуб,  

В результаті виконання проекту розроблено оновлені методики синтезу та 

синтезовано фулеренвмісні нанокомпозити (НК) на основі модифікованого 

амінопропільними групами пірогенного діоксиду силіцію, а також визначено 

концентрацію аміногруп та фулеренових груп на поверхні нанокомпозитів. 

Синтезовано нанокомпозити на основі амінокремнезему та фулеренвмісного 

амінокремнезему з 2-пірролідиніл-1-гідроксиметилен-1,1-дифосфоновою 

(PyrHMDP) і амінопропілідендифосфоновою (APrDP) кислотами, досліджено 

десорбцію дифосфонових кислот у фізіологічному розчині. За результатами 

фізико-хімічних досліджень було встановлено їх склад, будову та спектральні 

характеристики. Синтезовані нанокомпозити амінокремнезему та 

фулеренвмісного амінокремнезему з дифосфоновими кислотами будуть 

використані для вивчення сорбції сполук паладію з метою створення 

малотоксичних протипухлинних препаратів. 

 

3.4.4 Дослідження, що виконувалися  за рахунок бюджетної програми 

«Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного  науково-

технічного співробітництва» 

1. «Пошук базового ефективного алгоритму біосенсорного експрес-

контролю біохімічних параметрів розвитку онкологічного ураження 

та ефективності його лікування»,  

науковий керівник – професор, д-р біол. н. М. Ф. Стародуб (спільно з 

університетом Латвії),  

обсяг фінансування – 110, 0 тис. грн. 

Предметом дослідження було визначення ефективності поліамінів 

сперміну, спермідину та путресцину, як маркерів раку грудної залози людини 

за допомогою розробленої методики якісного та кількісного аналізу поліамінів. 

Дослідження були проведені в модельних розчинах, культурі клітин раку 

грудної залози та зразках сироватки крові хворих на рак шрудної залози в 

умовах in vitro з використанням оптичного біосенсора на основі явища 

поверхневого плазмонного резонансу. Розроблено спосіб якісного та 
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кількісного аналізу поліамінів у модельних розчинах, культурі клітин раку 

грудної залози та зразках сироватки крові хворих на рак грудної залози з 

використанням біосенсора на основі явища поверхневого плазмонного 

резонансу. Результати дослідження відображено у 9 публікаціях. 

 

3.5. Наукові публікації та наукометричні показники 

 

У 2018 році результати наукових досліджень професорсько-

викладацького складу НаУКМА були відображені у  

- 71 монографії (з них 21 - видані за кордоном)  

- 793 наукові статті, з них 144 – за кордоном; 47 – у наукометричній базі 

Scopus, 34 – Web of Science, загалом у наукометричних базах – 52. Викладачами     

НаУКМА видано 8 підручників, 35 навчальних посібників та методичних 

рекомендацій.  Див.табл.3.5 

Оформлено 4 патенти (з них 3 – належать НаУКМА), 4 авторські свідоцтва. 

За кілька останніх років в НаУКМА унормовано політики та процедури щодо 

захисту інтелектуальної власності, зокрема, розроблено та затверджено  

Положення про основні засади охорони прав на об’єкти інтелектуальної 

власності. У 2018 р. Створено Комісію з питань ІВ, розроблено та схвалено 

Порядок проходження заявок на отримання охоронних документів на службові 

винаходи, корисні моделі та промислові зразки, які створені працівниками 

НаУКМА. 
 

Таблиця 3.5. 

Кафедра 

Моног 

рафії в 

Україні 

Моног 

рафії 

за 

кордо 

ном 

Підруч

ники  

 

Навч. 

та. 

метод. 

посібн. 

Наукові статті 

Українські 

видання В 

інозем

них 

видан 

нях 

Фахо

ві 

видан 

ня 

Інші 

Факультет гуманітарних наук 

Кафедра історії 2 1 0 0 15 7 12 

Кафедра археології 6 0 0 0 14 10 11 

Кафедра культурології 2 0 0 0 25 5 4 

Кафедра 

літературознавства 

2 0 0 0 11 6 1 

Кафедра філософії та 

релігієзнавства 

4 0 0 6 39 43 5 

Кафедра української мови 3 0 0 1 22 5 1 

Кафедра загального і 

слов’янського 

мовознавства 

0 0 0 0 4 1 1 

Кафедра англійської мови 0 0 0 1 5 1 1 

РАЗОМ: 19 1 0 8 135 78 36 

Факультет економічних наук 
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Кафедра економічної 

теорії 

9 3 0 0 7 62 8 

Кафедра маркетингу та 

управління бізнесом 

4 4 0 3 13 24 4 

Кафедра фінансів 1 3 0 0 10 41 6 

Києво-Могилянська бізнес-

школа 

0 2 0 2 0 9 2 

РАЗОМ: 14 12 0 5 30 136 20 

Факультет правничих наук 

Кафедра 

загальнотеоретичного 

правознавства 

1 0 0 0 20 15 1 

Кафедра міжнародного та 

європейського права  

1 2 1 0 0 2 7 

Кафедра приватного права 1 1 3 4 8 21 3 

Кафедра кримінального та 

кримінального 

процесуального права 

1 0 0 4 1 6 2 

РАЗОМ: 4 3 4 8 29 44 13 

Факультет природничих наук 

Кафедра фізичного 

виховання 

0 0 0 0 0 2 0 

Кафедра фізико-

математичних наук 

0 1 0 0 0 0 15 

Кафедра хімії 0 0 0 0 1 1 6 

Кафедра біології,  

Лабораторія генетики та 

клітинної біології 

0 0 0 0 6 11 1 

Кафедра екології 5 0 0 0 6 13 2 

Кафедра лабораторної 

діагностики біологічних 

систем 

0 0 1 0 3 15 9 

РАЗОМ: 5 

 

1 1 0 16 42 33 

Факультет інформатики 

Кафедра інформатики 0 1 0 1 7 6 2 

Кафедра мережних 

технологій 

0 0 0 0 6 9 3 

Кафедра мультимедійних 

систем 

0 0 0 1 0 2 0 

Кафедра математики 0 0 0 2 1 10 13 

РАЗОМ: 0 1 0 4 14 27 18 

Факультет соціальних наук і соціальних технологій 

Кафедра соціології 3 2 0 0 7 7 4 

Кафедра зв’язків з 

громадськістю 

0 0 0 2 4 2 3 

Кафедра психології та 

педагогіки 

0 0 0 0 1 35 4 

Кафедра політології 2 0 0 1 4 16 7 

Школа охорони здоров’я 1 0 1 2 2 9 2 

Школа соціальної роботи 0 1 0 4 0 6 1 
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ім. проф. В. Полтавця 

Могилянська школа 

журналістики 

0 0 2 1 0 2 3 

РАЗОМ: 6 3 3 10 18 77 24 

Науково-дослідні центри та лабораторії 

Міждисциплінарний 

науково-освітній центр 

протидії корупції 

1 0 0 0 0 2 0 

Наукова бібліотека 1 0 0 0 1 0 0 

РАЗОМ: 2 0 0 0 1 2 0 

ВСЬОГО: 50 21 8 35 243 406 144 

 

Загальна кількість публікацій науково-педагогічних працівників 

НаУКМА  у Web of Science – 441, цитувань за вказані публікації – 3548. 

Загальна кількість публікацій науково-педагогічних працівників у 

Scopus  489, цитувань за вказані публікації - 4418. 

 

 Індекс Гірша НаУКМА за Scopus – 31  

 Індекс Гірша НаУКМА за Web of Science – 27. 

 Індекс Гірша за НаУКМА Google Scholar – 86  

 

Високоцитовані статті (потрапили в 1% топ-цитованих робіт світу у своїй 

предметній галузі) 

- Web of Science – 3,  

- Scopus – 5.  
 

Середнє значення показників індексів Гірша науково-педагогічних та 

наукових працівників у наукометричних базах, приведене до кількості науково-

педагогічних і наукових працівників НаУКМА (формула=сума індексів Гірша 

НПП ÷ к-сть профілів із ненульовим показником ÷ загальна к-сть НПП 

постійного складу): 

Scopus - 0,0088 (191÷51÷421) 

Web of Science - 0,0078 (145÷44÷421) 

Google Scholar - 0,010 (1622÷369÷421) 

 

НаУКМА займає 6 місце  в Україні за показниками установ рейтингу 

БІБЛІОМЕТРИКА УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ – 

http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=ustanovy 

У  2018 р. відбулося два чергових  преміювання науковців НаУКМА за 

публікації у виданнях, що індексуються в наукометричних 

базах Scopus та/чи Web of Science Core Collection. Винагороду отримали 50 

дослідників НаУКМА за 67 публікацій. 

Преміювання здійснюється згідно з чинним у НаУКМА з 2016 

р.Положенням про Преміювання співробітників НаУКМА за публікації у 

виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Web of 

Science Core Collection (крім Emerging Sources Citation Index) та (чи) Scopus. 

http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?page_sites=ustanovy
https://www.slideshare.net/naukmalibrary/ss-60685207
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Особливістю Положення є те, що під час розрахунку премії до уваги береться 

квартиль, до якого у своїй предметній категорії належить журнал у базі даних, 

та кількість співавторів.  

НаУКМА – один із перших університетів України, який почав 

враховувати квартиль журналу у преміюванні науковців за публікації. 

Нагороджують авторів двічі на рік, у червні та грудні. Усього із 2016 премія 

нараховувалася 79 науковцям за 145 публікацій. 

 В квітні 2018 р. НаУКМА отримав нагороду Web of Science Awards 

Ukraine – за найбільшу кількість публікацій та цитувань в галузі 

соціогуманітарних наук. Джерело: https://mon.gov.ua/ua/news/dostup-do-scopus-i-

web-science-mayut-otrimati-vsiprovidni-vishi-ta-naukovi-ustanovi-ukrayini-

zastupnik-ministra-maksim-striha-pid-chasvruchennya-web-science-award-2018 

 

 3.6. Наукові конференції 

 

 Протягом 2018 року відбулося  911 виступів науковців НаУКМА з 

доповідями на наукових форумах різного рівня, серед яких 445 - це міжнародні 

конференції, семінари, симпозіуми, з’їзди тощо.  

 Кількісні дані про організовані заходи та участь співробітників 

НаУКМА у наукових заходах протягом 2018 року: 

- національних конференцій, проведених самостійно – 24, спільно з іншими 

організаціями – 26;  

- міжнародних конференцій, проведених самостійно – 10, спільно з іншими 

організаціями – 23.  

- виступів НПП НаУКМА на конференціях, всього: 911– з них 445 - 

міжнародні. 

 

Наукові підрозділи 

Наукові заходи Доповіді 

Національні/регіонал

ьні 
Міжнародні 

Націон

альні/ 

регіона

льні  

Міжна

родні  

Органі 

зовані 

самості

йно 

Спільно з 

іншими 

організаці

ями 

Організо

вані 

самості

йно 

Спільно з 

іншими 

організація

ми 

Факультет гуманітарних наук 

Кафедра англійської 

мови 

2 0 0 0 21 4 

Кафедра історії 2 0 1 5 40 57 

Кафедра археології 0 0 1 0 21 1 

Кафедра культурології 1 1 0 0 37 0 

Кафедра 

літературознавства 

1 0 0 0 9 4 

Кафедра філософії та 

релігієзнавства 

2 4 1 0 82 55 

Кафедра української 

мови 

0 1 0 0 18 22 

https://mon.gov.ua/ua/news/dostup-do-scopus-i-web-science-mayut-otrimati-vsiprovidni-vishi-ta-naukovi-ustanovi-ukrayini-zastupnik-ministra-maksim-striha-pid-chasvruchennya-web-science-award-2018
https://mon.gov.ua/ua/news/dostup-do-scopus-i-web-science-mayut-otrimati-vsiprovidni-vishi-ta-naukovi-ustanovi-ukrayini-zastupnik-ministra-maksim-striha-pid-chasvruchennya-web-science-award-2018
https://mon.gov.ua/ua/news/dostup-do-scopus-i-web-science-mayut-otrimati-vsiprovidni-vishi-ta-naukovi-ustanovi-ukrayini-zastupnik-ministra-maksim-striha-pid-chasvruchennya-web-science-award-2018
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Кафедра загального і 

слов’янського 

мовознавства 

1 0 0 0 2 2 

РАЗОМ: 9 7 3 5 230 145 

Факультет економічних наук 

Кафедра економічної 

теорії 

1 0 0 0 41 28 

Кафедра маркетингу та 

управління бізнесом 

1 5 0 0 11 15 

Кафедра фінансів 0 0 0 4 7 39 

Києво-Могилянська 

бізнес-школа 

0 0 0 0 1 4 

РАЗОМ: 2 5 0 4 60 86 

Факультет правничих наук 

Кафедра 

загальнотеоретичного 

правознавства 

1 0 0 1 12 4 

Кафедра міжнародного 

та європейського права  

0 1 1 0 4 34 

Кафедра приватного 

права 

0 6 1 2 0 3 

Кафедра кримінального 

та кримінального 

процесуального права 

1 0 0 0 2 0 

РАЗОМ: 2 7 2 3 18 41 

Факультет природничих наук 

Кафедра фізичного 

виховання 

1 0 0 0 6 0 

Кафедра фізико-

математичних наук 

0 0 1 0 0 5 

Кафедра хімії 0 1 0 0 7 16 

Кафедра біології,  

Лабораторія генетики 

та клітинної біології 

0 0 0 0 0 5 

Кафедра екології 3 2 1 1 29 14 

Кафедра лабораторної 

діагностики біологічних 

систем 

1 0 0 0 3 4 

РАЗОМ: 5 3 2 1 35 44 

Факультет інформатики 

Кафедра інформатики 0 0 0 0 0 4 

Кафедра мережних 

технологій 

0 0 0 0 1 6 

Кафедра 

мультимедійних систем 

0 0 0 0 1 2 

Кафедра математики 0 1 0 1 6 13 

РАЗОМ: 0 1 0 1 8 25 

Факультет соціальних наук і соціальних технологій 

Кафедра соціології 0 1 0 0 8 19 

Кафедра зв’язків з 

громадськістю 

1 0 0 0 24 0 
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Кафедра психології та 

педагогіки 

1 1 0 1 26 14 

Кафедра політології 0 0 0 2 13 17 

Школа охорони здоров’я 0 0 1 0 1 6 

Школа соціальної 

роботи ім. проф. В. 

Полтавця 

2 1 1 3 23 12 

Могилянська школа 

журналістики 

0 0 0 0 2 12 

РАЗОМ: 4 3 2 6 97 80 

Науково-дослідні центри та лабораторії 

Центр 

кінематографічних 

студій 

1 0 0 0 8 1 

Науково-дослідний 

центр орієнталістики 

ім. Омеляна Пріцака 

1 0 0 0 4 1 

Наукова бібліотека 0 0 0 1 2 10 

Центр досліджень 

історії та культури 

східноєвропейського 

єврейства 

0 0 0 0 0 2 

Міждисциплінарний 

науково-освітній центр 

протидії корупції 

0 0 1 2 4 10 

РАЗОМ: 2 0 1 3 18 24 

ВСЬОГО: 24 26 10 23 466 445 

 

3.7. Науково-дослідна робота та інноваційна діяльність   студентів, 

молодих учених. 

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. 

   Щороку студенти НаУКМА беруть участь і виборюють призові місця як 

у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (2018 р. – 5 

переможців), так і у конкурсах наукових робіт, що їх проводять різноманітні 

організації та фонди (6 переможців). 2018 року студенти й молоді вчені 

здобули й державні академічні стипендії (7).  
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   Студенти НаУКМА 2018 року опублікували 189 наукових статей, тез 

доповідей, з них з них 139 – самостійно. Свої наукові дослідження вони 

презентували на 174 конференціях. Залучали студентів і до виконання 

науково-дослідних тем, що виконуються на кафедрах і в наукових центрах.  

 

 

3.7.1. Здобутки студентів НаУКМА на всеукраїнському конкурсі  

студентських наукових робіт (5 переможців) 
 

з напряму «Фінанси і кредит» 

Переможець (диплом І ступеня):Сова Євгеній Станіславович  

Переможець (диплом ІІІ ступеня): Насаченко Марія Юріївна 

з напряму «Право» 

Переможець (диплом ІІ ступеня): Гавриленко Олександр Олександрович 

з напряму «Математика та статистика. Прикладна математика» 

Переможець (диплом ІІ ступеня): Санжаровська Анастасія Олександрівна 

з напряму «Історія і археологія» 

Переможець (диплом ІІІ ступеня): Джунь Семен Сергійович 

 

3.7.2. Переможці інших конкурсів наукових робіт 
 

1. Володимир Копань, перемога у у конкурсі наукових студентських робіт, 

який був організований Центром досліджень визвольного руху у 2018 році. 

Тема роботи: :"Політико-інформаційна діяльність Євгена Онацького як 

представника ОУН в Італії у 1933 році". 

2. Степан Бліндер, перша нагорода у категорії магістерських робіт, XII 

конкурс імені Єжи Ґєдройця на найкращу маґістерську роботу, присвячену 

польській історії, сучасності Польщі або польсько-українським взаєминам, за 

працю «Збірний портрет професорів Олицького колегіуму у перше 

півстоліття його існування (1630-ті – 1680-ті рр.)».  

3. Козлова Аделіна, Русіна Катерина, 2 р.н. спеціальність «Фінанси, 

банківська справа та страхування» - 1 місце у роботі секції «Історико-

економічна спадщина як джерело інноваційних ідей для сучасної економічної 

науки та господарської практики» в межах 85-ої наукової студентської 

конференції «Інноваційний прорив України: креативні ідеї та проекти», Київ, 

КНЕУ, 23 квітня 2018. 

4. Бродіна Емма, 1 р.н., спеціальність «Фінанси, банківська справа та 

страхування» - 2 місце у роботі секції «Історико-економічна спадщина як 

джерело інноваційних ідей для сучасної економічної науки та господарської 

практики» в межах 85-ої наукової студентської конференції «Інноваційний 

прорив України: креативні ідеї та проекти», Київ, КНЕУ, 23 квітня 2018. 
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5. Глазунов Анатолій та Лічний Руслан, 4 р.н. напрям «Фінанси і кредит» - 1 

місце у кейс-чемпіонаті з оподаткування та бухгалтерського обліку від 

KPMG M&A Tax Competition, 01 червня 2018. 

6. Кіпарис Ганна, присвоєно диплом ІІІ ступеня у конкурсі на кращу усну 

доповідь на секції «Фізіологія людини і тварин, біомедицина». XIV 

Міжнародна конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології», 

присвячена 185 річниці від дня народження Б. Дибовського. 10-12 квітня, 

2018 р., Львів, Україна. 
 

3.7.3 Державні академічні стипендії 
 

             Стипендія Президента України 
 

1. Кравченко Олексій ФГН, спеціальність 033 «Філософія» 1 р.н. (І, ІІ семестр 

2017–2018 н.р.); 

2. Карловський Денис Сергійович ФГН, спеціальність 033 «Філософія» 1 р.н. (І, 

ІІ семестр 2017–2018 н.р.). 

3. Ольхова Юлія Ігорівна, 1 р. н. Історія (2017-2018 навч. рік); 

4. Базилевич Яна Олегівна, 1 р. н. Історія (І, ІІ семестри 2017-2018 навч. рік); 

5. Ящук Євген Романович, 1 р. н Історія. (І, ІІ семестри 2017-2018 навч. рік); 

6. Алексеєнко Анастасія Дмитрівна, «Економіка», БП -2 

7. Кузнецова Анастасія В’ячеславівна, «Економічна теорія», МП-2 

 

Окрім того, за ініціативи та зусиллями молодих учених при підтримці 

відповідних кафедр щороку в НаУКМА відбуваються міжнародні і 

всеукраїнські студентсько-аспірантські конференції.  

Так, зокрема, 2018 року відбулися:   

- Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених: ХІІI Міжнародна наукова конференція «Філософія. Нове 

покоління»: Історія філософії та історії філософій», (м. Київ, НаУКМА, 

1–2 листопада 2018 р.),  

- Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Стратегії та тренди економічного розвитку країн під 

впливом інновацій», м. Київ, НаУКМА, 24 січня 2018 р.  

- Кафедра історії спільно зі студентським науковим товариством 

гуманітаріїв “Potluck” організувала International Scholarly Conference for 

Young Researchers “Exploring the Past: New Social History at the Crossroads 

of Methodological Trends”, НаУКМА, Київ, 22-24 квітня 2018 р.   

- Кафедра культурології НаУКМА спільно з Інститутом культурології 

НАМУ виступили організаторами Наукового круглого столу 

«Культурологічні школи України: дослідження молодих науковців» (м. 

Київ, 26 квітня 2018 р.).  



39 
 

- Кафедра екології виступила співорганізатором II Молодіжної наукової 

конференції «Суспільство, довкілля та зміна клімату» 15 - 16 березня 

2018 р. Київ.  

- Кафедра  математики  НаУКМА,  Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 

Національний  педагогічний  університет імені М. П. Драгоманова, під 

керівництвом Міністерства освіти і науки України виступили 

співорганізаторами Сьомої всеукраїнської наукової конференції 

студентів, аспірантів та молодих вчених з математики  (м. Київ, 19-20 

квітня 2018 р.).  

 

Метою таких заходів є пошук, підтримка і розвиток творчого потенціалу 

обдарованих студентів, залучення студентів до наукової роботи відповідних 

кафедр. 

У системі організації науково-дослідної роботи студентів в університеті 

важливе місце відіграють студентські наукові організації. Протягом 2018 року в 

університеті діяли Студентське наукове товариство факультету правничих наук 

«Scholaris», ЕкоКлуб «Зелена Хвиля», Студентське біологічне товариство, 

Студентська наукова організація «EAST-WEST BUSINESS», що займається 

впровадженням  різноманітних проектів у сфері бізнесу та економіки, 

студентське наукове товариство «Potluck», яке організовує щотижневий 

студентський семінар з історії; Студентське товариство правників «Kyiv-

Mohyla Moot Court Society», діяльність якого сфокусовано на підтримці та 

координації студентської діяльності, пов’язаної з участю у міжнародних 

змаганнях у формі модельних судових процесів та інших подібних заходах. 

Члени спільноти щороку беруть участь у таких змаганнях, як Jessup Moot Court 

Competition, Telders Moot Court Competition, Vis International Commercial 

Arbitration Moot, Price Media Law Moot Court Competition, ICC Mediation 

Competition, Stetson International Environmental Moot Court Competition, ELSA 

Moot Court Competition in WTO law, The Brown-Mosten International Client 

Consultation Competition. Отже, це цікаві, динамічні організації з власними 

положеннями і програмами дій. Такі студентські наукові осередки створюються 

лише з ініціативи самої молоді.  

У НаУКМА існує розгалужена система матеріального заохочення різного 

типу студентської та аспірантської діяльності, в тому числі – наукової. Зокрема 

на усіх факультетах існують іменні стипендії за найкращі бакалаврські та 

магістерські роботи (загалом близько 50-ти стипендій щороку). Цього року 

лауреатами конкурсу проектів іменного фонду (ендавменту) РОДИНИ 

ЮХИМЕНКІВ Міжнародного Благодійного Фонду відродження Києво-

Могилянської Академії для розвитку Докторської Школи імені родини 

Юхименків стали:  
 

1. Бородіна Тетяна Миколаївна, аспірантка 1 р. н., 032 Історія та 

археологія, спеціалізація – історія.  
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2. Штефан Наталя Леонідівна, аспірантка 3 р. н., 091 Біологія, 

спеціалізація - фізіологія.  

3. Гіюк Володимир Миколайович, аспірант 2 р. н, 102 Хімія, спеціалізація 

- хімія мембран і дисперсних систем.  

4. Васильченко Вікторія Сергіївна, аспірантка 1 р. н., 091 Біологія, 

спеціалізація - біохімія.  

5. Джоджик Олег Ярославич, аспірант 3 р. н, 102 Хімія, спеціалізація - 

хімія мембран і дисперсних систем.  

6. Харченко Катерина Олександрівна, аспірантка 3 р. н, 102 Хімія, 

спеціалізація - хімія мембран і дисперсних систем.  

7. Пахаренко Маргарита Вікторівна, аспірантка 2 р. н., 091 Біологія, 

спеціалізація - біохімія.  

8. Бойко Юрій Сергійович, аспірант 2 р. н., 102 Хімія, спеціалізація - хімія 

мембран і дисперсних систем.  

9. Лебедівна Оксана Ярославівна, аспірантка 2 р. н., 035 Філологія, 

спеціалізація - теорія, історія української мови та компаративістика.  

10. Гринишин Євгеній Володимирович, аспірант 3 р. н., 102 Хімія, 

спеціалізація – органічна хімія.  

11. Сирота Наталія Олександрівна, аспірантка 2 р. н., 102 Хімія, 

спеціалізація – органічна хімія.  

 

3.8. Наукові центри 

Наукові  центри  НаУКМА  поглиблено  розробляють  перспективні 

напрями  досліджень,  загально  представлені  в  системі  науково-навчальних 

структур  факультетів  та  кафедр    університету.  Часто пов’язані  з  певними 

кафедрами, наукові структури водночас залучають  до роботи над спільними 

проектами представників інших наукових на навчальних закладів, провадять 

міжнародну співпрацю.  

У 2018 р. в НаУКМА діяло 28 наукових центрів 
№ з/п Назва Керівник 

1.  Лабораторія генетики та клітинної біології  
Антонюк  

Максим Зиновійович 

2.  Лабораторія фінансово-економічних досліджень 
Лук’яненко                      

Ірина Григорівна 

3.  
Науково-дослідний центр орієнталістики ім. 

Омеляна Пріцака  
Сидорчук   

Таїсія Михайлівна 

4.  
Науково-дослідний центр «Спадщина Києво – 

Могилянської академії» 
Яременко   

Максим Васильович 

5.  Центр “Археологічна експедиція НаУКМА” 
Залізняк                             
Леонід Львович 

6.  
Центр «Інститут громадянської освіти» ім. С. 

Рябова 

Зубрицька 

Людмила Йосипівна 

7.  
Центр дослідження проблем верховенства права та 

його втілення в національну практику України  
Козюбра  

Микола Іванович  

8.  
Центр досліджень екосистем, змін клімату та 

сталого розвитку 
Вишенська  

Ірина Георгіївна  
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9.  
Центр досліджень історії та культури 

східноєвропейського єврейства 

Фінберг  

Леонід Кушелевич 

10.  Центр європейських гуманітарних досліджень 
Сігов                                

Костянтин Борисович 

11.  Центр канадських студій 
Мазін   

Дмитро Михайлович 

12.  Центр кінематографічних студій 
Брюховецька 

Лариса Іванівна 

13.  Центр мембранних досліджень 
Бурбан                             

Анатолій Флавіанович 

14.   Центр міжнародного захисту прав людини   
Антонович  

Мирослава Михайлівна 

15.  Центр молекулярних і клітинних досліджень 
Білько                           
Надія Михайлівна 

16.  
Центр польських та європейських студій ім. Є. 

Гедройця 

Диса 

Катерина Леонідівна 

17.  
Центр соціального партнерства та лобіювання  

 

Панцир  

Cергій Іванович 

18.  Центр дослідження конфліктів та психоаналізу  
Гірник  

Андрій Миколайович 

19.  
Школа політичної аналітики 

 

Яковлєв                                 

 Максим Володимирович 

20.  
Центр психічного здоров’я та психосоціального 

супроводу 

Богданов 

Сергій Олександрович 

21.  Український центр досліджень Голодомору 
Гриневич  

Владислав Анатолійович 

22.  
Науково-навчальний центр «Інноваційна 

лабораторія» 
Бажал  

Юрій Миколайович 

23.  
Міждисциплінарний науково-освітній центр 

протидії корупції в Україні 
Нестеренко  

Оксана Володимирівна 

24.  Центр урбаністичних студій 
Осьмак  

Владислава Анатоліївна 

25.  
Центр інноваційних методів викладання  і вивчення 

європейських студій 

Дем’янчук  

Олександр Петрович 

26.  
Науково-навчальний центр фізичних та хімічних 

досліджень біологічних систем 
Бернацька  

Юлія Миколаївна 

27.  
Науково-навчальний центр «Інститут німецького 

права» 

Петров  

Роман Арестович 

28.  
Центр наукометрії та цифрової підтримки 

досліджень 
Ярошенко 

Тетяна Олександрівна 

 

До  роботи  в  наукових  центрах    активно  долучаються  студенти  та 

аспіранти НаУКМА. В такий спосіб наукові структури сприяють розвитку та 

поширенню концепції поєднання наукової на навчальної діяльності в межах 

університету.  До  того  ж,  результати  науково-дослідної  роботи  нерідко 

зумовлюють  появу  нових  навчальних  курсів,  забезпечують  матеріалами 

наукові  дослідження  студентів  та  аспірантів  університету.    Наукові  центри 

НаУКМА  працюють  на  засадах  самофінансування,  провадять  ґрантову 

діяльність, публікують результати досліджень, організовують і беруть участь у 
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наукових форумах різних рівнів, долучаються до проектів, що відповідають 

їхнім інтересам і статутним завданням, а також створюють власні сайти для 

ширшого інформування про свою діяльність.  

 

3.9. Видавнича діяльність, у тому числі наукові  журнали 

Втілення стратегічного плану університету в галузі видавничої політики 

та поширення результатів наукових досліджень та освітніх інновацій здійснює 

Видавнича рада (голова – Тетяна Ярошенко).  

Редакційно-видавничий відділ (РВВ) протягом року виконував ухвалений 

Видавничою радою тематично-видавничий план НаУКМА, координував 

додрукарські роботи, організовував роботу Видавничої ради, здійснював  

необхідні брошурувальні й палітурні роботи, тиражування, друк управлінських, 

навчально-організаційних, навчально-методичних та інших матеріалів. 

Протягом 2018 р. переглянуто пріоритетні напрями видавничої діяльності 

НаУКМА: оновлено низку положень, що регулюють видавничу діяльність 

(Положення про Видавничу раду; Положення про періодичне наукове видання; 

Порядок подання та опрацювання рукописів тощо), скореговано журнальну 

політику університету. 

За 2018 р. РВВ підготував до друку 25 найменувань, серед них:  

а) наукова періодика становить левову частку і налічує 11 томів 

«Наукових записок НаУКМА», по щорічному випуску періодичних видань 

«Мова: класичне – модерне – постмодерне», «Могилянський математичний 

журнал», «Психологія та психосоціальні інтервенції» (загальним обсягом 

150,05 авт. арк. / 186,97 друк. арк.), 2 випуски «Магістеріуму» загальним 

обсягом 17 авт. арк. / 21,72 друк. арк.; це становить 3480 сторінок форматом А4. 

б) книжкові видання:  

 підручник (Кривий С. Л. «Вступ до методів створення програмних 

продуктів) обсягом 26,5 друк. арк.;  

 3 навчальні посібники (Гомза І. А. «Суспільно-політичні рухи»; Воропай 

О. К., Пічик К. В., Чала Н. Д. «Наукова робота: легко, із задоволенням»; 

«Економіка підприємства» уклад.: Н. В. Романченко, Т. В. Кожемякіна, К. 

В. Пічик) загальним обсягом 34,46 друк. арк.;  

 збірник матеріалів конференції «Стратегії та тренди економічного 

розвитку країн під впливом інновацій: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених» обсягом 

4,2 друк. арк.,  

 видання довідково-інформаційного характеру (щорічний Довідник-

календар НаУКМА) (12 друк. арк.), інавгураційна лекція (1,5 друк. арк.). 

Підготовлено до оприлюднення звіт президента НаУКМА за 2017 рік, 

обсяг 10,5 авт. арк. 

Видано друком автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата історичних наук О. В. Ліфантій «Коштовні металеві аплікації 

костюма населення степової Скіфії VII–III ст. до н. е.». 

Не вийшли друком протягом 2018, але готуються до виходу в світ: 

https://www.ukma.edu.ua/index.php/science/naukovi-vidannya/monohrafii-pidruchnyky/3811-kryvyi-s-l-vstup-do-metodiv-stvorennia-prohramnykh-produktiv-pidruchnyk-kyiv-naukma-2018-450-s
https://www.ukma.edu.ua/index.php/science/naukovi-vidannya/monohrafii-pidruchnyky/3811-kryvyi-s-l-vstup-do-metodiv-stvorennia-prohramnykh-produktiv-pidruchnyk-kyiv-naukma-2018-450-s
https://www.ukma.edu.ua/index.php/science/naukovi-vidannya/monohrafii-pidruchnyky/3839-homza-i-a-suspilno-politychni-rukhy-navchalnyi-posibnyk-kyiv-naukma-2018-176-s
https://www.ukma.edu.ua/index.php/science/naukovi-vidannya/monohrafii-pidruchnyky/3786-voropai-o-k-pichyk-k-v-chala-n-d-naukova-robota-lehko-iz-zadovolenniam-kyiv-naukma-2017-88-s
https://www.ukma.edu.ua/index.php/science/naukovi-vidannya/monohrafii-pidruchnyky/3786-voropai-o-k-pichyk-k-v-chala-n-d-naukova-robota-lehko-iz-zadovolenniam-kyiv-naukma-2017-88-s
https://www.ukma.edu.ua/index.php/science/naukovi-vidannya/monohrafii-pidruchnyky/3807-ekonomika-pidpryiemstva-navch-posib-uklad-n-v-romanchenko-t-v-kozhemiakina-k-v-pichyk-kyiv-naukma-2018-304-c
https://www.ukma.edu.ua/index.php/science/naukovi-vidannya/monohrafii-pidruchnyky/3807-ekonomika-pidpryiemstva-navch-posib-uklad-n-v-romanchenko-t-v-kozhemiakina-k-v-pichyk-kyiv-naukma-2018-304-c
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1) «Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки», том 2;  

2) «Наукові записки НаУКМА. Літературознавство», том 1; 

3) монографія О. П. Гороха «Сучасні кримінально-правові проблеми 

звільнення від покарання та його відбування») обсягом 31 авт. арк., 

За звітний період на копіювальній базі університету надруковано і 

розтиражовано документів адміністративного, навчально-методичного, 

організаційного характеру та інших напрямів діяльності в аркушах формату А4 

90000 сторінок (дані станом на 30.11.2018). 

Порівняно з 2015–2017 рр. редакційно-видавничий відділ у 2018 р. 

виконав підготовку видань (в авт. арк.): 

 
Друковані видання НаУКМА 

Найменування / рік 2015 2016 2017 2018 Примітки 

Наукові записки НаУКМА 

(в т.ч. Могилянський 

математичний журнал; 

Психологія та психосоціальні 

інтервенції) 

120,88 

авт. арк. 

130,97  

авт. арк. 

119,42  

авт. арк. 

150,05 

авт. арк. 

З обсягами НЗ 

«Юридичні 

науки», т. 2; 

НЗ 

«Літературоз

навство», т. 1 

Магістеріум  

(Археологічні студії; 

Культурологія) 

40,98  

авт. арк. 

39,0  

авт. арк. 

47,55  

авт. 

арк. 

17,0 

авт. арк. 

Вийшло 

друком 2 

випуски 

«Книжковий» портфель 

НаУКМА 

98,56  

авт. арк. 

96,65  

авт. арк. 

118,03  

авт. арк. 

78,04 

авт. арк. 

 

Разом 260,42 

авт. арк. 

256,27 

авт. арк. 

285  

авт. арк 

245,09 

авт. арк. 

 

 

У 2018 р. закінчено проект трансферу періодичних наукових видань 

університету на електронну платформу Open Journal System, а також 

узгоджено редакційні політики та концепції, переглянуто склад редколегій, 

здійснено перереєстрацію наукових журналів в Міністерстві юстиції, отримано 

ISSN для кожного найменування періодичного видання, оформлено надання 

DOI для статей.   

Таких наукових періодичних видань НаУКМА налічує 11 найменувань: 

1) Наукові записки НаУКМА: Філософія та релігієзнавство (виходить 

двічі на рік) 

2) Наукові записки НаУКМА: Соціологія  

3) Наукові записки НаУКМА: Мовознавство  

4) Наукові записки НаУКМА: Літературознавство 

5) Наукові записки НаУКМА: Історія і теорія культури  

6) Наукові записки НаУКМА: Юридичні науки (виходить двічі на рік) 

7) Наукові записки НаУКМА: Історичні науки  

8) Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія 

9) Наукові записки НаУКМА. Економічні науки 

10) Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки 

11) Мова: класичне – модерне – постмодерне 



44 
 

12) Могилянський математичний журнал  

13) Психологія і психосоціальні інтервенції. 

 

За підсумками річної роботи готуються до оприлюднення матеріалів  

англомовні електронні рецензовані журнали НаУКМА: 

 
Назва / рік 2015 2016 2017 2018 Примітки 

Kyiv-Mohyla 

Humanities Journal 

2 випуск 3 випуск 4 випуск 5 випуск.  

Cross-Cultural 

Connections and 

Displacement in 

Ukraine and 

Beyond 

 

Kyiv-Mohyla Law and 

Politics Journal  

1 випуск 2 випуск 3 випуск 4 випуск  

 

3.10. Наукове співробітництво 

 

Чільне місце серед наукових закладів, з якими НаУКМА провадить 

співпрацю посідає Національна академія наук України, багато дослідників якої 

за сумісництвом є викладачами університету.  

Зокрема, 2018 року НаУКМА продовжувала 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 

• 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; 
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• 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 

• Інститут психології ім. Г. Костюка 

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. 

 2018 року тривало і міжнародне співробітництво у науково-навчальній 

сфері.  

3.10.1. Факультет економічних наук 

 

Кафедра фінансів у співпраці з Університетом Бергена (UiB) та ЛНУ 

імені Івана Франка виконувала проект «Вивчення економіки методами 

динамічного моделювання» (CPEA-LT-2016/10031 «Extended Learning of 

Economics with Dynamic Modeling»). У рамках гранту планується створення 

Центру якості з системної динаміки, економетричного моделюванні, фінансової 

та економічної аналітики на кафедрі фінансів НаУКМА у співпраці з 

партнерами. Також співробітники кафедри виконували міжнародний проект 

«Антикорупційна та PhD мобільність Норвезької школи економіки та 

НаУКМА» (Anti-corruption and PhD mobility NHH-NaUKMA). Спільні 

наукові заходи: встановлення довгострокового співробітництва між NHH 

і кафедрою фінансів НаУКМА у сфері боротьби з корупцією. У рамках проекту 

10-12 квітня 2018 проведено ІІ Міжнародний робочий семінар «Боротьба з 

корупцією, детінізація української економіки», у якому брали участь 

студенти 4 р.н. напряму 6.030508  «Фінанси і кредит» НаУКМА та студенти 

NHH. 

3.10.2. Факультет гуманітарних наук 

 

Кафедра української мови брала участь у проекті LOEWE Project 

„Konfliktregionen im Östlichen Europa“  (Gießener Zentrum Östliches Europa 

(GiZo) Justus-Liebig-University (JLU) in Giessen) у межах якого відбувався 

науковий обмін з практиками викладання гостьових лекцій на тему «Мова і 

конфлікт», «Лінгвоконфліктологія», «Соціолінгвістика». 

Кафедра археології у співпраці з Університетом ім. А. Міцкевича у Познані 

брала участь  у виконанні проекту „Pogranicze biokulturowe Wschodu i Zachodu 

Europy w pradziejach”, в рамках якого були проведені спільні археологічні 

експедиції та видано серії Archaeologia Bimaris. Monografie та Baltic-Pontic 

Studies. 
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Співробітники кафедри історії протягом 2018 року брали участь у 

міжнародних проектах «Polskie wzorce literackie i kulturowe w Rosji na przełomie 

XVII i XVIII wieku: przypadek Stefana Jaworskiego» та Epoka jagiellońska i jej 

dziedzictwo w I Rzeczypospolitej do 1795 r. – historia Wielkiego Księstwa 

Litewskiego i stosunki państwa Jagiellonów ze Wschodem. Спільна українсько-

польська комісія істориків по вивченню періоду боротьби за незалежність 

1917–1921 рр. при Національному університеті “Києво-Могилянська академія” 

та Варшавському університеті. Проведено дві спільні міжнародні наукові 

конференції – 10 червня 2018 р. у м. Варшава та 3 грудня 2018 р. у м. Київ. 

Планується видання джерельної та дослідницької серії. 

 

 

 

 

3.10.3. Факультет правничих наук 

 

Завідувач кафедри міжнародного права і спеціальних правових наук 

Р.А. Петров бере участь у проекті «A Conflict Sensitive Unpacking of the EU 

Comprehensive Approach to Conflict and Crises Mechanism», що виконується за 

підтримки програми «Горизонт-2020». Також на кафедрі тривав проект 

наукового співробітництва за темою «Правове забезпечення імплементації 

Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» з юридичним факультетом 

Аугсбургзького університету (Німеччина) за підтримки  фундації Олександра 

фон Гумбольда. 2018 року тривало виконання проекту «European Law 

Educational Cooperation Oslo-Ukraine” у партнерстві з юридичним факультетом 

університету Осло (Норвегія), фінансований фундацією Євразія (Норвегія).  

Кафедра загальнотеоретичного правознавства та публічного права 

2018 року завершувала шведсько-український проект «Місцеве 

самоврядування та верховенство права в Україні» (2014-2018), у співпраці з 

Академією Фольке Бернадотта, фінансований Шведським агентством з 

міжнародного розвитку та співпраці (SIDA). Метою цього проекту була 

розробка тренінгової програми для співробітників органів місцевого 

самоврядування щодо верховенства права та його складових у діяльності 

органів публічного адміністрування. Зокрема, у 2018 році експертами Центру 

дослідження проблем верховенства права проведено: наукові тренінги  

«Верховенство права в діяльності органів місцевого самоврядування в Україні» 

для органів місцевого самоврядування у м. Миргород (Полтавської області), м. 

Тернівка (Дніпропетровської області), м. Трускавець (Львівської області); 

наукові тренінги «Верховенство права та нормотворчість органів місцевого 

самоврядування» щодо локальної нормотворчості для органів місцевого 

самоврядування у Харкові, Одесі, Трускавці, Запоріжжі; семінар-тренінг 

«Верховенство права в нормопроектувальній діяльності  Апарату Верховної 

Ради України», 10 грудня 2018 р. для співробітників Апарату ВРУ. 
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3.10.4. Факультет соціальних наук і соціальних технологій 

 

Школа соціальної роботи ім. В. Полтавця 2018 року виконувала 

міжнародний науковий проект «MIST: Міграція як соціальна детермінанта 

здоров'я» у партнерcтві з Karolinska Institutet (Швеція) та Public Health 

Foundation of India (Індія). Фінансувався проект Канадською агенцією з 

міжнародного розвитку (CIDA). Зокрема, 25-27 вересня 2018 р. був проведений 

спільний захід з партнерами проекту у Стокгольмі (Швеція).Спільні наукові 

заходи: 

Школа охорони здоров’я брала участь у міжнародному шведсько-

українському проекті «Поєднання інновацій, здоров’я і суспільств: освітній 

розвиток потенціалу в сусідніх районах Східної Європи» (Bridging Innovations, 

Health and Societics, Educational capacity building in the Eastern European 

Neighbouring Areas (BIHSENA)). 

На кафедрі психології та педагогіки виконувались міжнародні проекти 

під керівництвом С. О. Богданова. Це, зокрема, проекти: «Психосоціальна 

підтримка постраждалих внаслідок військового конфлікту в Україні» 

(фінансування: Мальтійська Служба допомоги в Україні, Психологічна кризова 

служба, КМЦССМ. Термін: Лютий 2018 – червень 2019); «Дослідження 

психічного здоров’я та психосоціальних проблем серед сімей переселенців та 

ветеранів у Східній Україні» (партнери: Блумберзька школа публічного 

здоров’я університету імені Джонса Хопкінса (JHSPH). Фінансуання: USAID. 

Термін: Лютий 2016 – грудень 2018); «Сприяння життєстійкості громад в 

Україні» (партнери: Регіональний Центр з протидії насильству, травмі та 

суїциду (Акерсхус, Норвегія, RVTS East). Термін: жовтень 2018 – жовтень 

2021); «Створення безпечного навчального середовища для дітей та підлітків 

біля контактної лінії на Сході України» (партнери : МОН України, UNISEF. 

Термін: листопад 2018 – квітень 2019). 

Співробітники кафедри соціології 2018 року брали участь у 

міжнародному проекті: канадсько-український проект RIDRU: Research 

Initiative on Democratic Reforms in Ukraine (партнери: MacEwan University, 

Alberta University (Канада), фінансування: Kule Institute of Advanced Studies). 

 

3.10.5. Факультет природничих наук 

 

На кафедрі екології виконувався освітній проект Baltic University 

Program Teachers Course (вересень 2018- травень 2019 рр.), в рамках якого були 

проведені два семінари з методології розроблення програм і курсів з основ 

сталого розвитку (листопад 2018, березень 2019), розроблено пілотний проект з 

інтегрування принципів сталого розвитку в освітні програми університетів- 

партнерів Baltic University Program. 
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3.11. Діяльність спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та 

докторських дисертацій, кількість захищених дисертацій 

 

Співробітники та аспіранти НаУКМА 2018 року захистили 5 

докторських і 12 кандидатських дисертацій. 

Перелік докторських та кандидатських дисертацій, захищених докторантами, 

аспірантами та співробітниками НаУКМА у 2018 році 

Загальна кількість захищених дисертацій: ,  

з них докторських – 5,  кандидатських –   12 
№ 

з/

п 

ПІБ Назва дисертації 
Шифр 

спеціальності 

Науковий 

керівник/ 

консультант 

Місце і час 

захисту 

ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 

1. Глибовець 

Андрій 

Миколайович 

(д-р техн. н.) 

Агентно-базовані 

програмні системи 

пошуку та аналізу 

інформації 

01.05.03 – 

математичне 

та програмне 

забезпечення 

обчислювальних 

машин 

проф. 

Анісімов А. В. 

Захист відбувся 

18 жовтня на 

засіданні 

спеціалізованої  

вченої ради в 

КНУ ім. Т. 

Шевченка. 

2. Кобченко 

Наталя 

Віталіївна 

Явища подвійності 

й перехідності в 

системі 

синтаксичних 

зв’язків сучасної 

української мови 

10.02.01 – 

українська мова 

доктор 

філологічних 

наук, 

професор А.К. 

Мойсієнко 

Захист відбувся 

27 вересня 2018 

р. на засіданні 

спеціалізованої 

Вченої ради Д 

26.001.19 в 

Київському 

національному 

університеті 

імені Тараса 

Шевченка. 

3. Демчук 

Руслана 

Вікторівна 

(д-р 

культурології 

Міфопоетика як 

засіб моделювання 

української 

ідентичності: 

культурно-

цивілізаційний 

контекст 

26.00.01 – 

теорія та 

історія 

культури 

(культурологія) 

Собуцький М. 

А. 

Захист відбувся 

27 листопада 

2018 р. на 

засіданні 

спеціалізованої 

вченої ради Д 

26.005.02 в 

Національній 

музичній 

академії 

України імені 

П. І. 

Чайковського. 

4. Григор'єв 

Геннадій 

Степанович 

(д-р екон.н.) 

Державне  

регулювання 

фінансово  - 

економічних 

процесів в умовах 

глобалізації - 

08.00.03 – 

економіка  та 

управління 

національним 

господарством   

Сафонов 

Ю.М. 

Захист відбувся 

02 травня 2018 

р. на засіданні 

спеціалізованої 

Вченої ради  Д 

35.840.01 
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теорія і 

методологія 

Львівського 

торгівельно- 

економічного 

університету 

5. Ковшова 

Ірина 

Олегівна 

(д-р екон.н.) 

(постійний 

склад, к-ра 

маркетингу) 

Розвиток 

маркетингового 

менеджменту 

телекомунікаційни

х підприємств: 

теорія, 

методологія, 

практика 

08.00.04 – 

економіка та 

управління 

підприємствам

и (за видами 

економічної 

діяльності) 

д.е.н., проф. 

Гудзь О. Є. 

Захист відбувся 

27 вересня 2018 

р. на засіданні 

спеціалізованої 

Вченої ради Д 

26.861.03 у 

Державному 

університеті 

телекомунікаці

й Міністерства 

освіти і науки 

України. 

КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ 

Факультет гуманітарних наук 

Кафедра літературознавства 

1. Лаюк 

Мирослав 

Миколайович 

«Карпатський 

текст» у 

творчості Василя 

Герасим'юка 

10.01.01 – 

українська 

література 

к.філ.н., доц. 

Л. О. 

Кісельова 

Захист відбувся 

31.05.2018 р. в 

Інституті 

літератури 

імені Т.Г. 

Шевченка НАН 

України, СВР Д 

26.17801  

2. Романцова 

Богдана 

Михайлівна 

Час у 

європейському 

модерністському 

романі першої 

третини ХХ ст. 

10.01.06 – 

теорія 

літератури 

к.філ.н., доц. 

Р. А. Семків 

Захист відбувся 

07.11.2018 р. в 

Інституті 

літератури 

імені Т.Г. 

Шевченка НАН 

України, СВР Д 

26.17801 

Кафедра археології 

3. Ліфантій 

Оксана 

Валентинівна 

Коштовні 

металеві аплікації 

костюма 

населення 

Степової Скіфії 

VІІ – ІІІ ст. до н. е. 

07.00.04 – 

археологія 

Болтрик Ю. 

В. к. і. н., с. н. 

с. 

Захист відбувся 

16.05.2018 р. на 

засіданні 

спеціалізованої 

вченої ради Д 

26.234.01 для 

захисту 

докторських 

дисертацій при 

Інституті 

археології НАН 

України 

Кафедра філософії та релігієзнавства 

4. Самчук 

Володимир 

Філософія 

прагматизму 

09.00.05. – 

історія 

доктор філос. 

н. Поліщук 

Захист відбувся 

27 лютого 2018 
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Анатолійович Джона Герберта 

Міда (історико-

філософський 

аналіз) 

філософії Н.П. 

 

р. на засіданні 

спеціалізованої 

Вченої ради Д 

26.001.27 у 

Київському 

національному 

університеті 

імені Тараса 

Шевченка 

Кафедра української мови 

5. Онатій 

Анастасія 

Віталіївна 

Синтаксична 

організація 

складнопідрядних 

займенниково-

співвідносних 

речень 

несиметричної 

структури 

10.02.01 – 

українська мова 

проф., д.ф.н. 

В. М. Ожоган 

Захист відбувся 

на засіданні 

спеціалізованої 

Вченої ради К 

11.051.14 в 

Донецькому 

національному 

університеті 

імені Василя 

Стуса, м. 

Вінниця. 

Факультет природничих наук 

Кафедра біології 

6. Шпильчин 

Віталій 

Віталійович  

Зміна експресії 

гена Iw у 

поколіннях 

амфідиплоїдів 

Triticinae 

03.00.15 – 

генетика 

д-р біол.н. 

Терновська Т. 

К. 

Захист відбувся 

5 липня 2018 

року на 

засіданні 

спеціалізованої 

Вченої ради 

К26.202.01  

Інституту 

клітинної 

біології та 

генетичної 

інженерії 

НАНУ. 

7. Бурлака Юлія 

Борисівна 

Вплив складових 

ендогенної 

інтоксикації на 

функціональний 

стан клітин крові 

у хворих на рак 

гортані 

03.00.04 – 

біохімія 

Верьовка С.В. Захист відбувся 

16 травня 2018 

р. на засіданні 

спеціалізованої 

Вченої ради Д 

76.051.05 у 

Чернівецькому 

національному 

університеті 

імені Юрія 

Федьковича. 

Факультет  соціальних наук і соціальних технологій 

Кафедра психології та педагогіки 

8. Тітаренко 

Ірина Ігорівна  

Педагогічні умови 

формування 

13.00.04 – 

теорія і 

Гірник А. М. Інститут 

педагогічної 
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конфліктологічної 

компетентності 

майбутніх 

фахівців з реклами 

і зв’язків з 

громадськістю 

методика 

професійної 

освіти 

освіти і освіти 

дорослих НАПН 

України,  27 

червня 2018 р.   

9. Нуржинська 

Анастасія 

Вікторівна 

Професійна 

підготовка 

майбутніх 

фахівців зі зв’язків 

з громадськістю в 

умовах 

дистанційної 

форми навчання 

13.00.04 – 

теорія і 

методика 

професійної 

освіти 

Чернобровкін

а В. А. 

Захист відбувся 

18 грудня 2018 

р. на засіданні 

спеціалізованої 

вченої ради в 

Київському 

університеті 

імені Бориса 

Грінченка. 

Факультет правничих наук 

Кафедра міжнародного та європейського права 

10. Аносова Юлія 

Вікторівна 

Юрисдикція 

міжнародних 

судових органів 

щодо злочину 

геноциду 

12.00.11 – 

міжнародне 

право 

М. М. 

Антонович 

Захист відбувся 

27 грудня 2018 

р. на засіданні 

спеціалізованої 

Вченої ради К 

26.008.04 в 

Національному 

університеті 

«Києво-

Могилянська 

академія». 

Факультет економічних наук 

Кафедра економічної теорії 

11. Шинкар 

Ольга 

Ігорівна 

Теоретичні засади 

визначення 

оптимального 

рівня 

наукомісткості 

економіки 

08.00.01 – 

економічна 

теорія та 

історія 

економічної 

думки 

д-р екон. 

наук, проф. 

Бажал Ю. М. 

Захист відбувся 

26 квітня 2018 

р. на засіданні 

спеціалізованої 

Вченої ради Д 

26.239.01 

Державної 

установи 

«Інститут 

економіки та 

прогнозування 

НАН України». 

Кафедра фінансів 

12. Неживенко 

Оксана 

Валентинівна 

Informal 

Employment in 

Ukraine and 

European Union 

Transition 

Countries 

(Неформальна 

зайнятість в 

PhD Шумська С. 

С. 

Захист відбувся 

05 липня 2018  в 

Докторській 

школі 

Університету 

Парі-Ест  

(м. Париж, 

Франція). 
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Україні і в країнах 

з перехідною 

економікою)». 

 

3.12. Вчена рада 

 

Упродовж 2018 року відбулося 11 засідань Вченої ради Національного 

університету «Києво-Могилянська академія», на яких розглянуто 148 питань 

відповідно до повноважень та функцій Вченої ради, визначених у Положенні 

про Вчену раду НаУКМА. 

У 2018 році Вчена рада також приділила чимало уваги питанням, які 

впорядковують та регламентують життя університету, зокрема, було 

розглянуто, прийнято та внесено зміни до 25-ти положень з різних питань, 

серед яких Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти в 

НаУКМА та Положення «Політика попередження і боротьби із сексуальними 

домаганнями в НаУКМА». 

        Важливими для розвитку університету були питання про розвиток 

електронної (змішаної) форми освіти в НаУКМА на 2018-2023 рр. (введено в 

дію Положення про дистанційну форму навчання в НаУКМА) та питання, 

пов’язані з якістю освіти в НаУКМА, зокрема, які стосувалися опитування 

студентів, перевірки робіт на плагіат, підвищення кваліфікації викладачів та 

питань доброчесності. 

 Вчена рада розглянула і присудила щорічні премії НаУКМА – за 

міжнародні наукові публікації та премію ім. Петра Могили.  

Вченою радою НаУКМА було розглянуто і присвоєно у 2018 році вчене 

звання доцента 5-м викладачам (факультет гуманітарних нпук – Мазін Д., 

факультет правничих наук - Непийвода В. і Михайлюк Г., КМБШ - Мальцев Е, 

факультет інформатики – Голомозда Д.). 

 Щодо розгляду питань видавничої діяльності, то окрім традиційних 

питань, новими стали Про концепції та політики журналів НаУКМА, Про 

наукові періодичні видання НаУКМА, Про вимогу афіляції до НаУКМА 

публікацій професорсько-викладацького складу з числа сумісників та Про 

підготовку журналів НаУКМА до перереєстрації у відповідності до «Порядку 

формування фахових видань». 

 Важливими для життя університету стали питання затвердження Правил 

вступу до НаУКМА у 2018 році та змін до них. 

На щорічному конкурсі на заміщення вакантних посад розглядалися 

справи претендентів на завідувачів кафедр: мережних технологій; біології; 

загальнотеоретичного правознавства та публічного права; кримінального та 

кримінального процесуального права; зв’язків з громадськістю; а також 

директора наукової бібліотеки. 

Почесні звання НаУКМА були присвоєні Петеру-Кристіану Мюллер-

Ґраффу (звання «Почесний професор НаУКМА») та Патріарху 

Константинопольському Варфоломію І (звання «Почесний доктор НаУКМА»). 
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 Також розглядалося чимало поточних питань, у відповідності до Плану 

роботи Вченої ради НаУКМА. 

 

Загальні питання діяльності університету: 

Про звіт про роботу Вченої ради (за 2017 рік). 

Про план роботи Вченої ради на 2018 рік. 

Про звіт Приймальної комісії у 2018 році. 

Про зміни у складі Вченої ради. 

Про затвердження Правил прийому до НаУКМА 2018 року та змін до них. 

Про дотримання вимог академічної доброчесності. 

Про визнання іноземних дипломів. 

Про акредитацію й ліцензування напрямів підготовки та спеціальностей. 

Про затвердження голови Вченої ради та його обрання. 

Про вибори до Наглядової ради  НаУКМА. 

Про інституційний репозитарій НаУКМА EKMAIR. 

Про схвалення результатів самоаналізу НаУКМА за період 2012 – 2017 рр. для 

здобуття (підтвердження) Статусу національний університет 

Про утворення робочої групи для проведення самоаналізу НаУКМА. 

Про План заходів з підготовки та відзначення 100-річчя від дня народження 

Омеляна Йосиповича Пріцака. 

Про розвиток електронної (змішаної, blended) освіти в НаУКМА на 2018-2023 

рр. 

Про стратегічний план розвитку ФСНСТ. 

Про стратегію розвитку ФГН. 

Про дипломи спільноти. 

Про створення кафедри суспільного врядування на факультеті правничих наук 

НаУКМА. 

Про створення комітету Вченої ради з інтернаціоналізації НаУКМА та 

затвердження Положення. 

Про оновлення складу комітету з фінансів, фандрейзингу та грантової 

діяльності. 

Про проміжні звіти роботи комітетів Вченої ради. 

 

Розгляд положень, проектів, які регламентують діяльність НаУКМА: 

 

Про Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти в НаУКМА. 

Про зміни до положення «Про організацію освітнього процесу в НаУКМА». 

Про затвердження пакету самоаналізу виконання НаУКМА критеріїв надання 

та підтвердження статусу національного університету. 

Про затвердження у новій редакції Положення про Приймальну комісію 

НаУКМА. 

Про «Порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах 

наукових ступенів у Національному університеті «Києво-Могилянська 

академія». 
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Про зміни до Положення про Вчену раду НаУКМА. 

Про затвердження Положення про критерії, правила і процедури оцінювання 

навчально-методичної, наукової та організаційно-адміністративної діяльності 

науково-педагогічних (педагогічних) працівників НаУКМА. 

Про затвердження Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти в 

НаУКМА. 

Про затвердження положення «Про організацію викладання навчальних 

дисциплін англійською мовою в НаУКМА. 

Про затвердження Положення про Видавничу раду НаУКМА ( в новій 

редакції). 

Про затвердження нової редакції Положення про наукове періодичне видання 

Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

Про затвердження нової редакції «Порядку подання, рекомендаціі до друку і 

додрукарське опрацювання рукописів у НаУКМА». 

Про затвердження Положення про академічні стипендії імені Героїв Небесної 

Сотні для студентів НаУКМА. 

Про затвердження Концепції професійного розвитку науково-педагогічних та 

педагогічних працівників НаУКМА. 

Про внесення змін до Порядку формування рейтингу успішності студентів  

НаУКМА. 

Про затвердження Положення про академічні стипендії імені державних діячів 

першого українського уряду для студентів НаУКМА. 

Про Положення «Про організацію викладання навчальних дисциплін 

англійською мовою в НаУКМА. 

Про порядок проходження заявок на отримання охоронних документів в 

НаУКМА. 

Положення про комісію з інтелектуальної власності в НаУКМА. 

Про створення робочої групи для внесення змін до положень, які  регулюють 

навчальний процес у зв’язку з уведеням у дію Положення про академічну 

доброчесність здобувачів освіти в НаУКМА. 

Про внесення змін до Положення про порядок організації міжнародної 

мобільності студентів бакалаврських і магістерських програм. 

Про затвердження оновленого макету корпоративної угоди НаУКМА. 

Положення про дистанційну форму навчання в НаУКМА. 

Про затвердження проекту Політики попередження і боротьби із сексуальними 

домаганнями в НаУКМА. 

 

Наукова діяльність: 

 

Про звіт з наукової та науково-технічної діяльності НаУКМА за 2017 рік. 

Про затвердження тем науково-дослідних робіт. 

Про затвердження тематичного плану наукових досліджень та розробок, які 

виконує НаУКМА за рахунок коштів державного бюджету у 2018 році. 
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Про тематику НДР кафедр та наукових центрів в НаУКМА та дотримання 

положень щодо обов’язкової державної реєстрації та обліку НДР (ДКР). 

Про результати першого етапу конкурсного відбору проектів фундаментальних 

та прикладних досліджень і розробок. 

Про рекомендацію проектів до участі в другому етапі конкурсного відбору 

наукових робіт та науково-технічних (експериментальних)розробок молодих 

учених у 2018 році. 

Про присудження премій за міжнародні наукові публікації. 

Про присудження премій імені Петра Могили. 

Про затвердження звіту з НДР «Література та ідеологія в українській 

гуманітарній думці ХХ – ХХІ століть» 

Про затвердження кафедральних наукових тем факультету інформатики. 

Про участь НаУКМА в проведенні ХІІ Всеукраїнського  фестивалю науки. 

Про призначення керівника центру Інститут громадянської освіти. 

Про переобрання виконавчого директора Центру дослідження проблем 

верховенства права та його втілення в національну практику України НаУКМА. 

Про нові кваліфікаційні вимоги до наукових працівників. 

Про порядок планування та проведення наукових заходів у НаУКМА. 

Про рекомендацію проектів на конкурс молодих дослідників у МОН України. 

Про затвердження теми НДР кафедри загального і слов'янського мовознавства. 

Про створення Центру «Могилянські студії медіації і діалогу». 

Про правління Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії 

корупції в Україні. 

Про зміну керівника науково-освітнього центру «Школа політичної аналітики». 

Про правління науково-освітнього центру «Школа політичної аналітики». 

 

Питання науково-педагогічної та навч.-виховної роботи: 

 

Про затвердження звітів щодо акредитації напрямів підготовки та 

спеціальностей в НаУКМА. 

Про підвищення навчальних компетентностей викладачів НаУКМА. 

Про результати опитування. 

Про затвердження концепції внутрішнього забезпечення якості навчання і 

викладання в НаУКМА. 

Про рекомендацію програм курсів підвищення кваліфікації 

Про звіт щодо професійного розвитку викладачів у 2017/2018 н.р. 

Про видачу дипломів випускникам НаУКМА. 

Про затвердження освітньої та освітньо-наукової програми «Комп’ютерні 

науки». 

Про концепцію підготовки в НаУКМА бакалаврів в галузі охорони здоров’я. 

Про затвердження освітньо-наукової програми «Юдаїка» в межах спеціальності: 

032 «Історія та археологія» спеціалізації «Історія» освітнього ступеня – магістр. 

Про затвердження сертифікатної програми стратегічного лідерства в секторі 

безпеки та оборони України. 
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Про акредитацію напрямів освітнього рівня бакалавр і освітньо-наукових програм 

освітнього рівня магістр у 2018-2019 н. р. 

Про затвердження ліцензійної справи 035. Філологія. 035.041 Германські мови та 

література (переклад включно), перша мова – англійська. Освітньо-наукова 

програма «Мови (англійська, українська) та комунікація». 

Про затвердження сертифікатних програм та освітніх програм спеціальності 

«Фізика». 

Про затвердження англомовної освітньо-наукової програми другого 

(магістерського) рівня «Менеджмент в охороні здоров’я», галузі знань 07 

«Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент». 

Про запровадження освітньо-наукової програми (спеціалізації) 

«Антикорупційні студії» на магістерській програмі «Політологія». 

 

Присвоєння Почесних звань НаУКМА: 

 

- Звання «Почесний професор НаУКМА» присвоєно Петеру-Кристіану 

Мюллер-Ґраффу; 

- Звання «Почесний доктор НаУКМА» присвоєно Патріарху 

Константинопольському Варфоломію І. 

 

Конкурс на заміщення посад: 

 

- завідувача кафедри мережних технологій; 

- завідувача кафедри біології; 

- завідувача кафедри загально-теоретичних та державно-правових наук; 

- завідувача кафедри кримінального та кримінального процесуального права; 

- завідувача кафедри зв’язків з громадськістю; 

- директора наукової бібліотеки. 

 

Висунення та підтримка: 

 

Про підтримку кандидатури Глибовця М.М. на здобуття Державної премії 

України в галузі освіти. 

Про підтримку висунення кандидатур у члени-кореспонденти НАН України. 

Про висунення кандидатури професора кафедри історії Наталії Яковенко до 

Наукової ради Національного фонду досліджень України. 

Про рекомендацію кандидатів від НаУКМА до обрання в Національну Раду 

Наукового Фонду Досліджень. 

 

Присвоєння вчених звань: 

 

Вченою радою НаУКМА присвоєно вчені звання доцента: 

- по кафедрі інформатики Голомозді Д. 

- по кафедрі міжнародного та європейського права Михайлюк Г. 
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- по кафедрі менеджменту організацій КМБШ Мальцеву Е. 

- по кафедрі англійської мови Мазіну Д. 

- по кафедрі міжнародного та європейського права Непийводі В. 

 

Аспірантура і докторантура: 

 

Про присудження ступеня Ph.D. 

Про визнання наукового ступеню PhD науково-педагогічних працівників 

НаУКМА. 

Про склад Ради Докторської школи імені родини Юхименків. 

Про уточнення теми докторської дисертації. 

 

Видавнича діяльність: 

 

Про рекомендацію до друку видань НаУКМА. 

Про зміни у складі редколегій «Наукових записок НаУКМА» й «Магістеріуму». 

Про виконання редпортфеля НаУКМА 2017 та 2018 років. 

Про затвердження видавничого плану НаУКМА на 2018 та 2019 роки. 

Про затвердження редколегії видання «Мова: класичне-модерне-постмодерне». 

Про оновлення складу Видавничої ради. 

Про звіт Видавничої ради за 2017 та 2018 роки. 

Про редпортфель на 2018 та 2019 роки. 

Про концепції та політики журналів НаУКМА. 

Про наукові періодичні видання НаУКМА. 

Про вимогу афіляції до НаУКМА публікацій професорсько-викладацького 

складу з числа сумісників. 

Про підготовку журналів НаУКМА у відповідності до «Порядку формування 

фахових видань». 

Про закриття журналу «Наукові записки НаУКМА. Фізико-математичні науки». 

Про схвалення проекту листа в МОН України: Пропозиції НаУКМА до 

Порядку формування переліку наукових видань України. 

 

Фінансова діяльність 

 

Про річний фінансовий звіт НаУКМА за 2017 рік, бюджет на 2018 рік, основні 

напрями формування бюджету на 2019 рік. 

Про розміщення власних надходжень НаУКМА на вкладних (депозитних) 

рахунках. 

Про затвердження змін до Порядку використання коштів, передбачених у 

держбюджеті для виплати соціальних стипендій студентам в НаУКМА. 

Про призначення і виплати стипендій в НаУКМА. 

Про встановлення ліміту стипендіатів. 

Про рекомендацію студентів на отримання іменних академічних стипендій.  
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4.1. Організація та аналіз навчального процесу. Навчально-методичне 

забезпечення навчального процесу. Ліцензування та акредитація освітньої 

діяльності. Участь студентів в олімпіадах, конкурсах. 

 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» за весь час свого 

існування приділяв особливу увагу організації навчального процесу, 

упровадженню нових технологій і методів, властивих відомим вітчизняним та 

європейським університетам. 

Головними  завданнями організації навчального процесу на рівні сучасних 

вимог у 2018 році були: 

- підвищення ефективності освітньої діяльності університету; 

- організація освітнього процесу, аналіз стану та планування навчально-

методичної роботи в університеті; 

- моніторинг стану дотримання в університеті ліцензійних умов надання 

освітніх послуг у сфері вищої освіти та виконання державних вимог до 

акредитації;  

- підготовка пакету документів для проходження акредитації та 

ліцензування спеціальностей університету; 

- підготовка проектів наказів і розпоряджень по університету з питань 

навчально-методичної роботи; 

- експертиза та формування навчальних планів підготовки фахівців усіх 

спеціальностей та освітніх ступенів; 

- формування пропозицій НаУКМА щодо обсягів прийому за державним 

замовленням  для подання до Міністерства освіти і науки України; 

- координація діяльності факультетів з підготовки та видачі дипломів про 

вищу освіту та додатків до них; 

- розробка інструктивних матеріалів навчально-методичного характеру, 

спрямованих на вдосконалення освітнього процесу; 

- координація навчально-методичної роботи факультетів і кафедр 

університету; 

- моніторинг досвіду освітнього процесу провідних вітчизняних та світових  

університетів; 

- підготовка та проведення навчально-методичних  нарад щодо 

покращення організації освітнього процесу. 

 У НаУКМА здобуття вищої освіти здійснюється за державним 

замовленням та договором про надання освітніх послуг з юридичними та 

фізичними особами. 

Освітній процес побудований лише за однією формою навчання – 

денною, що дає змогу  підтримувати  якість навчання на високому рівні. 

 

4. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ 
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 Підготовка фахівців  широкого спектру спеціальностей здійснюється за 

пкршим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями  вищої освіти. 

  Підготовка іноземних громадян здійснюється за базовими 

акредитованими напрямами підготовки (освітніми/освітньо-науковими 

програмами). 

 У НаУКМА підготовка  фахівців здійснюється за такими спеціальностями 

та напрямами підготовки  (таблиці 1, 2, 3). 

Таблиця 1. 

Ліцензовані спеціальності підготовки бакалаврів  

(відповідно до Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

фахівців у вищих навчальних закладах  2015 року) 

№ з/п Шифр та найменування 

галузі знань 

Код  та найменування спеціальності 

1.  03 Гуманітарні науки  032 Історія та археологія  

2.  03 Гуманітарні науки  033 Філософія 

3.  03 Гуманітарні науки  034 Культурологія 

4.  03 Гуманітарні науки 035 Філологія 

5.  
05 Соціальні та поведінкові 

науки 
051 Економіка 

6.  
05 Соціальні та поведінкові 

науки 
052 Політологія 

7.  
05 Соціальні та поведінкові 

науки 
053 Психологія 

8.  
05 Соціальні та поведінкові 

науки 
054 Соціологія 

9.  
07 Управління та 

адміністрування 
072 Фінанси, банківська справа та страхування 

10.  
07 Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент 

11.  
07 Управління та 

адміністрування 
075 Маркетинг 

12.  08 Право 081 Право 

13.  09 Біологія 091  Біологія 

14.  10 Природничі науки 101 Екологія 

15.  10 Природничі науки 102 Хімія 

16.  10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія 

17.  
11 Математика та 

статистика 
113 Прикладна математика 

18.  12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення 

19.  12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки 

20.  23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 

21.  29 Міжнародні відносини 
291  Міжнародні відносини, суспільні комунікації 

та регіональні студії 
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Таблиця 2. 

Ліцензовані спеціальності підготовки  магістрів  

(відповідно до Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

фахівців у вищих навчальних закладах  2015 року) 

№ з/п Шифр та найменування галузі знань Код  та найменування спеціальності 

1.  03 Гуманітарні науки  032 Історія та археологія  

2.  03 Гуманітарні науки  033 Філософія 

3.  03 Гуманітарні науки  034 Культурологія 

4.  03 Гуманітарні науки 035 Філологія 

5.  05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 

6.  05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія 

7.  05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія 

8.  05 Соціальні та поведінкові науки 054 Соціологія 

9.  06 Журналістика 061 Журналістика 

10.  07 Управління та адміністрування 
072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

11.  07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент 

12.  07 Управління та адміністрування 075 Маркетинг 

13.  08 Право 081 Право 

14.  09 Біологія 091  Біологія 

15.  10 Природничі науки 101 Екологія 

16.  10 Природничі науки 102 Хімія 

17.  10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія 

18.  11 Математика та статистика 113 Прикладна математика 

19.  12 Інформаційні технології 
121 Інженерія програмного 

забезпечення 

20.  12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки 

21.  12 Інформаційні технології 124 Системний аналіз 

22.  23 Соціальна робота 231 Соціальна робота 

23.  
28 Публічне управління та 

адміністрування 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

 
Таблиця 3. 

Ліцензовані напрями підготовки бакалаврів  

(відповідно до Переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців 

2006 року) 
№ з/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 
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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 

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 

 

На реалізацію концепції вільного творчого навчання студенти мають 

змогу опановувати сертифікатні програми та додаткові спеціалізації (Minor). 

НаУКМА пропонує такі сертифікатні програми: 

на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти: 

- Релігієзнавство  

- Мистецтвознавство  

- Перекладознавство  

- Історія дипломатії 

- Юдаїка 

- Діджитал комунікації  

- Публічні комунікації: стратегії та прикладні комунікаційні технології ; 

на другому (магістерському) рівні вищої освіти: 

- Теорія і практика зв’язків з громадськістю (Public Relations)  

- Зелений бізнес 

- Оподаткування в сфері  бізнесу/«Business Taxation». 

Додаткові спеціалізації (Minor): 

- Біологія 

- Екологія 

- Політологія 

Протягом звітного періоду впроваджені нові сертифікатні програми: 

на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти: 

- Міжнародне публічне право і права людини   

- Інноваційне підприємництво 

- Фізика біологічних систем 

на другому (магістерському) рівні вищої освіти:  

- Комерційне право 

- Кримінальна юстиція 

https://www.ukma.edu.ua/ects/images/ects/sertifikat/relig.pdf
https://www.ukma.edu.ua/ects/images/ects/sertifikat/Mystetstvoznavstvo_2015.pdf
https://www.ukma.edu.ua/ects/images/ects/sertifikat/perekladoznavstvo.pdf
https://www.ukma.edu.ua/ects/images/ects/sertifikat/udaika.pdf
https://www.ukma.edu.ua/ects/images/ects/sertifikat/Digital_Comunications_2018.pdf
https://www.ukma.edu.ua/ects/images/ects/sertifikat/Public_Strategies_2018.pdf
https://www.ukma.edu.ua/ects/images/ects/sertifikat/prmp.pdf
https://www.ukma.edu.ua/index.php/osvita/fakulteti/fpn/osvita/sertyfikatni-prohramy/3322-opodatkuvannia-v-sferi-biznesu
https://www.ukma.edu.ua/ects/images/ects/sertifikat/public_law.pdf
https://www.ukma.edu.ua/ects/images/ects/sertifikat/commers_law.pdf
https://www.ukma.edu.ua/ects/images/ects/sertifikat/criminal_justice.pdf
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- Актуальні проблеми міжнародного публічного права (Current Issues of     

Public International Law) 

- «GLOBAL ECONOMIC LAW» (англійською мовою). 

У 2018 році були акредитовані 9 напрямів підготовки та 10 освітньо-

наукових програм, а саме:  

- 6.020101 Культурологія; 

- 6.020301 Філософія; 

- 6.020302 Історія; 

- 6.030101 Соціологія; 

- 6.030104 Політологія; 

- 6.030501 Економічна теорія; 

- 6.030508 Фінанси і кредит;  

- 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування;  

- 6.040302 Інформатика; 

- Культурологія; 

- Філософія; 

- Історія; 

- Соціологія; 

- Політологія; 

- Психологія; 

- Економіка; 

- Фінанси, банківська справа та страхування; 

- Екологія та охорона навколишнього середовища; 

- Соціальна робота. 

 За результатами акредитаційних експертиз було отримано 9 сертифікатів 

про акредитацію напрямів підготовки та 10 сертифікатів про акредитацію 

освітньо-наукових програм. 

  Також відбулося розширення впровадження освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти у НаУКМА – збільшено ліцензований обсяг за спеціальністю 073 

Менеджмент на другому (магістерському) рівні вищої освіти з 50 осіб до 500 

осіб (на строк навчання). 

Розпочата робота з формування пакету документів для акредитації у 2019 

році таких напрямів підготовки та освітньо-наукових програм:   

-    6.030102  Психологія; 

- 6.030601   Менеджмент; 

- Археологія; 

- Теорія, історія літератури та компаративістика; 

- Теорія, історія української мови  та компаративістика; 

- Маркетинг; 

- Прикладна математика; 

- Інженерія програмного забезпечення;  

- Комп'ютерні науки; 

- Системний аналіз; 

https://www.ukma.edu.ua/ects/images/ects/sertifikat/global_web.pdf
https://www.ukma.edu.ua/ects/images/ects/sertifikat/global_web.pdf
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- Право; 

- Публічне управління та адміністрування; 

- Молекулярна біологія; 

- Лабораторна діагностика біологічних систем; 

- Хімія; 

- Фізика (Теоретична фізика);  

- Журналістика; 

- Зв’язки з громадськістю; 

- Менеджмент в охороні здоров’я; 

- Стратегічне управління. 

Університет має 6 факультетів:  

- факультет гуманітарних наук, 

- факультет економічних наук,  

- факультет природничих наук,  

- факультет правничих наук,  

- факультет інформатики,  

- факультет соціальних наук і соціальних технологій, 

та 34 кафедри, з яких випускових кафедр  - 33. 

У листопаді 2018 році було створено нову кафедру : Суспільного 

врядування. 

Загалом у НаУКМА  студенти першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти здобувають  освіту за 22 освітніми програмами, другого (магістерського) 

рівня вищої освіти – за 30 освітньо-науковими програмами. 

       Також були розроблені та затверджені Вченою радою НаУКМА освітньо-

наукові програми «Розвиток бізнесу: управління та консалтинг» та 

«Антикорупційні студії», вступ на які відбудеться у 2019 році.  

 Усі освітні програми розроблені за єдиною формою, згідно з наказом 

НаУКМА від 16.05.2016 №186 «Про затвердження «Методичних рекомендацій 

з розроблення освітніх програм». 

 Пріоритетним завданням НаУКМА є підготовка висококваліфікованих 

фахівців, які здатні успішно виконувати професійні обов’язки, приймати 

рішення у нестандартних ситуаціях, підвищувати свою професійну 

кваліфікацію, володіти необхідними знаннями щодо сучасних змін  (інновацій) 

у своїй галузі, виявляти уміння й навички організаторської та управлінської 

діяльності, адаптуватися і співпрацювати з трудовим колективом.  

 На реалізацію цього завдання розроблені сучасні освітні програми, які 

спрямовані на забезпечення якісно нового рівня підготовки фахівців. У 

навчальні плани введено  нові дисципліни, що відповідають  сучасним вимогам 

ринку праці  та сприяють  інтеграції  випускників НаУКМА у міжнародне 

співтовариство. Головну увагу приділено фаховій підготовці, яка здійснюється 

висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом НаУКМА. Для 

викладання професійно орієнтованих курсів запрошуються відомі фахівці-

практики, які успішно поєднують наукову роботу з практичною діяльністю, що 

надає студентам можливість здобути науково-практичні знання та навички. 
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Пропонуються авторські курси та дисципліни, які викладаються іноземними 

мовами.  

 Мовами навчання в НаУКМА є українська та англійська. Разом з тим, 

враховуючи сучасні вимоги ринку праці до кваліфікованих фахівців, студенти 

можуть поглиблювати знання англійської мови за профілем своєї спеціальності 

або обрати для вивчення ще одну іноземну мову: польську, чеську, німецьку, 

французьку, іспанську, італійську, турецьку, японську. 

 Поєднання теоретичного та прикладного аспектів навчання має на меті 

підвищення конкурентноздатності випускників на ринку праці. Цьому сприяє 

підвищення якості та ефективності всіх видів практиктичної підготовки.  

  У навчальних планах усіх освітніх програм передбачена практика як 

нормативна складова, крім цього пропонуються додаткові вибіркові програми 

практик. Для забезпечення ефективного проходження студентами практики  та 

набуття ними професійних навичок кафедри співпрацюють із підприємствами, 

державними установами та недержавними організаціями які застосовують 

інноваційні технології. 

У НаУКМА студенти всіх рівнів вищої освіти активно залучаються до 

виконання наукових досліджень, участі у наукових конференціях та семінарах 

тощо. Здобуті науково-практичні знання та навички, здатність до наукового 

пошуку, аналізу наукової літератури, постановки і вирішення теоретичних 

питань студенти демонструють при написанні кваліфікаційних робіт та/або 

складанні кваліфікаційних екзаменів. Якість змісту кваліфікаційної роботи, її 

захисту перед екзаменаційною комісією та/або результати складання 

кваліфікаційних екзаменів свідчать про рівень набутих випускником 

теоретичних знань, практичних умінь і навичок; здатність застосування їх при 

розв’язанні практичних завдань; визначають ступінь підготовленості та 

придатності випускника до професійної діяльності. Екзаменаційна комісія 

створюється для проведення атестації випускників НаУКМА, здійснює 

комплексну перевірку й оцінку теоретичної та практичної підготовки студентів-

випускників відповідного освітнього ступеня, встановлює відповідність 

засвоєних ними рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 

стандартів вищої освіти, приймає рішення про присвоєння випускникам 

відповідної кваліфікації та видачу диплома. 

Цього року в НаУКМА було сформовано 50 екзаменаційних комісій. 

Головами ДЕК були провідні вчені освітнього простору України та провідні 

науковці. Атестацію проходили 901 студент: 551 студент бакалаврського рівня 

вищої освіти та 350 студентів магістерського рівня вищої освіти. Серед 

студентів бакалаврського рівня вищої освіти 239 – захистилися на відмінно та 

69 – отримали диплом з відзнакою (що становить відповідно 43% та 13%).  

Серед студентів магістерського рівня вищої освіти 220 – захистилися на 

відмінно та 76 – отримали диплом з відзнакою (що становить відповідно 63% та 

22%). 

На сьогодні в Україні триває процес реформування освітньої системи, 

спрямований на розвиток та набуття особистістю якісних здатностей, 
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приведення вітчизняних критеріїв та стандартів освіти у відповідність до 

європейських вимог.  

Розуміючи це, в НаУКМА особлива увага приділяється вдосконаленню 

організації освітнього процесу, впровадженню нових технологій і методів у 

педагогічній та науково-педагогічній діяльності. 

З 1992  року в Могилянці діє студентоцентроване навчання, яке 

передбачає у тому числі участь студента у формуванні свого індивідуального 

навчального плану. Третій рік поспіль студенти мають змогу обирати 

дисципліни, формувати свій індивідуальний навчальний план, записуватись у 

групи, проводити корекцію за допомогою системи автоматизованого запису – 

САЗ. 

Навчально-методичний  відділ здійснює контроль та координацію 

процесів запису студентів на дисципліни, запису в групи та корекції 

індивідуальних навчальних планів студентів. 

Співробітниками відділу проводяться консультації  для спеціалістів 

кафедр та деканатів, надаються інструкції та інформаційні повідомлення щодо 

організації та проведення кожного етапу відповідного процесу. 

За підтримки і супроводу навчально-методичного відділу та фахівців 

факультету інформатики оперативно вирішувалися питання, які виникали.  

По закінченню кожного процесу навчально-методичний відділ готує 

підсумкові звіти щодо результатів запису студентів на дисципліни, запису в 

групи та корекції індивідуальних навчальних планів студентів. 

На зовнішньому сайті НаУКМА, в розділі «Інформаційний пакет ЄКТС» 

постійно перевіряється та оновлюється інформація щодо освітньої діяльності. 

Зокрема, переліки спеціальностей, освітніх програм, описи навчальних 

дисциплін, перелік та описи сертифікатних програм. У розділі «Доступ до 

публічної інформації» оновлюються дані щодо ліцензії на надання освітніх 

послуг, сертифікатів про акредитацію спеціальностей, висновки експертних 

комісій про акредитаційну експертизу підготовки фахівців.  

У НаУКМА постійно проводиться робота щодо акредитації напрямів та 

освітніх програм. Координацію цієї роботи та інформаційне забезпечення 

здійснює навчально-методичний відділ. Так, відділом   розроблений зразок 

акредитаційної справи напряму підготовки та освітньої програми в паперовому 

та електронному вигляді, відділ співпрацює з відповідними підрозділами МОН 

України з питань ліцензування  і акредитації, вносяться до бази ЄДБО всі дані, 

необхідні для проходження акредитації. Регулярно проводяться індивідуальні 

консультації співробітників кафедр з питань акредитації (формування 

акредитаційної справи).  

Щомісяця навчально-методичним відділом проводяться наради зі 

спеціалістами кафедр та деканатів, з метою розв’язання поточних проблем та 

надання методичних рекомендацій щодо покращення організації освітнього 

процесу. 

У процесі підготовки до нового навчального року, у зв`язку з відкриттям 

нових освітніх програм, кафедрами розроблені нові навчальні плани та внесені 
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зміни до  існуючих. Навчально-методичним відділом проведені  експертизи 

всіх навчальних планів,  створені нові та внесені зміни в існуючи картки 

дисциплін в системі Оптіма. Загалом опрацьовано більше  1000 карток 

дисциплін. 

Специфіка організації навчального процесу в НаУКМА вимагає 

проведення розрахунку кількості ставок тричі на рік. Відповідно, тричі на рік, 

навчально-методичний відділ здійснює розрахунок кількості ставок 

професорсько-викладацького складу  за спеціальностями згідно з Постановою 

Кабінету Міністрів України від 17.09.02 № 1134 “Про затвердження нормативів 

чисельності студентів, аспірантів, докторантів, здобувачів наукового ступеня 

кандидата наук, слухачів, інтернів на одну штатну посаду науково-

педагогічного працівника у вищих навчальних закладах ІІІ і IV рівня 

акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної 

форми власності”, розподіл  ставок  за кафедрами, аналізує розрахунки обсягу 

навчальної роботи, планового навантаження професорсько-викладацького 

складу  та даних до штатного розпису кафедр.  

У звітному періоді були  оновлені та затверджені нові положення та 

методичні рекомендації:  

- Положення про атестацію педагогічних працівників Національного 

університету «Києво-Могилянської академії»; 

-  Положення про порядок створення, організацію і роботу 

екзаменаційної комісії в Національному університеті «Києво-Могилянська 

академія»; 

-  Методичні рекомендації щодо розробки навчально-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін у Національному університеті «Києво-

Могилянська академія»; 

- Порядок проведення запису студентів на вибіркові дисципліни за 

допомогою системи автоматизованого запису»; 

- Форму довідки для слухачів Національного університету «Києво-

Могилянська академія»;  

Студенти НаУКМА кожного року беруть участь та займають призові 

місця на Міжнародних студентських олімпіадах, ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади, ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт, інших освітньо-наукових конкурсах, які проводяться або 

визнані Міністерством освіти і науки України, міжнародних та всеукраїнських 

культурно-мистецьких проектах, які проводяться або визнані Міністерством 

культури, на Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітній 

та Всеукраїнській універсіадах, чемпіонатах світу, Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубків світу та Європи, чемпіонату України з видів спорту, які 

проводяться або визнані центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері фізичної культури та спорту.  

 

Участь студентів в олімпіадах, конкурсах. 
№з/п Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Рік 

навчан

Спеціальніс

ть 

Назва і місце 

проведення 
Рік 
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студента ня олімпіади/конкурсу, 

призове місце 

1. 1

. 

Джунь  Семен  

Сергійович 

БП-4 Історія   ІІ етап Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт з 

історії.  Диплом ІІ 

ступеня. 

2018 

2.  Ящук Євген 

Романович 

БП-1 Історія та 

археологія 

ІІ етап  Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

з   історії України. 

Диплом ІІІ ступеня 

2018 

3.  Сова Євгеній МП -2 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

І тур Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт зі 

спеціальності «Фінанси 

і кредит» у 2017/2018 

н.р. - наукове 

дослідження.  

Дипломом І ступеня, 

науковий керівник 

проф. Лук’яненко І.Г. 

2018 

4.  Насаченко Марія

  

МП - 1 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

ІІ тур 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт зі 

спеціальності 

«Фінанси і кредит» 

у 2017/2018 н.р. - 

наукове 

дослідження. 

Дипломом ІІІ 

ступеня, науковий 

керівник Токарчук В. 

2018 

5.  Зборовська Ірина 

Віталіївна  

БП - 3 Соціальна 

робота 

Всеукраїнська 

студентська олімпіада  

з дисципліни 

«Психологія».  Диплом 

ІІІ ступеня 

2018 

6.  Нікуліна  Олена 

Леонідівна 

МП - 2 Соціологія ІІ етап  Всеукраїнської 

студентської олімпіади  

зі спеціальності 

"Соціологія". Диплом ІІ 

ступеня.   

2018 

7.  Гук  Ернест 

Богданович 

БП - 2 Соціологія ІІ етап  Всеукраїнської 

студентської олімпіади  

зі спеціальності 

"Соціологія". Диплом ІІ 

2018 
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ступеня 

8.  Пеник Христина 

Володимирівна  

БП - 4 Право 

знавство 

I етап Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади, Диплом І 

ступеня. 

2018 

9.  Євстіфеєв 

Микита  Ігорович 

БП - 4 Право 

знавство 

I етап Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади, Диплом ІІ 

ступеня. 

2018 

10.  Бабич Трохим 

Анатолійович  

МП-1 Комп`ютерн

і науки 

II етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

"Web-технології та 

web-дизайн", 

Державного вищого 

навчального закладу 

"Український 

державний хіміко-

технологічний 

університет" в м. 

Дніпрі.  Диплом І 

ступеня. 

2018 

11.  Бакланова Віра 

Григорівна   

БП - 2 Приклад 

на матема 

тика 

ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

з дисципліни 

«Англійська мова» для 

вищих навчальних 

закладів, де англійська 

мова не є 

спеціальністю. Диплом 

ІІІ ступеня. 

2018 

12.  Санжаровська 

Анастасія 

Олександрівна) 

БП - 4 Приклад 

на матема 

тика 

ІІ етап  

Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт з галузі 

знань «Математика 

та статистика. 

Прикладна 

математика 

(механіка)». Диплом ІІ 

ступеня 

2018 

13.  Сопронюк Тетяна 

Михайлівна 

БП-4 Філологія 

(українська 

мова та 

література) 

ІІ етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

з української мови та 

літератури, Диплом ІІ 

ступеня  

2018 
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4.2. Формування контингенту студентів 

 

Залученню до  НаУКМА  мотивованих і налаштованих на поглиблене 

навчання студентів сприяють всі напрями діяльності університету. Дуже 

важливим чинником у цьому є поширення інформації про досягнення членів 

академічної спільноти  у сфері освіти, науки, досліджень, громадській 

діяльності. Свою частку у цей процес вносить відділ з питань прийому, 

профорієнтації абітурієнтів та працевлаштування студентів. 

Відділом проводиться організаційна та консультативна робота з питань 

вступу абітурієнтів на навчання до НаУКМА. Відділ організовує та проводить 

Дні відкритих дверей в НаУКМА, бере участь у профорієнтаційній роботі, 

заходах, у тому числі, які організовують служби зайнятості (ярмарки професій, 

освітні форуми тощо). 

Відділ з питань прийому, профорієнтації абітурієнтів та 

працевлаштування студентів надає консультативну допомогу співробітникам 

НаУКМА з питань проведення модернізації методів та прийомів 

профорієнтаційної роботи, популяризує передовий досвід профорієнтаційної 

роботи у підрозділах НаУКМА; сприяє працевлаштуванню студентів і 

випускників; забезпечує координацію дій з органами виконавчої влади, 

службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями 

щодо реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг; оприлюднює 

інформацію щодо вступної кампанії та про освітні послуги НаУКМА.  

 

Профорієнтація абітурієнтів та поширення інформації про діяльність 

НаУКМА 

Поширенню інформації про можливості навчання в НаУКМА сприяла 

участь співробітників відділу та студентів в освітніх форумах та виставках для 

абітурієнтів: 

 День відкритих дверей в НаУКМА (березень, 2018 р.); 

 Тиждень відкритих лекцій в НаУКМА для абітурієнтів (березень, 

2018 р.); 

 Всеукраїнська конференція «Вибір майбутньої професії: університет 

та стратегія вступу», організатор – навчальний центр ЯвКурсі, 

м.Київ (квітень 2018р.); 

 Ярмарка професій, організатор – Ірпінський міський центр 

зайнятості, м. Ірпінь (вересень, 2018 р.); 

 Освітній форум «Успішний 11-класник», організатор – освітня 

кампанія ZNOUA, м. Київ (жовтень, 2018 р.); 

 День відкритих дверей в НаУКМА (жовтень, 2018 р.); 

 Тиждень відкритих лекцій в НаУКМА для абітурієнтів (жовтень, 

2018 р.); 

 Освітній форум «Успішний 11-класник», організатор – освітня  

кампанія ZNOUA, м. Харків (листопад, 2018 р.); 
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 профорієнтаційна конференція «Моя майбутня професія», 

організатор – освітня компанія IBS Education, м. Київ (листопад, 

2018 р.); 

 Форум «Повір у себе», Ярмарка можливостей, м. Київ (грудень, 

2018 р.); 

 Зустріч із вчителями середніх навчальних закладів Херсона та 

Херсонської області (грудень, 2018 р.). 

Успішно працює у НаУКМА школа «Амбасадор», метою якої є виступи 

студентів перед випускниками шкіл з розповідями-презентаціями про переваги 

та особливості навчання в університеті. У жовтні 2018 року відбулось більше 

120 таких зустрічей з школярами в містах Київ, Тальне, Запоріжжя, Канів, 

Житомир, Верхньодніпровськ, Львів, Долина, Івано-Франківськ, Дніпро, 

Вінниця, Ізюм, Скадовськ, Маріуполь, Тисмениця, Обухів, Черкаси, Буча, 

Луцьк, Бережани, Костопіль, Ковель, Калуш, Крижопіль, Стрий, Жашків. 

Допомагають профорієнтації абітурієнтів Дні відкритих дверей. Майбутні 

вступники, батьки, вчителі могли ознайомитися із особливостями навчання в 

НаУКМА, поспілкуватися з представниками всіх кафедр, співробітниками 

підготовчих курсів, дізнатися по тонкощі вступу та зміни у вступній кампанії 

НаУКМА, почути думку випускників НаУКМА щодо необхідних  професійних 

навичок. Підготовлено та розповсюджено інформаційні матеріали щодо 

навчальної і наукової діяльності факультетів, спеціальностей і вимог до вступу.  

За результатами анкетування гостями Дня відкритих дверей стали 320 

школярів із: 

 
№ з/п Місце проживання абітурієнта Кількість відвідувачів у % 

1 Київ та Київська область 85,31 

2 Донецька область 2,5 

3 Черкаська область 1,87 

4 Дніпро та Дніпропетровська область 1,87 

5 Івано-Франківськ та область 1,56 

6 Житомир 1,25 

7 Вінниця 1,25 

8 Полтавська область 0,94 

9 Хмельницький 0,63 

10 Харківська область 0,63 

11 Одеса 0,63 

12 Львів 0,63 

13 Кіровоградська область 0,31 

14 Тернопіль 0,31 

15 Чернігів 0,31 

 

Найбільше відвідувачів Дня відкритих дверей  цікавили такі 

спеціальності:  

 політологія,  

 психологія, 

 економіка,  
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 фінанси, банківська справа та страхування,  

 менеджмент,  

 маркетинг, 

 інженерія програмного забезпечення,  

 комп’ютерні науки,  

 біологія, 

 право,  

 філологія (германські мови та літератури (переклад включно) 

перша англійська),  

 міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. 

З метою збільшення зацікавленості та поінформованості абітурієнтів 

щодо особливостей навчання в НаУКМА під час шкільних, осінніх та весняних, 

канікул були проведені відкриті лекції  на факультетах, котрі могли 

відвідувати школярів. 

Кількість проведених відкритих лекцій по факультетам: 

- факультет гуманітарних наук – 29 

- факультет економічних наук – 13 

- факультет природничих наук – 11 

- факультет правничих наук – 22 

- факультет інформатики – 7 

- факультет соціальних наук і соціальних технологій – 18 

У 2018 році в рамках проекту «Математика — рівні можливості» для 

учнів 11-х класів було продовжено серії  безкоштовних вебінарів для 

підготовки до ЗНО з математики разом з висококваліфікованими викладачами 

НаУКМА (розробник та координатор проекту – кандидат фізико-математичних 

наук,  старший викладач кафедри математики Національного університету 

“Києво-Могилянська академія”  Братик Михайло Васильович). Для запису у 

групу абітурієнтам було необхідно заповнити реєстраційну форму та пройти 

початкове онлайн-тестування. Кількість зареєстрованих на курси становить 60 

осіб.  

Велику зацікавленість вступників викликають екскурсії НаУКМА, що 

проводять  співробітники відділу. Впродовж 2018 року було проведено 35 

екскурсій, які відвідало 700 осіб у складі організованих груп зі шкіл, гімназій, 

колегіумів, коледжів різних міст України (Київ, Буча, Ірпінь, Біла Церква, 

Сміла, Одеса, Херсон, Чернігів, Дніпро, Кам’янець, Харків). 

З метою оперативного інформування абітурієнтів відділом з питань 

прийому, профорієнтації та працевлаштування студентів регулярно 

оновлюється та наповнюються новим контентом доступні ресурси: 

 веб-сайт НаУКМА (https://vstup.ukma.edu.ua/),  

 сторінка у facebook «Могилянка чекає на тебе»,  

 електронна розсилка,  

 телеграм канал,  

 Instagram,  

http://www.ukma.edu.ua/images/docs/cv/eko/CV_bratyk%202015.pdf
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 дошки оголошень. 

Використання соціальних мереж дає можливість донести необхідну 

інформацію до цільової аудиторії більш ефективно. 

Викликає зацікавленість вступників сторінка у мережі facebook 

«Могилянка чекає на тебе», яку адмініструють співробітники відділу з питань 

прийому, профорієнтації абітурієнтів та працевлаштування студентів. За 2018 

рік кількість користувачів каналу збільшилась на 340, кількість «вподобань» 

збільшилась на 600 в порівнянні з минулим 2017 роком. В середньому кожна 

публікація охоплює 400 користувачів. За 2018 рік було зроблено 300 нових 

публікацій.  

Постійно ведеться консультування абітурієнтів та всіх зацікавлених 

осіб: під час візитів у відділ (у середньому 5-10 щотижня), у телефонному 

режимі та у режимі електронного листування (в середньому 10-20 щодня). Під 

час вступної кампанії кількість запитів зростає в десятки разів. 

 

Вступна кампанія 2018 

Відділ з питань прийому, профорієнтації абітурієнтів та 

працевлаштування студентів здійснював низку заходів щодо підготовки до 

прийому вступників, а саме: 

 підготовка Правил прийому до НаУКМА у 2018 році, додатків до них 

відповідно до нормативних документів, внесення змін до Правил прийому 

для обговорення та затвердження Приймальною комісією, Вченою радою 

НаУКМА;  

 формування пакету документів для проведення вступної кампанії (складу 

предметних, фахових та апеляційних комісій; програм підготовки до 

вступних випробувань для вступу на бакалаврські програми та програми 

PhD; білетів, тестових завдань для іспитів тощо); 

 контроль за дотриманням строків оприлюднення Правил прийому, внесення 

до них відповідних змін, виконання зафіксованих в Правилах прийому 

термінів проведення конкретних заходів та оприлюднення відповідно 

оформлених матеріалів на офіційному веб-сайті НаУКМА; 

 координація діяльності підрозділів НаУКМА щодо проведення заходів 

підтримки вступної кампанії, Днів відкритих дверей; 

 підготовка технічного обладнання та матеріалів, необхідних для проведення 

вступної кампанії ; 

 визначення та узгодження часу і місця проведення вступних випробувань;  

 збір програм вступних випробувань, оформлення відповідно до чинних 

нормативних вимог, оприлюднення на сайті; 

 оформлення складу технічних працівників для роботи у вступній кампанії; 

 організацію та проведення тренінгів для тих, хто буде брати участь у 

заходах прийому; 

 організація оприлюднення на веб-сайті НаУКМА документів, які 

передбачені законодавством щодо вступної кампанії, внесення даних до 

ЄДЕБО; 
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 організація ефективного та постійного зворотнього зв’язку зі вступниками 

під час вступної кампанії (засобами телефонного зв’язку, електронної 

пошти, через офіційний веб-сайт НаУКМА, соціальні мережі). 

 

Результати вступної кампанії НаУКМА 2018 року 

Вступна кампанія  2018 р. була  досить напруженою. Впродовж вступної 

кампанії  потрібно було вручну перевіряти копії документів, що давали право 

на застосування «сільського» коефіцієнту та додаткових балів за призові місця 

в олімпіадах та конкурсі МАН та/або ВУО.  

Вступ на окремі магістерські програми проводився за технологією ЗНО, 

що зумовило новий процес – реєстрацію вступників на ЗНО в окремому 

програмному комплексі.  

Відбувалось обов’язкове додаткове фахове випробування при вступі на 

магістерські програми на основі бакалаврського ступеня, отриманого за іншою 

спеціальністю (перехресний вступ).  

Національний університет «Києво-Могилянська академія» під час вступної 

кампанії 2018 року здійснював набір на підготовку фахівців для здобуття 

ступеня бакалавра з 10 галузей знань на 22 спеціальності; для здобутті ступеня 

магістра з 11 галузей знань на 23 спеціальності. Вступникам запропоновано 22 

освітні бакалаврські програми та 29 освітньо-наукових магістерських програм. 

Під час вступної кампанії 2018 року до університету було подано всього 

12097 заяв про вступ.  

Бакалаврські програми 

Впродовж вступної кампанії 2018 року на освітні бакалаврські програми 

НаУКМА було подано 11164 заяви. 
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Лідерами за кількістю поданих заяв залишаються факультети: 

інформатики, соціальних наук і соціальних технологій, гуманітарних наук. 

Найбільш популярними спеціальностями за кількістю поданих заяв про 

вступ залишаються такі спеціальності:  

081 «Право» - подано 1271 заяв;  

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» - 

1212;  

121 «Інженерія програмного забезпечення» - 1160;   

122 «Комп'ютерні науки» - 891;  

035.04 «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)» - 

850;  

052 «Політологія» - 582 

075 «Маркетинг» - 566;  

051 «Економіка» - 532;  

091 «Біологія та біотехнологія» - 485 

073 «Менеджмент»- 499;  

032 «Історія та археологія» - 454. 

У 2018 році виділено на бакалаврські освітні програми 581 місце 

державного замовлення.  

Найбільше місць державного замовлення на спеціальностях:  

081 «Право» - 66;   

121 «Інженерія програмного забезпечення» - 45; 

054 «Соціологія» - 45. 

Загалом на навчання за кошти державного бюджету на бакалаврські 

програми НаУКМА зараховано 519 осіб.  

- 14 осіб зараховано за Квотою 1 (особи з інвалідністю, учасники 

бойових дій, діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування); 

- 4 переведені на вакантні місця державного замовлення – діти 

учасників бойових дій, внутрішньо переміщені особи. 

За кошти фізичних та юридичних осіб - 548 осіб (в т.ч. 3 іноземців – 

біологія, соціологія, філологія (українська мова та література) 
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Середній конкурсний бал вступників БП НаУКМА на бюджет у 2018 році - 

186,57 (у 2017 - 173). 

Найвищі конкурсні бали були у вступників на спеціальності:  

- «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» - 

193,9; 

- «Інженерія програмного забезпечення» - 190,9; 

- «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)» - 190,1; 

- «Політологія» - 189,7; 

- «Комп'ютерні науки» - 189,6; 

- «Маркетинг» – 189,3; 

- «Економіка» - 188,4; 

-  «Право» –  188,35; 

-  «Менеджмент» - 187,9; 

-  «Психологія» - 187,2. 

Найнижчі бали були при вступі на спеціальності: 

- «Екологія» – 159,7; 

- «Хімія» - 136,78; 

- «Фізика та астрономія» – 111,28. 

Не всі вступники, які отримали рекомендації на навчання за рахунок 

державного бюджету, виконали умови зарахування, тобто подали оригінали 

документів. В середньому по університету не виконали умови зарахування 

близько 10 % вступників, котрі отримали рекомендації на місця державного 

замовлення.  

 

Набір на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб 

У 2018 році на навчання на бакалаврські програми за кошти фізичних та 

юридичних осіб зараховано 548 осіб (у 2017 році - 553) з вакантних 716 місць 

ліцензованого обсягу (тобто можливий обсяг  заповнено на 76.54 %).  

Середній конкурсний бал вступників БП НаУКМА на контракт у 2018 році 

– 171,23. 

У 2018 році повністю заповнили місця за кошти фізичних та юридичних 

осіб, а отже, виконали ліцензійний обсяг 12 з 22 бакалаврських програм (в 2017 

році – 9 з 22). 

 політологія,  

 психологія, 

 філософія,  

 менеджмент,  

 маркетинг, 

 інженерія програмного забезпечення,  

 комп’ютерні науки,  

 прикладна математика, 
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 право,  

 філологія (германські мови та літератури (переклад включно) 

перша англійська),  

 філологія (українська мова та література) 

 міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 
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Магістерські програми 

У 2018 році НаУКМА виділено 865 місць ліцензованого обсягу для 

підготовки магістрів: 

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка фахівців за освітнім ступенем магістр: 
 

Спеціальність 

 

Ліцензійний 

обсяг 

 

Кількість 

бюджетних 

місць 

 

Кількість 

контрактних 

місць 

032 Історія 30 
18 27 

032 Історія (Археологія) 15 

032 Історія (Юдаїка) 10 
 

10 

033 Філософія 35 15 20 

034 Культурологія 35 10 25 

035.01 Філологія (Теорія, історія 

літератури та компаративістика) 
40 

 

23 
17 

035.01Філологія(Теорія, історія 

української мови та компаративістика) 

051 Економіка 60 10 50 

052Політологія (Європейські студії) 40 16 24 

053 Психологія 30 5 25 

054 Соціологія 50 17 33 

061 Журналістика 25 

20 35 061 Журналістика (Зв'язки з 

громадськістю) 
30 

072Фінанси,банківська справа та 

страхування 
50 20 30 

073Менеджмент в охороні здоров'я 40 3 37 

073Menagement in Healthcare 10  10 

075 Маркетинг 25 10 15 

081 Право 90 50 40 

091 Біологія (Лабораторна діагностика 

біологічних систем) 
20 

23 22 
091 Біологія (Молекулярна біологія) 25 

101 Екологія та охорона навколишнього 

середовища 
20 10 10 

102 Хімія 15 12 3 

104 Фізика та астрономія 15 10 5 

113 Прикладна математика 20 10 10 

121 Інженерія програмного забезпечення 20 10 10 

122 Комп'ютерні науки 20 7 23 

124 Системний аналіз 20 10 10 
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231 Соціальна робота 25 12 13 

281 Публічне управління та 

адміністрування 
50 0 50 

Впродовж вступної кампанії 2018 року на освітньо-наукові магістерські 

програми НаУКМА було подано 936 заяв. 

За результатами вступних випробувань у 2018 році було зараховано 279 

вступників на навчання за державним замовленням, а також 115 осіб на 

навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Було зараховано на навчання на магістерському рівні 5 іноземців – всі на 

програму «Menagement in Healthcare».                                                                                                              

Жодна магістерська програма не заповнила ліцензійний обсяг. 

Виконали ліцензійний обсяг на 50% і більше такі програми:  

«Філологія» 

«Журналістика» 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

«Маркетинг» 

«Право» 

«Біологія» 

«Хімія» 

«Прикладна математика» 

«Інженерія програмного забезпечення» 

«Комп’ютерні науки» 

«Публічне управління та адміністрування» 

Не виконали державне замовлення 8 програм: 

 «Філософія» 

«Культурологія» 

«Економіка» 

«Право» 

«Хімія» 

«Фізика» 

«Системний аналіз» 

«Соціальна робота» 

Немає жодного укладеного контракту на 7 програмах.   

«Філософія» 

«Культурологія» 

«Соціологія» 

«Хімія» 

«Фізика» 

«Системний аналіз» 

«Соціальна робота» 

Близько третини від усіх вступників на навчання для здобуття ступеня 

магістра отримали ступінь бакалавра в інших вищих навчальних закладах.  
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Впродовж  вступної кампанії  2018 працівниками відділу з питань 

прийому, профорієнтації абітурієнтів та працевлаштування студентів  

здійснювалася координація:  

 організації консультування вступників (телефоном, очно, електронною 

поштою); 

 прийому паперових  заяв вступників; 

 перевірка поданих документів; 

 формування особових справ абітурієнтів; 

 роботи 96 викладачів НаУКМА, залучених до проведення вступних 

випробувань та участі у фахових комісіях; 

 супроводу 37 додаткових фахових випробувань; 

 супроводу проведення 45 вступних іспитів; 

 супровід 4 комісій проведення співбесід;  

 оформлення відомостей; 

 оприлюднення результатів вступних випробувань; 

 роботи 68 співробітників та студентів, залучених в  якості технічних 

працівників (формування графіків роботи, облік робочого часу); 

 ведення необхідної документації, оформлення наказів, листування; 

   оформлення передачі особових справ вступників до студентського відділу 

кадрів; 

 відправлення листів вступникам; 

 заходів щодо зберігання  письмових робіт вступників; 

 переміщення та встановлення технічних засобів, необхідної 

документації та витратних матеріалів. 

 

4.3. Аналіз контингенту студентів. Випуск фахівців 

 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» здійснює 

підготовку фахівців з 12 галузей знань, 22 спеціальностей на здобуття 

освітнього ступеня «бакалавр» та 24 спеціальностей на здобуття освітнього 

ступеня «магістр» відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджених  

Постановою  КМУ від  29.04.2015р. №266), а також 15 програм підготовки PhD. 

 

Всього в університеті навчається (на 28.12.2018 року): 
Таблиця 4.1. 

 

 

Підрозділ 

Чисельність студентів 

 

Всього 

У тому числі 

Державне 

замовлення 

Контракт 

Студенти бакалаврських програм 3323 1895 1428 

Факультет гуманітарних наук 733 353 380 

Факультет економічних наук 694 343 351 

Факультет інформатики 505 396 109 

Факультет правничих наук 467 254 213 
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Факультет природничих наук 269 231 38 

Факультет соціальних наук і соціальних 

технологій 

655 318 337 

Студенти магістерських програм 793 590 203 

Факультет гуманітарних наук 128 109 19 

Факультет економічних наук 120 90 30 

Факультет інформатики 92 75 17 

Факультет правничих наук 169 90 79 

Факультет природничих наук 100 91 9 

Факультет соціальних наук і соціальних 

технологій 

184 135 49 

Всього студентів: 4116 2485 1631 

Друга вища освіта 147 0 147 

Аспіранти 143 125 18 

Докторанти 4 3 1 

Пошукувачі 12 0 12 

Всього спудеїв 4422 2613 1809 

 

Перелік галузей знань, за якими здійснюється підготовка фахівців 
 Таблиця 4.2 

№ 

з/п 
Шифр та найменування галузі знань 

1 03  Гуманітарні науки 

2 05 Соціальні та поведінкові науки 

3 06 Журналістика 

4 07 Управління та адміністрування 

5 08 Право 

6 09 Біологія 

7 10 Природничі науки 

8 11 Математика та статистика 

9 12 Інформаційні технології 

10 23 Соціальна робота 

11 28 Публічне управління та адміністрування 

12 29 Міжнародні відносини 

 

Одна з найважливіших ділянок освітньої діяльності Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» є формування контингенту 

студентів. Формування контингенту здобувачів вищої освіти НаУКМА 

здійснюється відповідно до обсягів державного замовлення, сформованих і 

затверджених у встановленому порядку згідно з чинним законодавством. 

Динаміку кількості студентів та випускників НаУКМА наведено в 

таблиці 4.3. 
Таблиця 4.3. 

Факультет 

2016–2017 н.р. 2017–2018 н.р. Динаміка, % 

Студен 

ти 

Випускни

ки 

Студен 

ти 

Випуск

ники 

Студен 

ти 

Випускни

ки 

Факультет інформатики  511 87 578 106 113,11 121,83 

Факультет гуманітарних наук  708 179 800 146 112,99 81,56 
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Факультет економічних наук  678 174 765 139 112,83 79,88 

Факультет правничих наук  536 96 627 100 116,97 104,16 

Факультет природничих наук) 444 130 406 109 91,44 83,84 

Факультет соціальних наук та 

соціальних технологій  
716 184 801 158 111,87 85,86 

Всього по денній формі навчання 3593 850 3977 758 110,68 89,17 

 

Динаміка змін контингенту студентів НаУКМА денної форми навчання 

спрямована на збереження та збільшення контингенту.  

В НаУКМА здійснюється постійний контроль за рухом студентів усіх 

форм навчання та джерел фінансування. Розробляються заходи щодо 

підвищення якості знань студентів шляхом розробки механізму запровадження 

в освітній процес технологій саморегульованого навчання,   систематично 

проводяться  різні форми контролю за навчальними досягненнями студентів. 

Ведеться постійний огляд навчальних дисциплін студентів, впроваджуються 

новітні технології, інтерактивні та  інноваційні технології навчання.   

Загалом в 2017-2018 н. р. контингент студентів НаУКМА в порівнянні з 

2016-2017 н.р. навчальним роком збільшився  на 10,68 %, кількість випускників 

зменшилась на 10,83 %  (в зв’язку з збільшенням терміну навчання на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти).  При цьому найбільший спад кількості 

студентів відбувся на факультеті природничих наук (8,56  %) та найбільший 

приріст – на факультеті інформатики  (13,11 %).  

На діаграмах відображена динаміка руху контингенту студентів НаУКМА 

за 2016-2018 рр. (рис. 1.1, 1.2.) станом на 01.10. відповідного року. 

 

 

 
 

Рис. 1.1. Динаміка  руху контингенту студентів НаУКМА  

Факультет інформатики (ФІ)

Факультет гуманітарних наук (ФГН)

Факультет економічних наук (ФЕН)

Факультет правничих наук (ФПвН)

Факультет природничих наук (ФПрН)

Факультет соціальних наук та соціальних 

технологій (ФСНСТ)

511

708

678

536

444

716

578

800

765

627

406

801

Контингент студентів НаУКМА денної форми навчання

2017-2018 навчальний рік 2016-2017 навчальний рік



83 
 

 

 
 

 Рис. 1.2. Випуск студентів НаУКМА  

 

В Університеті здійснюється постійний контроль за рухом контингенту 

студентів усіх форм навчання та джерел фінансування.  

Рух контингенту студентів НаУКМА за 2017- 2018 н.р. наведено в 

таблиці 4.4. 

 

 
Таблиця 4.4. 

Причина 

відрахування 

2017-2018 н.р. 

Ра 

зом 

Стр-

ра, % 

Факуль

тет 

інформ

атики  

Факуль

тет 

гумані

тарних 

наук  

Факуль

тет 

еконо 

мічних 

наук  

Факуль

тет 

правни

чих 

наук  

Факуль 

тет 

природ

ничих 

наук  

Факуль 

тет 

соціальн

их наук 

та 

соціаль 

них 

техноло

гій  

                                                                          Кількість відрахованих, осіб 

За власним 

бажанням 
20 76 40 31 32 44 243 30,34 

За станом 

здоров'я 
                

За невиконання 

вимог 

навчального плану 

79 86 82 31 110 118 506 63,17 

У зв'язку з 

переведенням до 

іншого ЗВО 

5 4 2 4 6   21 2,62 

87

179 174

96

130

184

106

146 139

100
109

158

Випуск студентів НаУКМА 

2016-2017 навчальний рік 2017-2018 навчальний рік
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За грубе 

порушення 

навчальної 

дисципліни та 

правил 

внутрішнього 

розпорядку 

          1 1 0,12 

За порушення 

умов договору, у 

тому числі в 

частині оплати 

за навчання 

1   1     2 4 0,50 

Інше (академічна 

доброчесність 

тощо) 

2 2 1 10   11 26 3,25 

Всього 

відрахованих,осіб 
107 168 126 76 148 176 801 

  

Частка 

відрахованих від 

контингенту 

факультету, % 

18,51 21,00 16,47 12,12 4,35 21,97 
15,7

4 

  

Всього поновлено 

протягом  року, 

осіб 

10 23 37 12 28 30 140 

  

Частка 

поновлених в 

контингенті 

факультету, % 

1,73 2,88 4,84 0,18 6,90 3,75 3,38 

  

 

На діаграмі відображена кількість відрахованих та поновлених студентів 

НаУКМА   2017 - 2018 н. р. (рис 1.3.) 
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               Рис. 1.3. Кількість відрахованих та поновлених студентів  НаУКМА  2017-2018 н.р.  

 

 Першочерговим завданням Університету є формування внутрішньої 

системи забезпечення якості освітньої діяльності. Проблема має комплексний 

характер і зумовлює необхідність глибокої співпраці з роботодавцями, які 

формують вимоги до компетентностей фахівців та критерії їх оцінки за різними 

спеціальностями.  

З метою забезпечення ефективності освітньої діяльності в НаУКМА та 

оптимізацією структури контингенту студентів НаУКМА було  проведено 

моніторинг щодо обсягів формування контингенту магістрів порівняно з 

випуском бакалаврів НаУКМА (табл.4.5.) 
                                                                                                       

Узагальнені за факультетами обсяги формування контингенту магістрів 

порівняно з випуском бакалаврів 
Таблиця 4.5. 

 
 

Освітній процес стає повністю відкритим для студентів та має 

демократичний характер, що дозволяє постійно контролювати свій рівень 

підготовки, вносити своєчасні корективи в освітню роботу, обирати рівень 

навчання. Упродовж 2017- 2018 н. р. було зараховано слухачами НаУКМА: 

факультет  інформатики – 38, факультет гуманітарних наук – 21, факультет 

економічних наук – 38, факультет правничих наук – 5, факультет природничих 

наук – 41, факультет соціальних наук та соціальних технологій – 30. 

Протягом 2017-2018 н. р. для участі у програмах міжнародної академічної 

мобільності були направлені на стажування та навчання поза межами України 

студенти НаУКМА: факультет  інформатики – 25 студентів, факультет 

гуманітарних наук – 24 студента, факультет економічних наук – 92 студента, 

факультет правничих наук – 27 студентів, факультет природничих наук – 9 

студентів, факультет соціальних наук та соціальних технологій – 66 студентів. 

 

 

Випуск  

2016 

Вступ 

2017
Відхілення

Випуск  

2017 

Вступ 

2018
Відхілення

Ступінь 

бакалавра

Ступінь 

магістра
Абсолютне

Ступінь 

бакалавра

Ступінь 

магістра
Абсолютне

Факультет інформатики 

(ФІ)
51 56 5 53,57 74 46 -28 74,46

Факультет гуманітарних 

наук (ФГН)
106 75 -31 49,33 85 67 -18 40,29

Факультет економічних 

наук (ФЕН)
110 65 -45 75,38 103 54 -49 81,48

Факультет правничих 

наук (ФПвН)
58 97 39 34,02 66 88 22 38,63

Факультет природничих 

наук (ФПрН)
89 57 -32 70,17 73 51 -22 58,82

Факультет соціальних 

наук та соціальних 

технологій (ФСНСТ)

95 114 19 30,97 87 87 0 54,02

Разом 509 464 -45 52,24 488 393 -95 57,95

Частка 

студентів 

бакалаврів 

НаУКМА, які 

вступили до 

магістратури, %

Денна

Факультет

Частка 

студентів 

бакалаврів 

НаУКМА, які 

вступили до 

магістратури, %
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4.4. Аспірантура, докторантура, докторська школа імені родини 

Юхименків 

Докторська школа ім. родини Юхименків - перша в Україні докторська 

школа європейського зразка, якій цього року виповнилося 10 років, здійснює 

організацію і координацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів 

вищої кваліфікації у формі аспірантури і докторантури. 

Діяльність Докторської школи ім. родини Юхименків спрямована на 

виконання таких завдань: 

 формування умов для реалізації освітньо-наукових програм шляхом 

організації та адміністрування освітніх  і наукових  студій (кадрове, 

інформаційне та технічне забезпечення);   

 контроль і оцінювання результатів наукової роботи аспірантів, 

докторантів і здобувачів наукового ступеня поза аспірантурою; 

 систематичний моніторинг ефективності наукової освіти і вдосконалення 

освітньо-наукових програм  із урахуванням досвіду їх апробації; 

 пошук і адміністрування грантів і цільової підтримки проектів і 

публікацій аспірантів і докторантів; 

 сприяння та організаційна підтримка академічної мобільності аспірантів і 

докторантів; 

 розвиток міжнародного партнерства і презентації результатів 

дослідницької діяльності НаУКМА для світової наукової спільноти; 

 систематичне інформування університетської спільноти та широкої 

громадськості про організацію наукової освіти і дослідницьку діяльність 

в НаУКМА; 

 

Стратегічними напрямами розвитку наукової освіти в НаУКМА є: 

 підтримка інноваційних  форм освітньої підготовки дослідників; 

 розвиток співпраці НаУКМА з партнерськими інституціями для 

підготовки фахівців у рамках відкритих освітніх структур і 

міжінституційної аспірантури.  

 інтернаціоналізація дослідницької роботи й навчальних можливостей; 

поширення результатів наукових досліджень у міжнародній науковій 

спільноті; 

 

Кількісні показники складу аспірантів, докторантів і здобувачів у 

НаУКМА 

На кінець 2018 р. загальна кількість аспірантів, докторантів, а також 

здобувачів ступеня кандидата наук і доктора філософії поза аспірантурою, 

якими опікується Докторська школа ім. родини Юхименків, складає 159 осіб. 
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Найбільше в НаУКМА здобувачів ступеня доктора філософії  - 82 % (131 

особа),  які навчаються на 1-3 році навчання за за 15 освітньо-науковими 

програмами. 

 

82%

8%

3%
4%

2% 1%

Склад Докторської школи ім. родини Юхименків:  159 осіб (груднеь 2018)

Аспіранти (PhD) - 131

Аспіранти (кандидат наук) - 12

Здобувачі (PhD) - 5

Здобувачі (кандидат наук) - 7

Докторанти (3 річні програми) - 3

Докторанти (2 річні програми) - 1
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наук) - 7

Докторанти 
(3 річні 

програми) - 3

Докторанти 
(2 річні 

програми) - 1
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За роками навчання здобувачі ступеня доктора філософії в НаУКМА 

розподілені приблизно однаково: 42 аспіранти навчаються на першому році 

навчання (32%), 44 (34%) – на другому, 45 (34%) – на третьому році навчання. 
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Склад Докторської школи імені родини Юхименків за спеціальностями
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Склад здобувачів ступеня доктора філософії (PhD), 

грудень 2018

Аспіранти 1 року навчання Аспіранти 2 року навчання

Аспіранти 3 року навчання
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Склад Докторської школи ім. родини 
Юхименків:  180 осіб (грудень 2017)

Аспіранти

Докторанти

Здобувачі
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Склад Докторської школи ім. родини 
Юхименків:  159 осіб (2018)

Аспіранти

Докторанти

Здобувачі

151 165
204

180
159 172

2014 2015 2016 2017 2018 Середнє 

Чисельність Докторської школи
ім. родини Юхименків (2014-2018)
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174
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5 13 11 6 4
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Аспіранти Докторанти

Здобувачі

112
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174
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Чисельність і склад  Докторської школи ім. родини Юхименків:  

динаміка за 5 років

Аспіранти Докторанти Здобувачі
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Чисельність здобувачів наукових ступенів у НаУКМА в 2018 р. найнижча за 

останні 3 роки.  

У 2018 р. з числа аспірантів, докторантів і здобувачів ступеня поза 

аспірантурою більшість (85, 53%) навчаються за рахунок бюджету: 

 136 - за рахунок коштів Державного бюджету України; 

 22 – за контрактом (за кошти фізичних і юридичних осіб); 

 1 – іноземний студент. 

 

 
 

З осіб, які здобувають вищу наукову кваліфікацію у Докторській школі 

ім. родини Юхименків, більшість складають жінки: їх 62,3% (99 осіб), 

чоловіків – 37,7% (60 осіб). Жінок більше як серед здобувачів ступеня 

кандидата наук і доктора філософії, так і серед здобувачів ступеня доктора 

наук. 

 

    

За останні роки співвідношення чоловіків і жінок з поміж здобувачів 

наукової освіти в НаУКМА суттєво не змінилося. 

136

22
1

1

За кошти бюджету

За контрактом

За контрактом (іноземні студенти)

Жінки -

99

62,3%

Чоловіки 

- 60

37,7%

грудень 2018 - 159 осіб

Жінки -

109

61%

Чоловіки 

- 71

39%

грудень 2017- 180 осіб
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Залученість кафедр НаУКМА до підготовки кадрів вищої кваліфікації 

(2018) 

 
 Кафедра  

 
Аспіранти 
PhD 

Аспіранти 
(кандидат 

наук) 

Здобувачі Докторанти Всього 

1 Кафедра історії 9 1 1  11 

2 Кафедра археології 6  1  7 

3 Кафедра філософії та 

релігієзнавства 
9 2 1 1 13 

4 Кафедра культурології 7    7 

5 Кафедра української мови 1 1   2 

6 Кафедра загального та 

слов’янського мовознавства 
3    3 

7 Кафедра 

літературознавства 
8 2 1 1 12 

8 Кафедра психології і 

педагогіки 
8 1 1  10 

9 Кафедра. соціології 9 1 1 1 12 

10 Кафедра політології  1 1  2 

11 Кафедра «Могилянська 

школа журналістики» 
6    6 

12 Кафедра «Школа охорони 

здоров’я» 
  1  1 

13 Кафедра фінансів 7 2   9 

14 Кафедра економічної теорії 4    4 

15 Кафедра маркетингу та 

управління бізнесом 
1    1 

16 Кафедра 

загальнотеоретичного 

правознавства та 

публічного права 

10   1 11 

17 Кафедра приватного права 2    2 

18 Кафедра міжнародного та 

європейського права 
7    7 

19 Кафедра інформатики   1  1 

20 Кафедра математики 8    8 

21 Кафедра біології 1    1 

22 Кафедра екології 4    4 

23 Кафедра лабораторної 

діагностики біологічних 

систем 

6  3  9 

24 Кафедра хімії 15 1   16 

Всього 131 12 12 4 159 

 

24 кафедри НаУКМА готують кадри вищої кваліфікації, і з поміж них 

найбільшу кількість здобувачів наукового ступеня мають: 

- кафедра хімії (факультет природничих наук) – 16 

- кафедра філософії та релігієзнавства (факультет гуманітарних наук) – 14 
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- кафедра літературознавства (факультет гуманітарних наук) – 12 

- кафедра соціології (факультет соціальних наук і соціальних технологій) – 12 

- кафедра історії (факультет гуманітарних наук) – 11 

- кафедра загальнотеоретичного правознавства та публічного права 

(факультет правничих наук) – 11 

 

 

Найбільше здобувачів наукових ступенів (35% загального складу) 

готують 7 кафедр факультету гуманітарних наук – 55 осіб. Значну кількість 

аспірантів і докторантів мають також факультет соціальних наук і соціальних 

технологій і факультет природничих наук. 
Факультет 
 

Аспіранти 
PhD 

Аспіранти 
(кандидат 

наук) 

Здобувачі Докторанти Всього 

Факультет гуманітарних 

наук 
43 6 4 2 55 

Факультет соціальних наук і 

соціальних технологій 
23 3 4 1 31 

Факультет економічних 

наук 
12 2   14 

Факультет правничих наук 19   1 20 

Факультет інформатики 8  1  9 

Факультет природничих 

наук 
26 1 3  30 

11

9

14

7

2
3

12

10

12

2

6

1

9

4

1

11

2

7

1

8

1

4

6

16
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55

31

14

20

9

30

Факультет 
гуманітарних 

наук

Факультет 
соціальних наук 

і соціальних 

технологій

Факультет 
економічних 

наук

Факультет 
правничих наук

Факультет 
інформатики

Факультет 
природничих 

наук

Здобувачі наукових ступенів у Докторській школи ім. родини Юхименків 

(за факультетами)

43

23

12

19

8

26

6
3 2 1

4 4
1

32 1 1

Факультет 
гуманітарних 

наук

Факультет 
соціальних наук 

і соціальних 

технологій

Факультет 
економічних 

наук

Факультет 
правничих наук

Факультет 
інформатики

Факультет 
природничих 

наук

Склад здобувачів  наукових ступенів 

у Докторській школи ім. родини Юхименків (за факультетами)

Аспіранти (PhD) Аспіранти (кандидат наук) Здобувачі Докторанти
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Підготовку докторантів за трирічною програмою у 2018-2019 н. р. 

здійснюють 3 кафедри НаУКМА:  

 
 Кафедра Шифр Спеціальність Кількість 

1 Кафедра філософії 09.00.05 Історія філософії 1 

2 Кафедра літературознавства 10.01.06 Теорія літератури 1 

3 Кафедра 

загальнотеоретичних та 

державно-правових наук 

12.00.01 Теорія та історія держави і 

права; історія політичних і 

правових учень 

1 

 

З 2016 року у НаУКМА був оголошено набір на підготовку в докторантурі 

за дворічною програмою, і у 2018 році була вперше прийнята одна 

докторантка на кафедру соціології за спеціальністю «054 Соціологія».  

 

У 2018 р. на вступ до аспірантури НаУКМА було подано 62 заяв від 56 

кандидатів (82 заяви від 78 кандидатів – у 2017 р). Найбільшу кількість заяв 

подано на спеціальності:  

- «032 Історія та археологія» - 13 заяв;  

-  «034 Культурологія» - 6 заяв. 

Більшість вступників до аспірантури - закінчили  НаУКМА – 44 особи, 18 

вступників – випускники інших ВНЗ України та закордонних університетів.  

 

35%

19%
9%

12%

6%

19%
Факультет гуманітарних наук

Факультет соціальних наук і 
соціальних технологій

Факультет економічних наук

Факультет правничих наук

Факультет інформатики

Факультет природничих наук
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Результати вступних іспитів у 2018 р.: 

 середній результат вступного іспиту зі спеціальності – 88,47 балів,  

 середній результат співбесіди за дослідницькою пропозицією – 88,27 

балів,  

 середній конкурсний бал – 86,92 балів. 

За результатами вступних випробувань на навчання на третьому освітньо-

науковому рівні для здобуття ступеня доктора філософії за денною формою з 

відривом від виробництва в 2017-2018 н. р. було прийнято 43 особи, з них: 37 – 

за державним замовленням, 6 – за кошти фізичних і юридичних осіб. 

 У 2018 р. з аспірантури НаУКМА були випущені 42 аспіранти, які 

завершити трирічний термін навчання: 40 осіб - навчалися за державним 

замовленням, 2 – за рахунок фізичних і юридичних осіб. 

З докторантури НаУКМА були випущені 3 докторанти, які завершили 

трирічний термі навчання за державним замовленням. 

З 04 до 08 червня 2018 р. у Докторській школі ім. родини Юхименків 

проходила VIІ щорічна звітна конференція аспірантів (PhD) “A LINEA”, у 

якій взяли участь 77 аспірантів.  

Завдяки проекту DocHub у рамках конференції відбулися: 5 воркшопів з 

академічної англійської мови, які провели викладачі з партнерського 

Університету Тампере (м. Тампере, Фінляндія) – К. Моор і Х. Парваінен, а 

також спільний семінар з проблем етики і філософії науки, який провів 

проф. О.Кулик (Дніпровський національний університет ім. О. Гончара). 

  

Інтернаціоналізація наукової освіти 

 

У 2018  році 6 аспірантів брали участь у програмах академічної 

мобільності: Erasmus+, Eurasia (ЄС), EDUFI Fellowships (Фінляндія), Програма 

академічної мобільності польського уряду для молодих науковців (Польща). 

Наприкінці 2018 р. була підписана перша угода про спільну програму 

підготовки докторів філософії (joint PhD) із Університетом Бергена (University 

of Bergen), Норвегія. Першими учасниками програми будуть аспіранти кафедри 

фінансів НаУКМА. 

65%

35%

Вступники до аспірантури 

НаУКМА, 2017

випускники 
НаУКМА

випускники 
інших ВНЗ 
України

68%

32%

Вступники до аспірантури 

НаУКМА, 2018

випускники 
НаУКМА

випускники 
інших ВНЗ 
України

http://dochub.com.ua/
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Докторська школа ім. родини Юхименків НаУКМА виступає 

національним координатором міжнародного проекту Erasmus+ «Структуризація 

співпраці щодо аспірантських досліджень, навчання універсальних навичок та 

академічного письма на регіональному рівні України» (Structuring cooperation in 

doctoral research, transferrable skills training, and academic writing instruction in 

Ukraine's regions: 8 574 064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2- CBHE-SP) – скорочено 

«DocHub», викладачі докторської школи і аспіранти НаУКМА мали можливість 

долучитися до тренінгів і сесій спів-викладання з фахівцями з європейських та 

українських університетів. 

У рамках проекту були вдосконалені програми курсів із розвитку 

загальних  навичок науковця: «Advanced Academic Writing», «Робота з 

інформаційними ресурсами», «Викладання у вищій школі», а також спеціальні 

курси для програм за спеціальностями: 054 Соціологія, 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування, 102 Хімія. 

Проект отримав оцінку «дуже добре» за результатами моніторингу і був 

відзначений Європейською виконавчою агенцією з освіти, аудіовізуальних 

засобів і культури як один із кращих, завдяки чому проект відібрали для 

представлення на інформаційних заходах Erasmus:  Erasmus Baltics Infodays - у 

жовтні 2018 (м.Рига, Латвія) та Щорічній звітній конференції експертів з вищої 

освіти (HERE) - у грудні 2018 (м. Рим, Італія). 

Коштом проекту в 2018 р. були придбані підручники і посібники для 

вивчення і викладання академічної англійської мови (174 примірники), 

обладнання для дистанційного навчання, обладнаний комп’ютерний клас на 

загальну суму 24 903 Євро. 

З грудня 2018 р. Докторська школа ім. родини Юхименків НаУКМА бере 

участь у виконанні чергового етапу міжнародного проекту Erasmus+ MILETUS 

“Розбудова можливостей для мобільності студентів у вищій освіті України і 

Сербії» (Students' Mobility Capacity Building in Higher Education in Ukraine and 

Serbia). Планується участь аспірантів НаУКМА у віртуальній і реальній 

академічній мобільності в межах проекту. 

Уже третій рік працює постій відкритий колоквіум для аспірантів усіх 

років навчання «Open NaUKMA Social Sciences and Humanities Research 

Colloquium», яким керує – Андре Гертель, асоційований професор DAAD, 

доцент кафедри політології НаУКМА.  

 

Експериментальні (PhD) програми 

 

У 2018 році Вченою радою НаУКМА були присуджені чотири ступені 

доктора філософії (PhD) випускникам експериментальних програм 

Докторської школи ім. родини Юхименків:  

 Тетяна Єфіменко  - науковий  ступінь доктора філософії у галузі генетики 

(Doctor of Philosophy in Genetics) з відзнакою «magna cum laude»;Ухвала 

Вченої ради НаУКМА від 29.03.2018 р.; випускниця програми «Біологія 

та біорізноманіття»; 
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 Мирослав Лаюк  - науковий ступінь доктора філософії у галузі філософії і 

літератури (Doctor of Philosophy in Philosophy and Literature); Ухвала 

Вченої ради НаУКМА від 25.06.2017 р.; випускник програми «Філософія 

і література»; 

 Віталій Шпильчин - науковий  ступінь доктора філософії у галузі 

генетики (Doctor of Philosophy in Genetics) з відзнакою «summa cum 

laude»; Ухвала Вченої ради НаУКМА від 29.11.2018 р.; випускник 

програми «Біологія та біорізноманіття»; 

 Оксана Неживенко  - науковий  ступінь доктора філософії у галузі 

фінансів (Doctor of Philosophy in Finances) з відзнакою «summa cum 

laude»; Ухвала Вченої ради НаУКМА від 29.11.2018 р.; випускниця 

програми «Фінанси». 

07 листопада 2018 р. успішно відбувся захист дисертації на здобуття ступеня 

доктора філософії у галузі філософії та літератури (Doctor of Philosophy in 

Philosophy and Literature) Богдани Романцової, випускниці програми 

«Філософія і література». 

 

Плани на 2019 рік 

Основним завданням на 2019 р. є апробація і удосконалення освітньо-

наукових програм і запровадження механізмів оцінювання якості освіти 

третього циклу. 

Міжінституційні аспірантури потребуватимуть створення додаткових 

наукових проектів і спільних наукових подій для посилення зв’язку в межах 

фахових груп. 

Важливим завданням є оцінка ефективності запропонованої моделі 

наукової освіти і розробка пропозиції по її подальшому розвитку та дійсній 

інтернаціоналізації. 

 

Пропозиції щодо покращення діяльності та фактори, що стримують 

розвиток 

Серед факторів, які стримують розвиток наукової освіти в Україні, і в 

НаУКМА зокрема, найбільш вагомим є недостатня розробленість нормативних 

документів, які мають регулювати процедури підготовки і захисту дисертацій 

на здобуття ступеня доктора філософії, відсутність фінансування освітніх 

програм. 

 

4.5. Довузівська підготовка 

 

Довузівська підготовка в Національному унверситеті «Києво-Могилянська 

академія»  започаткована з 1994 року (госпрозрахункова форма).   Підготовче 

відділення НаУКМА готує  абітурієнтів з дисциплін,  включених до переліку  

тестів ЗНО  (зовнішнього незалежного оцінювання),  за результатами якого 

відбувається конкурсне зарахування до вищих навчальних закладів України.  

Впродовж  2018  року підготовка здійснювалася  через   вечірню форму 
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навчання (тривалістю від 3 до 6 місяців),  курси вихідного дня,  інтенсивні 

(тижневі та двотижневі) курси. 

  Протягом  2018 року  (з 01 січня по 31 грудня) на підготовчих курсах 

різних форм  навчалися 830 слухачів, переважна більшість з яких обирали по 

кілька предметів.  

Якщо аналізувати динаміку загальної чисельності слухачів останніх 

років, то ситуація виглядає наступним чином:  

- у порівнянні з 2013 та 2014 роками  загальна кількість слухачів курсів  

практично залишилася на тому ж рівні; 

- у порівнянні з 2015 - 2017 роками загальна кількість слухачів курсів 

зменшилася  на 10 – 15 % . 

Причини  падіння показника чисельності слухачів підготовчих курсів 

майже не відрізняються від минулорічних. Серед них: 

1) надто обмежений перелік спеціальностей, на які при вступі можуть 

нараховуватися додаткові бали за успішне навчання на курсах та вилучення 

з цього переліку  комп’ютерних наук; 

2) загальна фінансова скрута населення, при якій батьки відверто кажуть, що 

для них надійніше зекономити на курсах та сплатити ці гроші за контрактну 

форму навчання; 

3) збільшення зацікавленості молоді до навчання в закордонних 

університетах. 

 

 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. З 01 вересня 2018 року плата за 

навчання  була підвищена відповідно до рівня  інфляції і на сьогодні становить  

від 1490 до 4980 грн. за курс в залежності  від предмету та загального обсягу  

годин. У 2018 році відчутно  загострилася проблема збереження кваліфікованих 

кадрів, підвищення мотивації  та рівня викладання. Безперечно, головною 

причиною цього загострення стало зростання цін на комунальні послуги, 

продукти  харчування, ліки, транспорт тощо. Для вирішення цієї проблеми було 

детально проаналізовано фінансові можливості та показники і досягнуто згоди 

адміністрації про підвищення оплати праці професорсько-викладацькому 

складу підготовчого відділення.  
  Загальні надходження коштів від сплати за навчальні послуги у 2018 

році (з 01 січня по 31 грудня) становили  1 886 059   гривень.    
 

4.6. Післядипломна освіта 

 

У НаУКМА успішно функціонує та постійно розвивається кафедра 

менеджменту організацій – Києво-Могилянська бізнес-школа (КМБШ) 

 

Основні завдання, які виконує КМБШ. 
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 Розвиток програм МБА і методології навчання дорослих на програмах МВА 

 Застосування системного підходу у стратегічному управлінні 

 Фінансово-економічне моделювання 

 Практики менеджменту в AgriFood та дотичних сферах  

 Персональний розвиток управлінця 

 Концептуальне моделювання 

Зарахування слухачів/студентів та випуск слухачів. 

У березні 2018 року до Києво-Могилянської бізнес-школи на програму 

перепідготовки спеціалістів за спеціальністю «Менеджмент», освітньо-наукова 

програма «Стратегічне управління», було зараховано 40 осіб.  

У вересні 2018 кафедра менеджменту організацій (КМБШ) отримала 

ліцензію на підготовку маґістрів зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-

науковою програмою «Стратегічне управління» в кількості 190 осіб. Це дало 

змогу прийняти на навчання на МВА-програми до кінця 2018 року ще 68 осіб. У 

порівнянні з 2017 роком набір управлінців вищої ланки та власників бізнесу 

збільшився на 8 осіб. 

У червні 2018 було видано 36 дипломів спеціаліста з перепідготовки за 

спеціальністю «Менеджмент. Стратегічне управління», що на 35 дипломів 

менше у порівнянні з попереднім 2017 роком. Це пов’язано з тим, що 35 осіб не 

захистили кваліфікаційну роботу з різних причин і були відраховані за 

невиконання навчального плану. 

 

Показники зарахування слухачів/ студентів та випуску слухачів МВА програм 
 

Таблиця 1 

 2017 рік 2018 рік Показник 

ефективності  

Зараховано на 

навчання (к-сть осіб) 

100 40+68 = 108 +8 

Видано дипломів з 

перепідготовки 

71 36 -35 

 

Викладацький склад кафедри. 

У 2018 році на кафедрі менеджменту організацій викладало 3 доктори 

наук, 11 кандидатів наук та 4 викладача без наукового ступеня. У загальному 

підсумку у порівнянні з попереднім роком, кількість викладачів на кафедрі 

збільшилася на 2 доктора наук, і зменшилося на 1 викладача без ступеня. 

 

Викладацький склад кафедри менеджменту організацій 

 
Таблиця 2 

Викладачі кафедри 2017 

 (кількість) 

2018  

(кількість) 

Зміни викладацького 

складу за 2018 рік 

На пост. основі (всього) 8 8 - 
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кандидат наук 6 6 - 

без наук. ступеня 2 2 - 

Внутр.сумісники (всього) 7 7 - 

доктор наук 1 1 - 

канд. наук 5 5 - 

без наук. ступеня 1 1 - 

Сумісники (всього) 3 3 - 

доктор наук 1 2 +1 

без наук. ступеня 2 1 -1 

Всього 18 18 - 

 

Відношення чисельності здобувачів вищої освіти до чисельності НПП, що 

працюють за основним місцем роботи та мають науковий ступінь або вчене 

звання становить = 23,8. 

Навчальна діяльність. 

Києво-Могилянська бізнес-школа у 2018 році проводила навчання з 

перепідготовки спеціалістів та підготовки маґістрів на таких програмах МВА:  

- President’s MBA (засновники бізнесу) 

- Executive MBA (перші особи компаній) 

- AgriFood MBA (управлінці аграрної сфери) 

 

Наукова діяльність. Основні наукові досягнення. 

 

Колективні монографії. 

 

1. Galyna Yeromenko. Interessen im zivilrechtlichen Kontext // Die Forderung der 

Rule of Law durchaubergerichtliche Streitbeilegung/ Deutschland, Polen, Ukraine. 

Tina de Vries (HRSG) – Berlin, 2018, s. 169 – 175.  

2. Galyna Yeromenko. Psychologiczne i pravne interesy jednostki a postepowanie 

mediacyjne. // Alternatywne sposoby rozstrzygania sporow w Polsce, w 

Niemczech i na Ukrainie. Redakcia Jozef Koredczuk – Wroclaw, 2018. – s. 119 – 

125. 

 

Підручники та навчальні посібники. 
 

1. Науково-навчальний посібник «ЩЕ. Цінності, ідентичність, мислення, 

воля…» / упоряд. Моренець В. П., Саврук О. Й.; наук. ред. В. П. Моренець. 

Київ: Дух і Літера, 2018. 416 с.  

2. Лазарева М.Г.. Анализ внутренней и внешней среды фирмы. Учебное 

пособие. / М.Г. Лазарева. – Бахмут. : ДонУЭП, 2018. – 273 с. (16 др. арк.) 

 

Наукові статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних 

(Web of Science core collection та (чи) Scopus, Index Copernicus) 
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1. Maltsev, E. Value-centered entrepreneur role model design. 2018. Problems and 

Perspectives in Management. – 2018. – Vol. 16. – No 2. – pp. 252 – 259. 

2. Lazareva M. Transaction costs and synergy effect in modern corporations / M.G. 

Lazareva // Annals of XX1 century, 2018. – № (5-6). – P. 23-28.   

Наукові статті у фахових українських виданнях України 

1. Пенцак Є.Я. Економічна модель впливу середовища на ефективність праці // 

Вісник Волинського Інституту Економіки та Менеджменту №17. – 2017 р., ст. 

224-231. 

2. Пенцак Є.Я. Мультиатрибутивна модель конкуренції у сфері інновацій // 

Вісник Волинського Інституту Економіки та Менеджменту №18. – 2017 р., ст. 

236-242. 

3. Пенцак Є.Я. Калібрування функції щільності розподілу багатства населення на 

основі квантильних характеристик // Вісник Волинського Інституту Економіки 

та Менеджменту №19. – 2017 р., ст. 214-219. 

4. Пенцак Є. Я. Калібрування динаміки розподілу багатства населення на основі 

обмежених квантильних характеристик // Вісник Волинського Інституту 

Економіки та Менеджменту №20. – 2018 р., ст. 228 - 234. 

5. Мальцев Е. А., Сапожкова О. М. Модель управління стратегічним 

партнерством в системі корпоративного управління організацією // Вісник 

Волинського Інституту Економіки та Менеджменту №22. – 2018 р., 

6. Мальцев Е. А. Використання динамічної рольової моделі для відбору 

менеджерів// Вісник Волинського Інституту Економіки та Менеджменту №20, 

с. 193-197– 2018 р.,. 

7. Мальцев Е. А. Використання суперпозиції мереж для концептуального 

моделювання організацій №21, 2018,  с. 181-186. 
 

Публікації викладачів кафедри в інших виданнях України. 

 

1. Єрьоменко Г. В. Люди бояться того, чого не знають. / Г. В. Єрьоменко //  

Багаж. Школа Маркетингу та комунікацій. http://baggage.school, електронна 

версія http://baggage.school/blog/lyudi-boyatsya-togo-chogo-ne-znayut-eksperti-

ukrayinskogo-tsentru-mediatsiyi-pro-peremovini-ta-kompromisi/, 2018. 

2. Єрьоменко Г. В. Медиация: о чем важно помнить. / Г. В. Єрьоменко //  

Фінансовий директор компанії, №8, серпень 2018, 13-14 с. 

3. Єрьоменко Г. В. Я вижу возможности там, где другие уходят! / Г. В. 

Єрьоменко //, Нappy Monday talks, електронна версія 

https://talks.happymonday.com.ua/mediator-i-mediacija/, серпень 2018. 

4. Єрьоменко Г. В. Як зрозуміти себе та навчитися співпрацювати з іншими? 

Поради медіатора. / Г. В. Єрьоменко //, Нappy Monday talks, електронна 

версія https://talks.happymonday.com.ua/jak-zrozumity-sebe-ta-inshyh/, вересень 

2018. 

5. Пенцак Є. Я. Як приймати інвестиційні рішення / Є. Я. Пенцак // 

STRATEGIС BUSINESS REVIEW №5 2017, ст. 2-7. 

6. Пенцак Є. Я.  Взаємозв’язок між доходом, багатством та споживанням / Є. Я. 

http://baggage.school/
http://baggage.school/blog/lyudi-boyatsya-togo-chogo-ne-znayut-eksperti-ukrayinskogo-tsentru-mediatsiyi-pro-peremovini-ta-kompromisi/
http://baggage.school/blog/lyudi-boyatsya-togo-chogo-ne-znayut-eksperti-ukrayinskogo-tsentru-mediatsiyi-pro-peremovini-ta-kompromisi/
https://talks.happymonday.com.ua/mediator-i-mediacija/
https://talks.happymonday.com.ua/jak-zrozumity-sebe-ta-inshyh/
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Пенцак // STRATEGIС BUSINESS REVIEW №11 2017, ст. 2-6. 

7. Пенцак Є. Я.  Життя – це алгоритми / Є. Я. Пенцак // STRATEGIС BUSINESS 

REVIEW, жовтень 2018, ст. 2-6. 

8. Пенцак Є. Я. Стратегії життя // КУНШТ №8, 2018. 

Публікації викладачів кафедри в іноземних журналах. 

 

1. Maltsev, E. Utilizing a professional role model for development of a learner-

centered learning program for managers / Maltsev, E. // Business Perspectives, 

Volume 2, 2018, Issue #1, pp. 41-49. 

2. Lazareva M. Comprehensive system for dynamic stability and risk management / 

M.G.Lazareva  // The way of science. - No. 9(55). - 2018. - PP. 20-17 (0,9 др. 

арк.). 

 

НПП кафедри (за основним місцем роботи), які є станом на 2018  членами 

редакційних колегій наукових видань (журналів), які індексуються у 

наукометричних базах даних Scopus та/або Web of Science Core Сollection 

(крім видань, засновником яких є НаУКМА) 

 

1. Пенцак Є. Я. (Editorial Board Member).  Journal of ENTREPRENEURSHIP, 

MANAGEMENT and INNOVATION (JEMI). 

 

Участь у міжнародних наукових заходах. 

1.  Пенцак Є. Я. «EMBA Council Regional Meeting», Switzerland, Lausanne May 

8th 2018. 

2. Єрьоменко Г. В. Міжнародна  конференція щодо розвитку медіації Weinstein 

JAMS International Fellowship Program, м. Тбілісі, Грузія, жовтень 2018. 
 

      Доповіді співробітників кафедри на наукових заходах. 

 

Національних/регіональних: 

 

Пенцак Є.Я. Макроекономічні тренди та їх вплив на формування прогнозів 

продаж // Міжнародна конференція «Практика постановки управлінського 

обліку та бюджетування», 13 листопада 2018 року. 

 

Міжнародних: 

 

1. Oleksandr Savruk, Volodymyr Pavelko. Thought Leadership and Country 

Transformation Executive MBA Council Annual Conference, Madrid, Spain, Oct 

15-17, 2018. 

2. Єрьоменко Г. В. виступ для  стажистів  програми  про досвід роботи 

медітаорів в Україні, Weinstein JAMS International Fellowship Program. Сан-

Франциско, США, вересень, 2018.     

 



103 
 

      Міжнародне наукове співробітництво. Спільні наукові проекти. 

 

1. Volodymyr Pavelko. Dubai Phenomena as a Live Case of ransformational 

Leadership. Dubai, OAE, Alumni kmbs live case, Nov 04-07, 2018. 

 

Співпраця з державними органами влади та міжнародними 

інституціями. Спільні освітньо-наукові проекти. 

 

1. Проект «Стратегічне лідерство: сектор безпеки і оборони України» (квітень 

2017 – липень 2018). 

  Програма розроблена Києво-Могилянською бізнес-школою у партнерстві з 

урядами та освітніми інституціями Великобританії, Канади, а також NATO 

Representation to Ukraine / NATO Liaison Office та NATO-Ukraine Professional 

Development Programme у відповідь на виклики у оборонній та безпековій 

сферах України. 

Програма покликана підсилити управлінську ефективність 

кросфункціональної взаємодії та сприяти розвитку персональних лідерських 

спроможностей учасників – топ-управлінців з Міністерства оборони України, 

РНБОУ, Адміністрації Президента України, Служби зовнішньої розвідки 

України, Генерального штабу ЗСУ, Міністерства закордонних справ України, 

Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ, Державної 

прикордонної служби України, Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України, Національної Гвардії України, Служби безпеки України, 

Державного концерну "Укроборонпром", Офісу Реформ МОУ, Верховної 

Ради та Секретаріату Кабінету Міністрів. 

У липні 2018 слухачі отримали сертифікат про завершення сертифікатної 

програми «Стратегічне лідерство: сектор безпеки і оборони України». 

Сертифікат схвалений Вченою радою НаУКМА. 

 

2. «School for Strategy Architects» «Школа Стратегічного Архітектора»  (квітень 

2017- травень 2018). 

Програма для сучасних трансформаційних лідерів бізнесу, керівників 

вищої ланки державних органів України та інших соціальних систем, що 

мають великий вплив та створюють правила гри в Україні та світі.  

Програма реалізована у партнерстві та співпраці з Посольством Великої 

Британії в Україні, Посольством Канади в Україні та Школою управління 

Антверпенського університету (Бельгія). 

 

Кількість дисциплін кафедри, які викладались у 2018 році іноземною 

мовою. 

 

№ Кафедра  ПІБ, науковий 

ступінь, вчене звання 

викладача 

Назва 

дисципліни 

Освітній 

рівень  

Мова 

викладання 

Навчальний 

рік 

1.  менеджменту Саврук О. Й., Strategic маґістр англ. 2017/2018, 
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організацій кандидат наук thinking 2018/2019 

2.  менеджменту 

організацій 

Мальцев Е. А.,  

доцент, канд. наук 

Systems 

Thinking 

маґістр англ. 2017/2018, 

2018/2019 

3.  менеджменту 

організацій 

Саврук Г. М., 

кандидат наук 

Business 

Strategy 

маґістр англ. 2017/2018, 

2018/2019 

 

Кількість наукових робіт кафедри, опублікованих у 2018 році у 

виданнях, що індексуються базами даних Web of Science та Scopus 
 

№ Кафедра ПІБ автора Назва роботи Назва, рік та 

посилання видання 

В якій базі даних 

проіндексовано 
Web of Science та 

Scopus 

1. менеджменту 

організацій 

Maltsev, E. Value-

centered 

entrepreneur 

role model 

design 

Problems and 

Perspectives in 

Management. – 

2018. – Vol. 16. – 

No 2. – pp. 252 – 

259. 

Scopus 

2. менеджменту 

організацій 

Lazareva M. Transaction 

costs and 

synergy effect 

in modern 

corporations 

Annals of XX1 

century, 2018. – № 

(5-6). – P. 23-28.   

Scopus 

 

 

4.7. Інформатизація навчального процесу  

 

Підтримка дистанційного/електронного навчання   

 

Розроблено та схвалено Вченою радою Програму е-освіти в НаУКМА на 

2018 – 2025 рр. Розроблено та затверджено Положення про Координаційну 

Раду з питань е-освіти в НаУКМА.  Розроблено та затверджено Положення про 

дистанційну освіту в НАУКМА. Створено (з 01 грудня) Центр е-освіти 

(керівник О.Подденежний), розроблено план робіт на 2019 р.  

Виконана технічна модернізація серверу дистанційного/електронного 

навчання (DistEdu).  

Придбано обладнання для класу дистанційного навчання (Проект Докторської 

школи, вартість 22 800 Євро)  

 

Розвиток е-сервісів  

Розвиток сервісу СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ЗАПИСУ НА 

ДИСЦИПЛІНИ  

 Розвиток сервісу “КОНКУРС” (для потреб приймальної кампанії).  

 Розвиток сервісу “Опитування студентів”.   

 Розвиток сервісу “Е-Розклад”. Створення ТЗ. 

Створення сервісу «Е-гуртожиток» (пілотний проект)   
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4.8. Забезпечення якості освіти 

 

В Національному університеті «Києво-Могилянська академія» з 2016 

року функціонує Центр забезпечення якості освіти (далі – ЦЗЯО), який діє 

відповідно до Положення про відділ «Центр забезпечення якості освіти 

НаУКМА». Центр опікується багатьма напрямками забезпечення якості освіти 

в університеті. 

Спільно із Комітетом Вченої ради НаУКМА з питань якості освіти 

розроблено та введено в дію «Положення про внутрішнє забезпечення якості 

освіти НаУКМА». Положення регламентує координацію дій суб’єктів науково-

освітнього процесу НаУКМА, їхні повноваження та відповідальність, 

встановлює алгоритм розгляду результатів опитування студентів, прийняття 

відповідних рішень, збір іншої важливої інформації стосовно якості навчання та 

викладання тощо. 

  

Запровадження антиплагіатної системи 

 

Два роки НаУКМА користувався послугами ТОВ «Плагіат», що надавала 

доступ університету до антиплагіатної системи Strikeplagiarism. 

(http://strikeplagiarism.com/ua/). Минулого року університет із системою 

працював у тестовому режимі, тобто перевірка кваліфікаційних (випускових) 

робіт була частковою. Цього року в університеті наявність запозичень 

перевіряли у всіх курсових та кваліфікаційних (випускових) роботах, статтях, 

що публікуються у «Наукових записках» та дисертаціях.  

Разом з тим, протягом цілого року ми працювали у тестовому режимі з 

системою Unicheck https://corp.unicheck.com/, яку представляє компанія 

«Антиплагіат». Наприкінці року було проведено порівняльний аналіз 

функціональних можливостей обох систем. В результаті система Unicheck 

виявилася більш ефективною для використання в НаУКМА для виявлення 

некоректних запозичень. Наразі ведуться переговори про підписання договору 

про співпрацю із компанією «Антиплагіат», що надає доступ до роботи в 

системі Unicheck. 

Також з метою широкого інформування студентів щодо дотримання 

вимог академічної доброчесності, зокрема антиплагіатних заходів, 

представники Центру в різних форматах проводили зустрічі із студентами.  

 

Розвиток академічної доброчесності 

 

У 2018 р. Центр забезпечення якості освіти НаУКМА розробив власний 

он-лайн курс «Академічна доброчесність в університеті»: 

https://vumonline.ua/course/academic-integrity-at-the-university/ 

Центром була створена «Дорожня карта реформування вищої освіти»,  

розроблено «Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти 

ЕНаУКМА», різноманітні методичні матеріали, у т.ч. здійснено переклад з 

http://strikeplagiarism.com/ua/
https://corp.unicheck.com/
https://vumonline.ua/course/academic-integrity-at-the-university/
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англійської мови чотирьох методичних публікацій на тему, як боротися проти 

порушень правил академічної доброчесності. Також розроблено законопроект, 

присвячений боротьбі проти плагіату, що зараз лобіюється у Верховній раді 

України. Ці та інші матеріали можна знайти на сторінці Центру: 

https://www.ukma.edu.ua/index.php/osvita/78-education/3379-tsentr-

zabezpechennia-iakosti-osvity  

 

Підвищення кваліфікації викладачів 

 

   У 2018 році Центр забезпечення якості освіти НаУКМА успішно: 

- провів другий модуль Базового курсу Школи професійного розвитку 

викладачів (5-9 березня 2018). В результаті 26 викладачів отримали сертифікати 

про підвищення кваліфікації після внесення змін у власні курси та презентацій 

цих змін.  

- провів 3 тренінги для викладачів та співробітників: лютий  2018 - Культура 

наукової української мови, тренер Олена Кадочнікова, 18 учасників; лютий 

2018 - Розробка курсу англійською мовою, тренери Лариса Човнюк та Дмитро 

Мазін,12 учасників; червень 2018 - Управління конфліктами, тренер Діана 

Проценко,15 учасників; 

- зібрав всі ініціативи з розвитку викладачів (Школу, Профі+, Study Lab), 

ініціював діалог та організував роботу над Концепцією професійного розвитку 

викладачів, що була затверджена 25.06.2018 Вченою радою НаУКМА; 

- в рамках Концепції розвитку викладачів був створений Центр професійного 

розвитку викладачів, що буде опікуватися тренінгами та програмами розвитку 

викладачів і співробітників. 

- провів 4 щомісячні зустрічі із циклу "Могилянські зустрічі про викладання", 

45 учасників; 

- провів 3 спеціальні тренінги: "Універсальний дизайн в освіті та 

інклюзивність",  "Це магія - розкриваємо секрети діловодства" та "Управління 

конфліктами та ефективна комунікація", 47 учасників; 

Опитування щодо якості освіти в НаУКМА 

Цього року було розроблено та запроваджено новий інтерфейс 

результатів опитування. Вхід до системи, а також перегляд результатів 

опитування відбувається он-лайн через MS Office 365. Завідувачі кафедр 

можуть переглянути інформацію стосовно своїх кафедр, декани – свої 

факультети, президент та віце-президент з науково-педагогічної роботи 

(навчальна робота) мають доступ до всіх результатів по університету. 

У 2018 році традиційно Центр провів три студентські он-лайн 

опитування, в кожне з яких включалося все більше учасників. В осінньому 

семестрі 2018/2019 навчального року в он-лайн опитуванні студентів взяло 

участь 42,12 %. Наступний етап – імплементація в НаУКМА культури 

обговорення і врахування результатів цих опитувань для прийняття важливих 

рішень. 

https://www.ukma.edu.ua/index.php/osvita/78-education/3379-tsentr-zabezpechennia-iakosti-osvity
https://www.ukma.edu.ua/index.php/osvita/78-education/3379-tsentr-zabezpechennia-iakosti-osvity
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Звіти про опитування та інші інформаційні матеріали розташовані на 

сторінці Центру: http://www.ukma.edu.ua/index.php/osvita/78-education/3379-

tsentr-zabezpechennia-iakosti-osvity 

 

Визнання дипломів про вищу освіту та наукових ступенів,  

отриманих закордоном 

 

Протягом  2018 р. Центром було опрацьовано два звернення щодо 

визнання дипломів про вищу освіту. Визнання дипломів про вищу освіту 

відбувається відповідно до наказу НаУКМА від 24.04.2018 № 190 «Про 

затвердження «Порядку визнання в НаУКМА здобутих в іноземних вищих 

навчальних закладах ступенів вищої освіти». А також п’ять звернень щодо 

визнання наукових ступенів, визнання яких відбувається відповідно до наказу 

НаУКМА від 11.06.2018 № 264 «Про затвердження Порядку про визнання в 

НаУКМА здобутих в іноземних закладах вищої освіти наукових ступенів». Всі 

звернення були задоволені Вченою Радою НаУКМА. 

 

 

 

Наукова бібліотека НаУКМА – академічний ресурсний центр, який 

поєднує бібліотечно-інформаційні функції з ключовими елементами 

університетських технологічних сервісів. Бібліотека – не просто місце 

книгозберігання, а мозковий центр університету, що пов’язаний із світовими 

інформаційними ресурсами і забезпечує швидкий та зручний доступ до них, 

знаходиться в центрі академічного та дослідницького процесів в НаУКМА. 

Бібліотека органічно поєднує традиційні та новітні інформаційні ресурси. 

Візія – лідируючий, динамічний та інноваційний центр університету у 

спільному створенні знань шляхом впровадження інноваційних послуг та 

ресурсів для викладання, навчання та дослідження. 

Місія - створення, розвиток, організація та збереження власних та 

світових інформаційних наукових та освітніх ресурсів, першоджерел 

результатів наукових досліджень, які відповідають науковим та навчальним 

напрямкам в університеті, забезпечуючи інформаційні дослідницькі потреби 

студентів, викладачів, співробітників університету на принципах доступності, 

оперативності, інформативності, комфортності. Бібліотека є учасником 

академічного та дослідницького процесів через надання сервісів у оформленні, 

представленні та вимірюванні результатів наукових досліджень. 

Цінності 

●  Відкритість – бібліотека підтримує принципи академічної свободи 

та будує весь сервіс на основі відкритості та доступності; 

 

5. НАУКОВА БІБЛІОТЕКА 

http://www.ukma.edu.ua/index.php/osvita/78-education/3379-tsentr-zabezpechennia-iakosti-osvity
http://www.ukma.edu.ua/index.php/osvita/78-education/3379-tsentr-zabezpechennia-iakosti-osvity


108 
 

●  Науковість – бібліотека підтримує розвиток освіти та науки в 

університеті, пропонуючи ресурси для отримання знань, інформації та ідей на 

основі відкритості інформації, оперативності та комфортності;  

●  Професіоналізм – бібліотека впроваджує ефективність 

бібліотечного обслуговування та програм для своїх користувачів, 

використовуючи найвищі стандарти в організації управління;  

●  Партнерство – 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 впроваджує сучасні досягнення в 

інформаційній галузі, які допомагають краще задовольняти запити та потреби 

користувачів.  

Пріоритетні напрями діяльності бібліотеки 

У контексті Стратегічного плану розвитку НаУКМА, діяльність наукової 

бібліотеки НаУКМА спрямована на підтримку наступних напрямків: 

1. Освіта. Бібліотека підтримує навчальний та дослідницький процес в 

університеті, забезпечуючи користувачів книгами, журналами, базами 

даних та іншими типами інформації, пропонуючи загальні та спеціальні 

бібліотечні приміщення для навчання та доступу до інформації, 

допомагаючи дослідникам, навчаючи основам інформаційної 

грамотності, забезпечуючи індивідуальні, групові й онлайнові довідкові 

консультації. Підтримка освітнього напрямку передбачає: 

● допомогу студентам та викладачам усіх факультетів у створенні та 

трансформації у навчальний процес як традиційних, так і 

цифрових форм інформації; 

● забезпечення віртуального та фізичного простору у бібліотеці, що 

надихає на творчість, відкриття, інновації та співпрацю; 

● розширення послуг бібліотечної підтримки процесів викладання 

та навчання за межі університетських аудиторій. 

2. Наука. Консультації на всьому шляху проведення дослідження. 

Підтримка наукового напрямку передбачає: 

● Розвиток потужних бібліотечних колекцій та створення нових 

механізмів забезпечення вільного доступу для всієї Могилянської 

наукової спільноти; 

● забезпечення дослідників простором, інструментами та 

інформаційною підтримкою для успішного проведення 

досліджень та управління результатами своїх досліджень; 

● підтримка у збереженні та поширенні результатів досліджень та 

вимірювання їх наукового впливу. 

3. Партнерство.  Бібліотека НаУКМА, обслуговуючи своїх основних 

користувачів – Могилянців, також забезпечує інформаційними 

послугами та ресурсами користувачів з інших державних та приватних 

установ і бібліотек України та світу, співпрацюючи у галузі 
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міжнародного книгообміну, МБА, організовуючи та беручи участь у 

конференціях навчаннях та тренінгах, проектах державного та 

міжнародного масштабу. Підтримка напрямку передбачає: 

● співпрацю з бібліотеками, установами та організаціями України 

державно-приватного сектору; 

● партнерство з навчальними закладами; 

● міжнародне партнерство. 

4. Навчання та розвиток. Навчання співробітників наукової бібліотеки 

НаУКМА, розвиток матеріально-технічної бази, оптимальний розвиток 

бібліотечних приміщень, створення позитивного іміджу – це головні 

фактори, від яких залежить успішне досягнення стратегічних цілей 

Університету. Виконання завдання вимагатиме підвищення потенціалу у 

зазначених напрямках. Кожен з цих напрямів має вирішальне значення 

для загального успіху та являє собою значні інвестиції у майбутнє 

Бібліотеки та Університету, а саме: 
● підтримка, мотивація та створення середовища для професійного 

розвитку співробітників Бібліотеки; 
● розвиток фізичного та віртуального простору, що дозволить 

вдосконалювати знання, вміння, навички та сприятиме розвитку 
компетенцій бібліотекарів; 

● впровадження та підтримка найкращих новітніх технологій для 
успішної роботи користувачів у середовищі швидких та 
безперервних змін; 

● формування позитивного іміджу Бібліотеки НаУКМА у 
інформаційному просторі. 

 

Структура бібліотеки 

Загальнобібліотечні відділи: 

● Відділ комплектування документів – здійснення 

комплектування, каталогізації, предметизації друкованих та електронних 

ресурсів; наукової обробки документів; обліку, списання документів; 

книгообміну. 

● 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. 

● Відділ зберігання бібліотечно-інформаційних ресурсів – 

організація книгосховищ, організація збереження та зберігання фонду, 

переобліки тощо. 

● Відділ рідкісних книг та рукописів – організація фонду рідкісних 

та цінних видань, фондів колекцій та наукового архіву. 
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● Відділ інформаційних технологій та комп’ютерного 

забезпечення – організація та підтримка роботи комп’ютерної техніки, 

серверів, мереж, баз даних. Підтримка сервісів інтегрованої бібліотечної 

системи ALEPH 500, DSpace, Omeka.    

● Відділ обслуговування науковою літературою – організація 

обслуговування користувачів е-ресурсами; тренінгові та навчальні програми 

для дослідників та науковців щодо пошуку інформації, користування е-

ресурсами, наукометрії та бібліометрії. Підтримка проектів «Цифрова 

6iблiотека», Iнституцiйний репозитарій eKMAIR, cepвicy «Матерiали до 

кypciв», наповнення веб-сайту бібліотеки, представлення бібліотеки в 

соціальних мережах. 

● Відділ обслуговування навчальною літературою – організація 

обслуговування користувачів друкованими виданнями та забезпечення 

відповідних сервісів. 
 

Кадри 

Кількісний і якісний склад персоналу: станом на 20.12.2018 р. в науковій 

бібліотеці працює 50 працівників (2 сумісники).   

Освіта:  

●  повна вища освіта – 43 особи, у т.ч. вища спец. –  30 осіб; 

●  кандидатів наук – 1; 

●  початкова (неповна) вища освіта – 2; 

●  професійно-технічна – 4. 

 

Підвищення кваліфікації 

 

1. Борисова Т., Ярошенко О. Програма обмінів “Erasmus” (International 

Credit Mobility) участь у програмі обміну Staff Training Week, яка є 

своєрідними презентаціями партнерських університетів та 

стажуваннями на певну тематику, (Іспанія), 7-11 травня 2018 р.) 

2. Ніколаєва М., Чорна Т. Програма обмінів “Erasmus+ Staff Mobility For 

Training”, м. Гіссен (Німеччина), 6-12 травня 2018 р.) 

3. Ярошенко О.І. Responsive Web Design, липень,(сертифікація) 

4. Чуканова С.О. Програма обмінів “Erasmus+ Staff Mobility For Training”  

(Університет Глазго (Шотландія), квітень 2018 р.; Професійний візит до 

The British Library in London, липень 2018 р.; Курси на платформі Future 

Learn; Курс на GoHigher.org “Ефективні презентації”; Курси на 

платформі Coursera; Курс на платформі Elsevier Researcher Academy; 

Тренінги Центру інноваційного навчання та викладання НаУКМА. 
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Виробничі площі  

Бібліотека розташована в 6 корпусах університету: окрема будівля – 

Бібліотека Антоновичів, а також окремі площі у першому, четвертому, 

шостому та дев’ятому корпусах.  

Загальна площа бібліотеки  – 5 937,7 кв.м.  

Зокрема: 

● для зберігання фондів – 3 505,8 кв.м.; 

● для обслуговування – 2 431,9 кв.м.; 

● кількість читальних залів/місць для читачів – 15/612. 

Потребує капітального ремонту – 2 200 кв.м. 

 

Технічне обладнання 

Всі бібліотечні процеси повністю автоматизовано. Кількісний та якісний склад 

обладнання постійно оновлюється. 

● персональні комп'ютери – 120 /9 на списання; 

● сервери – 5; 

● автоматизовані робочі місця (АРМ) – 97, у т.ч.:  для співробітників 

– 53,  для користувачів – 40; 

● комп'ютери з доступом до мережі Інтернет – 97, моноблоків - 10; 

● інше обладнання: 3D-Принтер, багатофункціональний сканер 

штрих-коду Newland – 1, веб-камери -4,  телевізор РК LED  55” – 1; 

телевізори – 4; Kindle – 5; IPad – 4; сканери – 4; принтери – 8; ксерокс – 

1;  БФП  – 3; телефонні номери – 4; факси – 2; магнітофони – 3; диктофони – 

1; проектори – 7; фотоапарати – 3; відеокамери – 1, відеомагнітофон - 1,  

ноутбуки – 8, інтерактивна доска - 1, екран – 3, термопринтери - 22/11на 

списання, сканери штрихкодів - 58/16 на списання, сканер C-Pen 20 

Handheld Scanner - 1. 

Ліцензоване програмне забезпечення: ALEPH 500, MicrosoftWindows ХP, 

Microsoft Windows 7, Microsoft Windows MultiPoint Server 2012, 

MicrosoftWindows 2003 Server, Ofice 2010, Adobe Acrobat XI Pro(1L), ABBYY 

FineReader 11(1L), ABBYY Lingvo x5(1L), ACDSee Pro 7(1L), Windows 10 Pro, 

Office 2003, Edius Pro 8, ESET NOD32 Antivirus. 

 

Бюджет 

Фінансува

ння з 

коштів 

НаУКМА 

  Бюджет, 

грн. 

Використа

но, грн. 

Потреба, 

грн. 

570697,89 570687,23 4 000 000 

  Придбання книг 199000 198989,34  

  Передплата періодики 166066,31 166066,31  
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  Передплата електронних баз 

даних 

99000 99000  

  Підтримка АБІС 99000 99000  

  Інше (канцтовари, обладання) 7631,58 7631,58  

Гранти Ґрант МБФВ КМА «Нові 

книги для університету» – 

придбання книг та 

передплата періодичних 

видань 

100000 99145,7  

  Ґрант Канадської фундації 

Українських студій на 

розвиток колекції Ярослава 

Головача - придбання книг у 

кол. Я. Головача 

162569,02 160977,05  

  Грант Посольства США 261549,6 261549,6  

  Платні послуги бібліотеки 32880 32880  

  Спонсорські внески на 

конференцію  «Наукова 

комунікація в цифрову епоху»  

66594,48 66594,48  

  Залучено книг до бібліотеки 

(дарунки, колекції, книгообмін) 

0 231539,53  

Всього   623593,1 852686,36  

Загальна 

сума 

  1194290,99 1423373,59 4 000 000 

 

 

Автоматизація бібліотечних процесів 

Автоматизація бібліотечних процесів здійснюється з допомогою АБІС 

ALEPH 500 (ExLibris, Ізраїль). Всі основні технологічні бібліотечні процеси у 

НБ НаУКМА на сьогодні автоматизовані. Протягом року здійснюється 

постійна підтримка та розвиток функцій АБІС, вдосконалення і контроль вже 

автоматизованих процесів та відпрацювання деталей і механізмів роботи. 

Формування і організація бібліотечних фондів 

Загальний фонд 

Загальний фонд Бібліотеки – 854 759 прим. 

Сумарна вартість –   12 510 806, 99 грн.  

У тому числі: 

Електронна колекція -116 967 назв ресурсів. 

 
Загальний електронний 

фонд 

к-сть файлів 

 

116 967 

На власних серверах: Всього: 38387 

 ElibUkr-OA 1036 

 eKMAIR 13311 
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 Цифрова колекція 24040 

На сторонніх серверах: 

Ліцензійні ресурси 

Всього: 75139 

 е-журнали 38653 

 е-книги 9043 

 е-газети 4242 

 мультимедіа 18 

 звіти та ін. 23183 

На знімних носіях: цифрові дані 3441 

 

 

Друкована колекція:  - 737 792 примірників: 

- Основний книжковий фонд (за сумарною книгою) - 588 345 прим. 

( в т.ч. резервний фонд  (за сумарною книгою) – 29 456 прим.)   

- фонд друкованої періодики  (за сумарною книгою) – 92 259 прим./2880 

назв (з них: газет – 855 комплектів /58 назв; журналів – 91 404 

прим./2822 назва) 

- неопубліковані документи –  27 262 прим.(з них: дисертацій – 242 прим.; 

авторефератів дисертацій – 13200 прим.; архівні справи –  13 820 справ 

(науковий архів – 24 фонди архівних документів особового походження; 

1 фонд установи; 1 фонд конкурсів науково-творчих робіт) 

- обмінний фонд – 29 926 прим.  

- фонд літератури в обробці – 32 330 прим.  

 

Друкований фонд за мовами: 

● українською мовою – 295 117 прим.  

● іноземними мовами – 442 675 прим.  

 в т.ч.  

● російською мовою –  169 692 прим.  

● англійською мовою – 162 314 прим.  

● іншими мовами – 110 669 прим. 

 

Друкований фонд за цільовим призначенням: 

● наукових видань – 103 291 прим. 

● навчальних – 457 431 прим. 

● літературно-художніх видань – 177 070 прим. 

 

Рідкісних та цінних документів у фонді бібліотеки – 14 444 прим. / 9 587 назв   

(ФРВ, РФ з колекцій).  

 

Нові надходження 

Надходження у фонд документів за 2018 рік:  20 420 прим./ 16 012 назв на 

суму 965 421,14 грн. 

Надходження друкованих видань за джерелами надходження: 
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Джерело Кількість примірників Сума (грн.) 

Дарунки 16345 188069,20 

Придбання 890 199469,74 

Передплата 922 121502,63 

Грант 916 369922,56 

Книгообмін 664 43470,33 

Заміна загублених 106 11236,50 

Підрозділи КМА 551 31553,18 

За договором (Правнича фундація) 26 197 

 

Надходження друкованих видань за типами документів: 

Тип Кількість примірників 

Книги 16 255 

Журнали 3 853 

Продовжувані 149 

Газети 57 

Автореферати 6 

Дисертації 1 

Ізовидання 29 

На цифрових носіях 54 

Карти 4 

Ноти 9 

Тривимірний об’єкт 3 

 

Надходження документів за мовами: 

Мова Кількість примірників 

Українською 10 954 

Російською 2 895 

Англійською 3 987 

Іншими мовами 2584 

  

Надходження друкованих видань за цільовим призначенням: 

 Кількість примірників 

Навчальні 1 610 

У тому числі з грифом МОН України 198 

Наукові  8 555 

Літературно-художні 5 193 

Довідкові 1 015 

Інші 4 806 

 

Середня ціна книги українських видавництв складає 196,63 грн. 

Середня ціна іноземної книги складає 916,30 грн. 

Середня ціна книги, придбаної для розбудови колекції Ярослава Головача 

складає 1 247,88 грн. 
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Обмінний фонд 

Загальний обмінний фонд бібліотеки НаУКМА складає 29926 прим.   
Сумарна вартість - 565642,87 грн.  У 2018 р. до обмінного фонду надійшло 

3227 прим. (джерелами поповнення обмінного фонду є дарунки до бібліотеки, 

які є непрофільними або зайводублетними для основного фонду, видання 

передані із резервного фонду, видання НаУКМА для книгообміну тощо). 

Вибуло з обмінного фонду 3669 прим.   

У 2018 році книгообмін проведено із 49 установами України та світу (з 

них постійних партнерів 15).  

● Отримано по книгообміну – 786 прим. / 678 назв 

● Передано по книгообміну –  3669 прим. / 2422 назви 

● Передано благодійно –  326 прим. / 208 назв 

 

Фонд книжкових колекцій 

Фонд книжкових колекцій налічує 68 колекцій. 

У 2018 р. продовжували надходити книги до колекцій В. Вовк, С. 

Іванюка, С. Квіта, Л. Масенко, Д. Павличка, Е. Соловей, К. Сігова, Т. 

Ярошенко. 

Створено нову колекцію В.Г. Дончика. 

 

Фонд рідкісної книги та рукописів 

У науковому архіві сконцентровано документи, що висвітлюють науково-

творчу, викладацьку та громадську діяльність вітчизняних зарубіжних 

українських вчених, діячів культури, освіти, громадського життя.  

Колекція складається з 24 фондів: 

● 22 фонд архівних документів особового походження; 

● 1 фонд установи; 

● 1 фонд конкурсів науково-творчих робіт. 

Оцифровано з наукового архіву: 

 20 документів. 

У 2018 році прийнято архівних документів від фондоутворювачів на 

постійне зберігання, а саме: 

● 1,3 ТБ оцифрованих мікрофільмів з Фонду №23 «Гунчак Тарас 

Григорович. Історик, громадський діяч». 

● 104 папки архівних документів від Наукової бібліотеки, Відділу по 

роботі зі студентами, Відділу стратегічного розвитку, Польського 

культурного центру і приватних осіб на постійне зберігання 

● 2 папки копій листів вчених Peter Golden та Shmuel Ettinger до 

О.Пріцака. 
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Ідентифіковано бібліографічні дані 114 книг (177 примірників) грецькою, 

вірменською, османською, арабською, уйгурською  мовами з бібліотечної 

колекції О. Пріцака  для їх каталогізації в е-каталозі наукової бібліотеки 

НаУКМА.   

  

Електронний фонд  

Електронна колекція Наукової бібліотеки НаУКМА складається із 

мережних ресурсів, створення та представлення яких забезпечує бібліотека, 

ресурсів на знімних носіях та ресурсів віддаленого доступу. 

Загальний електронний фонд (станом на 20.12.2018) – 116 967 назв 

ресурсів. 

Склад е-фонду за способом доступу: 

● На знімних носіях – 3441 

● На власних серверах – 38387 

в т.ч.: ElibUkr-OA – 1036; eKMAIR – 13311; Цифрова колекція – 24040. 

 

● Віддалені ресурси – 75139 

в т.ч.: книги – 9043; журнали – 38635; газети – 4242; мультимедіа – 18;                    

інше - 23 183. 

Бази даних: 118 баз даних. Зокрема: 7 – власних, 32 – передплачених 

ліцензованих, 79 – тестового доступу. 

Оцифрування 

З метою збереження фондів наукової бібліотеки, розвитку її цифрової 

колекції, а також представлення в мережі у 2018 році було оцифровано 469 

назв видань (19 431 зображень).  

Кількість оцифрованих видань за типами: 

● Рідкісні видання – 66 назв / 8066 зобр. 

● Навчальні матеріали – 31 назва / 8572 зобр.  

● Архівні документи – 3 назви / 761 зобр. 

● Праці ПВС –  348 назв / 2471 зобр. 

● Про НаУКМА – 1 назва / 484 зобр. 

● Службові – 2 назви / 164 зобр. 

● Музейні матеріали - 14 назв / 476 зобр. 

● Інше - 4 назви / 484 зобр. 

Електронні видання «Наукові записки НаУКМА» та «Маґістеріум» 

Відділ електронних ресурсів продовжив роботу над представленням 

електронного архіву журналів «Наукові записки НаУКМА» та «Магістеріум». 

Усього станом на 2018 рік нараховується 213 і 70 томів відповідно. За звітній 

період на ресурсах представлено 16 нових томів (12 – для «Наукових записок 

НаУКМА», 4 – для «Магістеріуму»).  

Електронні версії усіх нових випусків цих видань, із необхідними 

супровідними метаданими, було передано та представлено у національному 
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репозитарії «Наукова періодика України» на сайті Національної бібліотеки ім. 

Вернадського.  

У 2018 р. закінчено проект переведення періодичних наукових видань 

університету на електронну платформу Open Journal System, а також 

узгоджено редакційні політики та концепції, переглянуто склад редколегій, 

здійснено перереєєстрацію наукових журналів в Міністерстві юстиції, 

отримано ISSN для кожного найменування періодичного видання, оформлено 

надання DOI для статей.  

Таких наукових періодичних видань НаУКМА налічує 13 найменувань:  

1) Наукові записки НаУКМА: Філософія та релігієзнавство (виходить 

двічі на рік)  

2) Наукові записки НаУКМА: Соціологія   

3) Наукові записки НаУКМА: Мовознавство   

4) Наукові записки НаУКМА: Літературознавство  

5) Наукові записки НаУКМА: Історія і теорія культури   

6) Наукові записки НаУКМА: Юридичні науки (виходить двічі на рік)  

7) Наукові записки НаУКМА: Історичні науки   

8) Наукові записки НаУКМА. Біологія і екологія  

9) Наукові записки НаУКМА. Економічні науки  

10) Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки  

11) Мова: класичне – модерне – постмодерне  

12) Могилянський математичний журнал   

13) Психологія і психосоціальні інтервенції.  

eKMAIR – електронний архів НаУКМА 

Станом на 17.12.2018 склад архіву – 13311 документів, з яких в Google 

Scholar проіндексовано 11700. Додано нових за 2018 рік – 2424 документи, що 

складає 18 % від загального розміру сховища. Порівняно з 2017 роком 

кількість внесених документів за обраний період збільшилась на 604 

документи.  

Було опрацьовано 19 списків з публікаціями викладачів НаУКМА. 

Окремо проводилася робота по опрацюванню списків публікацій викладачів за 

їх запитом (19 запитів): звірка з електронним каталогом та eKMAIR, пошук 

електронних, або паперових версій видань, перевірка авторських прав за 

допомогою сервісу Sherpa/Romeo, укладання авторських угод,  каталогізація в 

електронному каталозі та розміщення в репозитарії. З цією метою було 

відскановано 31 повнотекстовий документ / 1970 зображень (за обсягом – 28 

книг та 3 брошури) та 48 статей. Було проведено навчання модераторів від 

кафедр. 

 
eKMAIR 

Кількість документів 13 311 

Додано нових (за період) 2424 

Відвідування 2 857 066 

Пошуки 24 191 178 
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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. 

 
ELibUkr-OA 

Кількість документів 1036 

Додано нових (за період) -- 

Відвідування 3546 

Пошуки 3376 

Переглядів записів  248450 

Переглядів файлів (завантажень) 44986 

Середня кількість завантажень 1 файлу       43 

 

Вивчення та рух фонду 

Постійно проводиться вивчення фондів бібліотеки на рахунок 

дублетності, непрофільності, багатопримірниковості, потреб ремонту тощо. 

Проведено загальний переоблік (20% фонду) 

Всього з друкованої колекції у 2018 р. вибуло 2953 прим. на загальну 

суму 38 655,19 грн.  

З них за причинами:  

● зайва дублетність – 1971/330 прим. на суму 26482,04 грн.;   

● загублені читачами (заміна) – 104/99 прим.  на суму 5096,98 грн.; 

● фізично зношені - 814/355 прим.  на суму 5744,92 грн.; 

● за результатами переобліку - 28/26 прим. на суму 476,96 грн. 

● морально застарілі 36/31 прим. на суму 854,29 грн.  
 

Каталогізація 

Електронний каталог наукової бібліотеки НаУКМА ведеться з 1997 року. 

Доступний в мережі Інтернет 24 години 7 днів на тиждень. Адреса: 

http://aleph.ukma.kiev.ua/F 

Склад електронного каталогу: кількість записів у е-каталозі на 20.12.2018 

– 381788. З них створено у 2018 р. – 12093 записи: 

● оригінальна каталогізація – 7936 записи (65%);  

● кількість записів, отриманих через Z39.50  – 4157 записів (35%)  

Відредаговано понад 15 000 записів в е-каталозі.  

 

Бібліотечне обслуговування 

Обслуговування читачів відбувається шляхом видачі документів 

користувачам для роботи вдома чи в 13 читальних залах (570 робочих місць) 

http://aleph.ukma.kiev.ua/F
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бібліотеки, а також необмеженого доступу до електронної колекції. Е-ресурси 

доступні з будь-якого робочого місця на території університету, а також за 

авторизацією – з поза меж університету.  

 

Користувачі бібліотеки 

Користувачами бібліотеки є студенти, викладачі та співробітники 

НаУКМА, а також сторонні користувачі. Всього зареєстрованих користувачів 

(згідно даних АБІС ALEPH 500) – 9347, з них користувачі загальної бібліотеки 

НаУКМА – 8275, а Американської бібліотеки -  1072 особи.  

Віддалених користувачів (авторизований доступ до е-ресурсів): 1180. 

 

Відвідування 

Фізичне відвідування приміщень бібліотеки НаУКМА за 2018 р. 

становить 616386 користувачів, у середньому за день - 1700 користувачів. 

Відвідування сайтів обраховується за допомогою Google Analytics. 

Відвідування електронних ресурсів – за допомогою адміністративних утиліт, 

до яких надає доступ провайдер та сервісу управління електронними 

ресурсами. Віддалене відвідування електронних сервісів бібліотеки становить 

- 3836894 користувача, у середньому за день 10512. 

Загальна цифра відвідування у 2018 році складає 4453280, у середньому 

за день - 12200.   

 

Замовлення 

99% замовлень на бібліотечні документи основного фонду відбуваються в 

електронному режимі (через АБІС ALEPH). Без замовлення відбувається 

обслуговування документами з вільного доступу всіх читальних залів, а також 

шляхом традиційних (паперових) замовлень  – з фонду наукового архіву та 

МБА й ЕДД. 

  

Книговидача 

Загальна кількість книговидач у 2018 р. складає 3 549 296. 

 

Інформаційна та довідково-бібліографічна робота 

Науково-бібліографічна робота  

● Редагування  покажчиків «Праці викладачів та професорів 

Національного університету «Києво-Могилянська академія»: 2003–2007 рр., 

2008–2010 рр., 2011–2013 рр. (верстка)  

● Складено два іменних покажчики до Покажчиків: 2008–2010 рр., 

2011–2013 рр.  
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● Складено 6 випусків Інформаційних бюлетнів «Публікації в пресі 

про НаУКМА» –  всього 192 джерела. 

● Підготовлено презентацію «ДСТУ 8302:2015 (Бібліографічне 

посилання): офіційні виправлення у 2017 році». 

● Підготовано «Коментарі до ДСТУ 8302:2015». 

● Складені списки літератури, наявної в бібліотеці, для проведення 

навчального процесу зі спеціальностей, що акредитуються/ліцензуються: 

1) спеціальність «Зв'язки з громадськістю» МП (22 дисципліни);   

2) спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування (в охороні 

здоров'я » МП (47 дисциплін);   

3) спеціальність «Програмна інженерія» БП (51 дисципліна); 

4) спеціальність «Соціальна робота» МП (31 дисципліна);  

5) спеціальність «Економічна теорія» БП (54 дисципліни);  

6) спеціальність «Економіка» МП (21 дисципліна);   

7) спеціальність «Історія та археологія» БП (67 дисциплін); 

 

Довідково-бібліографічний апарат 

З метою поповнення баз даних – «Видання та публікації про НаУКМА», 

«Праці ПВС НаУКМА» – переглянуто – 1780 джерел: газет – 1090,  журналів –  

690. Електронні ресурси (інформаційні сайти) – приблизно 1100 переглядів 

(січень – грудень 2018). 

Поповнення електронних баз даних: «Праці ПВС НаУКМА» та «Видання 

та публікації про НаУКМА» – (всього  295 записів  + сканування статей та 

архівування е-версій). 

Редагування колекцій «Праці ПВС НаУКМА», «Видання та публікації про 

НаУКМА» – 600 записів. 

Матеріали до курсів 

Усього база матеріалів до курсів нараховує 224 курси, із них у 2018 році 

– 40 – оновлені, 10 – нові курси.  

Бібліографічні списки 

Всього – 14 бібліографічних списків літератури на замовлення викладачів, 

кафедр, служб університету.  

З них: 

●  Складено Календар пам'ятних дат (ювілеїв) на 2018 р. 

●  До виставки "Список літератури про Революцію Гідності"  (4 л., 

57 джерел) 

●  12 списків літератури "Про НаУКМА" 

 

Заходи наукової бібліотеки  
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Наукова бібліотека НаУКМА брала участь в проведенні та організації як 

щорічних подій — Міжнародної наукової конференції «Наукова комунікація в 

цифрову епоху», семінарів для науковців, розмовних клубів, Радіодиктанту 

національної єдності (спільно з студентами НаУКМА), тренінгів з ГО 

«Вікімедія», заходів з нагоди Тижня відкритого доступу, — так і окремих 

заходів: презентації книжок разом з видавництвами «Легенда», «Смолоскип», 

«Видавництво 12», розіграшах. Ці заходи спрямовані на залучення дослідників 

до читання та спілкування у бібліотечному просторі та про бібліотечні фонди, 

грамотного використання джерел і найновіших ресурсів, а також 

популяризацію НБ НаУКМА як сучасної бібліотеки одного з найкращих 

українських університетів європейського рівня. 

Заходів усього – 243 

Кількість відвідувачів усього – 37 084 

із них: масові – 267 

       навчальні – 57 

       наукові - 1 

Організатори: 

НБ НаУКМА – 193 

НБ НаУКМА спільно з іншими підрозділами чи організаціями – 33 

Інші підрозділи НаУКМА - 16 

Інші організації - 1 

  

Типи заходів 

Виставка книжкова - 65 

Тренінги і семінари - 53 

Розмовний клуб – 43 

Кінопоказ - 21 

Дискусійний клуб – 20 

Лекції – 18 

Презентація книги або програми – 12 

Екскурсія – 9 

Виставка картин – 2 

Конференція – 1 

Інше – 20 

 

Семінари та тренінги (всього – 55) 

  

●     Оформлення бібліографічного списку до наукової публікації 

(проведено 2 рази) 

●     Бібліографічний опис: тренінг для 1 р.н. філософів НаУКМА 

●     Правила складання бібліографічних списків (для студентів Школи 

охорони здоров’я) 
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●     Тренінг з користування бібменеджерами 

●     Тренінг з користування базами даних та бібменеджерами 

●     Авторський профіль дослідника у Google Scholar: тренінг для 

науковців НаУКМА (проведено 3 рази) 

●     База East View для дослідників 

●     База HeinOnline для дослідників 

●     Тренінг з академічної доброчесності, інформаційної грамотності та 

публікацій (проведено 2 рази) 

●     Пошук у Scopus: тренінг 

●     Тиждень франкофонії з Вікіпедією 

●     Електронні ресурси DeGruyter 

●     Пошук інформації (для МП "Археологія") 

●     Web of Science для студентів НаУКМА 

●     Reearcher ID 

●     Intellectual property training 

●     Тренінг із зарубіжного бібліотекознавства для студентів КУБГ 

●     Наукометричні бази як інструмент дослідника 

●     Scopus: секрети пошуку (проведено 3 рази) 

●     Семінар-тренінг «Сучасний дослідник в інформаційному просторі: 

виклики часу» 

●     Основи пошуку наукової інформації у електронних базах даних 

(проведено 6 разів) 

●     Ресурси eLibraryUSA - особливості доступу та використання 

●     Наукометричні бази (для 1 р.н. філософів НаУКМА) 

●     Як ефективно використовувати ресурси EBSCO 

●     Інституційний репозитарій НаУКМА eKMAIR для ефективного 

представлення публікацій у відкритому доступі 

●     Як обрати якісний журнал для публікації 

●     How to write effective policy paper - Дмитро Літра 

●     Фасилітація як метод викладання 

●     Бути відкритим. Інтелектуальна власність й Інтернет 

●     Ресурси відкритого доступу для природничих наук 

●     Ресурси відкритого доступу для соціальних наук 

●     Ресурси відкритого доступу для гуманітарних наук 

●     Авторський профіль дослідника (для викладачів НаУКМА) 

●     Цифрова гуманітаристика 

●     Clarivate Analytics: тренінг Ірини Тихонкової 

●     Академічна доброчесність (для викладачів НаУКМА) 

●     Академічна доброчесність для дослідників: тренінг для 

аспірантів НаУКМА 

●     Академічна доброчесність для дослідників: тренінг для КУБГ 

●     Google Академія для дослідників 

●     Застосування універсального дизайну в інклюзивній освіті 

●     Діловодство: тренінг Тетяни Антонюк 
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●     Coping with Conflict 

●     Могилянські розмови про викладання 

●     RDM: тренінг для аспірантів НаУКМА 

 

Тематичні виставки – 65 

 

Протягом року здійснювалися консультації та тренінги для науковців: зі 

створення дослідницьких профілів та авторських ідентифікаторів, 

наукометричних показників, розбудови іміджу, підбору журналу для 

публікації та ін.  

 

Участь у наукових заходах: конференціях, семінарах, літніх щколах тощо 

1.  V Зимова школа молодих бібліотекарів, с. Ізки, Міжгірський р-н, 

Закарпатська область, 12-15 лютого 2018 р. Участь: Борисова Т. (тренер). 

2.   6-а Міжнародна конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху», 

м. Київ, 29-30 березня 2018 р. Участь: Борисова Т., Жолудь О., Купрієць С., 

Ніколаєва М., Одєгова О., Купрієнко О., Павлів Н., Рябець І., Хавара І., 

Хорошок І., Чорна Т., Чуканова С., Ярошенко О. 

3.  ІІІ Міжнародний форум молодих бібліотекарів УБА «Бібліотеки та 

сталий розвиток суспільства», м. Львів, 12-13 квітня 2018 р. Участь: Борисова 

Т. (організатор, модератор). 

4.  Шоста Всеукраїнська школа бібліотечного журналіста, м. Харків, 17-20 

квітня 2018 р. Участь: Борисова Т. (тренер). 

5.  Програма обмінів «Erasmus+ Staff Mobility For Training», м. Гіссен 

(Німеччина), 6-12 травня 2018 р. Участь: Ніколаєва М., Чорна Т. 

6.  Від проекту Erasmus+ мобільність (International Credit Mobility) участь у 

програмі обміну Staff Training Week, яка є своєрідними презентаціями 

партнерських університетів та стажуваннями на певну тематику, (Іспанія), 7-

11 травня 2018 р. Участь: Борисова Т., Ярошенко О.  

7.  Круглий стіл: «Теоретичні та прикладні аспекти порівняльного аналізу 

діяльності дослідників, наукових установ і країн», м. Київ, 17 травня 2018 р. 

Участь: Борисова Т. Доповідь «Показники індивідуальної ефективності 

науковця». 

8.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції розвитку 

освітянських бібліотек в інформаційному суспільстві», м. Миколаїв, 25-26 

травня 2018 р. Участь: Борисова Т. Доповідь «Підтримка науковців як один із 

напрямів роботи університетської бібліотеки». 

9.  Семінар «Зміцнюємо мережу: комунікація, співпраця, координація», м. 

Харків, 5-7 червня 2018 р. Участь: Чорна Т., Чуканова С. 
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10. III Міжнародна науково-практична конференція «Бібліотеки закладів 

вищої освіти: досвід та перспективи», м. Одеса, 4-6 липня 2018 р. 

Участь: Борисова Т. Доповідь «Аналіз бібліографічних посилань у публікаціях 

дослідників НаУКМА (за даними Scopus)» 

11. Чорна Т. Доповідь «Цифровізація традиційного інформаційного 

середовища «бібліотека – музей – архів» у глобальний цифровий простір: з 

досвіду роботи наукової бібліотеки НаУКМА». 

12. IX Львівський міжнародний бібліотечний форум, м. Львів, 19-22 вересня 

2018 р. Участь: Борисова Т., Листопад О.,  Ліщук Т.,  Чорна Т. Доповіді:  

Борисова Т. «Відкрита наука та бібліотека як партнер у її розбудові»; 

Листопад О. «Шість кроків до комунікації університетської бібліотеки». 

13. Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація», 

присвячена 100-річчю Національної бібліотеки України імені В. І. 

Вернадського, м. Київ, 6–8 листопада 2018 р. Участь: Чорна Т. 

14. Звітно-виборна Конференція УБА «Українська бібліотечна асоціація – 

нове лідерство», м. Київ, 6-7 грудня 2018 р. Участь: Листопад О., Хорошок І. 

15. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії розвитку 

бібліотек: від ідеї до втілення – 2018», м. Київ, 6-7 грудня. Участь: Листопад 

О., Чорна Т. Доповідь: Листопад О. «Створення комунікаційних політик: 

формування образу університетської бібліотеки за допомогою соціальних 

мереж і сайту». 

 

Перелік наукових заходів, організованих Науковою бібліотекою: 

Міжнародні 

1.  Міжнародна науково-практична конференція «Наукова комунікація в 

цифрову епоху», 29-30 березня, м. Київ, Наукова бібліотека Національного 

університету «Києво-Могилянська академія». 

Організатори:  

- Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська 

академія»; 

- Громадська організація «ЕЛІБУКР»; 

- Центр наукометрії та цифрової підтримки досліджень НаУКМА. 

 

Доповіді співробітників Наукової бібліотеки на конференціях, семінарах, 

круглих столах: 

Національних/регіональних 

1.  Борисова Т. Показники індивідуальної ефективності науковця / Круглий 

стіл: «Теоретичні та прикладні аспекти порівняльного аналізу діяльності 

дослідників, наукових установ і країн»,17 травня 2018 р., м. Київ. 
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2.  Борисова Т. Підтримка науковців як один із напрямів роботи 

університетської бібліотеки / Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Тенденції розвитку освітянських бібліотек в інформаційному 

суспільстві», 25-26 травня 2018 р., м. Миколаїв. 

Міжнародних 

1.  Борисова Т.  Аналіз продуктивності науковців із використанням метрик 

публікаційної активності (на основі даних НаУКМА у Scopus)/ 6-а 

Міжнародна конференція «Наукова комунікація в цифрову епоху», 29-30 

березня 2018 р., м. Київ. 

2.  Хорошок І.  Допомога бібліотеки у якісному представленні дослідників 

НаУКМА в Google Scholar / 29-30 березня 2018 р., м. Київ. 

3.  Чорна Т.  Цифрові технології та бібліотека-музей-архів: як розвивається 

візуальний простір (світовий досвід) / 29-30 березня 2018 р., м. Київ. 

4.  Чуканова С.  Сприяння академічній доброчесності як бібліотечна послуга у 

контексті наукової комунікації / 29-30 березня 2018 р., м. Київ. 

5.  Ярошенко О.  Не тільки книжки: робота з електронними бібліотечними 

ресурсами в НаУКМА / 29-30 березня 2018 р., м. Київ. 

6.  Борисова Т. Аналіз бібліографічних посилань у публікаціях дослідників 

НаУКМА (за даними Scopus) / III Міжнародна науково-практична 

конференція «Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи», 4-

6 липня 2018 р., м. Одеса. 

7. Чорна Т. Цифровізація традиційного інформаційного середовища 

«бібліотека – музей – архів» у глобальний цифровий простір: з досвіду 

роботи Наукової бібліотеки НаУКМА / III Міжнародна науково-практична 

конференція «Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та перспективи», 4-

6 липня 2018 р., м. Одеса. 

8. Борисова Т. Відкрита наука та бібліотека як партнер у її розбудові / IX 

Львівський міжнародний бібліотечний форум, 19-22 вересня 2018 р., м. 

Львів. 

9. Листопад О. Шість кроків до комунікації університетської бібліотеки / IX 

Львівський міжнародний бібліотечний форум, 19-22 вересня 2018 р., м. 

Львів. 

10. Листопад О. Створення комунікаційних політик: формування образу 

університетської бібліотеки за допомогою соціальних мереж і сайту / 

Міжнародна науково-практична конференція «Стратегії розвитку 

бібліотек: від ідеї до втілення – 2018», 6-7 грудня 2018 р., м. Київ. 

   

http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12733
http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=single&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=971
http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=single&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=971
http://www.library.ukma.edu.ua/index.php?id=single&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=971
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12737
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12737
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12737
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12727
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12727
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12727
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12730
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12730
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12730
http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12738
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Міжнародне наукове співробітництво. Спільні наукові проекти та інші 

заходи 

1.  Проект «Світова Цифрова Бібліотека» (Бібліотека Конгресу США) – 

про співпрацю та участь наукової бібліотеки НаУКМА у розвитку проекту. 

2.  Центральний державний архів зарубіжної україніки – співпраця щодо 

виявлення та обліку, дослідження та популяризації документів, пов’язаних 

з історією українського народу, що перебувають за межами України;  

співпраця у поширенні інформації щодо діяльності бібліотеки серед 

установ, організацій, приватних осіб-потенційних джерел комплектування 

НАФ України; реалізація виставкових, освітніх та інших проектів за 

тематикою, що представляють інтерес для обох сторін, з подальшою їх 

презентацією українській та світовій громадськості; інформування про 

архівні матеріали та інші документи, виявлені однією із сторін, що 

належать до історико-культурного надбання закордонного українства та 

забезпечення залучення спільного обліку таких документів. 

3.  Спеціалізована школа № 19 з поглибленим  вивченням англійської 

мови – проведення спільних  заходів для учнів (на базі Американської 

Бібліотеки НаУКМА). 

4.  Публічна бібліотека імені Лесі Українки – проект № 679 «Цифрова 

бібліотека Києва», що реалізовується за фінансування Громадського 

бюджету м. Києва. Передбачає оцифрування творів із фондів НБ НаУКМА. 

5.  Комунальний заклад «Музей книги і друкарства» - експонування 

друкованих видань, архівних і художніх робіт з колекції НБ НаУКМА. 

6.  Державна установа «Український інститут книги» - експонування 

видань з колекції НБ НаУКМА на національному стенді України в рамках 

участі державної установи «Український інститут книги» у 70-му 

Франкфуртському міжнародному книжковому ярмарку, 10-14 жовтня 2018 

р. 
 

Наукова організація праці 

 

Рада бібліотеки  

Протягом 2018 року проведено 17 засідань Ради бібліотеки для 

вирішення загальних бібліотечних та виробничих питань. 

 

Нормативна регламентуюча документація 

У 2018 р. оновлено/створено та затверджено: 

● Положення про Базу користувачів НБ НаУКМА 

● Комунікаційні політики НБ НаУКМА 

● Посадові інструкції та специфікації працівників, які займаються е-

ресурсами 
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Міжнародне співробітництва є одним із  пріоритетів розвитку 

НаУКМА від 1992 року. Важливість інтернаціоналізації як напрямку розвитку 

університету підтверджено Планом стратегічного розвитку НаУКМА на 2015-

2025.  

На грудневій Вченій раді НаУКМА 2018 року було створено Комітет 

НаУКМА з інтернаціоналізації, у складі 13 науково-педагогічних і 

адміністративних співробітників НаУКМА.  

Впродовж 2018 року НаУКМА виконував проект “International 

Classroom: Enhancing Internationalization of Teaching and Learning”, 

підтриманий грантом програми Ukraine Higher Education Leadership 

Development Programme Британської Ради в Україні. Результатом участі у 

проекті (НаУКМА був представлений групою з 8 науково-педагогічних 

працівників, включно із віце-президентом з навчальної роботи, 

адміністративних співробітників і студента) стала участь у низці семінарів, 

присвячених досягненню стратегічних пріоритетів університетів, а також 

відвідання Університету Кента, Велика Британія, і знайомство із програмою 

комплексної інтернаціоналізації цього університету. Планується використати 

певний досвід цього університету для інтернаціоналізації викладання і 

навчання у НаУКМА. 

У серпні 2018 року Вчена рада схвалила Положення про організацію 

викладання навчальних дисциплін англійською мовою в  Національному 

університеті «Києво-Могилянська академія», яке регулюватиме 

запровадження англомовних дисциплін в межах україномовних програм, а 

також відкриття і забезпечення якості (з точки зору мови викладання) 

англомовних програм.  

У листопаді 2018 року ректорат НаУКМА прийняв низку стратегічних 

рішень щодо подальшого набору до НаУКМА іноземних студентів, 

ліцензування навчання іноземних студентів на тих програм НаУКМА, які 

особливо популярні серед цієї категорії студентів (2018 року повернута 

відмінена 2015 року вимога ліцензування навчання іноземних студентів в 

українських університетах), відкриття підготовчого відділення для іноземних 

студентів, започаткування англомовних магістерських програм, орієнтованих 

насамперед на іноземних студентів, переклад на англійську мову онлайн 

інструментів, які підтримують навчальний процес (як от система запису на 

вибіркові курси, оцінювання студентами якості навчання тощо) для 

повноцінної участі іноземних студентів англомовних програм у навчальному 

процесі.   

 

6. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

6.1. Загальні напрямки міжнародного співробітництва та угоди про  

міжнародне співробітництво 
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Додатково  від грудня 2016 року, у складі консорціуму університетів 

ЄС та чотирьох українських університетів, НаУКМА виконує 3-річний проект 

Еразмус+, Розвиток потенціалу вищої освіти, MILETUS, «Розвиток 

спроможностей щодо запровадження студентської мобільності в 

університетах України та Сербії», що має сприяти якіснішому виконання 

проектів міжнародної мобільності, одного із основних показників 

інтернаціоналізації університетів.  

 

6.1.1. Географія і види міжнародного співробітництва НаУКМА, станом на 

грудень 2018 року 

 

Географія та види міжнародного співробітництва НаУКМА є значно 

ширшими за представлені, зокрема завдяки співробітництва окремих кафедр, 

факультетів, індивідуальних науково-педагогічних працівників, про що відділ 

міжнародного співробітництва може мати неповну інформацію.  

Представлені у таблиці дані спираються переважно на проекти 

співпраці, здійснювані на загальноуніверситетському рівні та / або за участі 

відділу міжнародного співробітництва впродовж 2018 року: 
Таблиця 6.1. 

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 

Azerbaijan Azerbaijan Diplomatic 

Academy 

 IMRCEES - International 

Masters in Russian, Central 

and East European Studies, 

Erasmus Mundus Action 1 

NaUKMA – A.Osypchuk, 

Department of Sociology  

Belgium Centre For European 

Policy Studies 

 Horizon 2020  

Call: H2020-INT-SOCIETY-

2015  

EUNPACK project 

NaUKMA – Prof. Roman 

Petrov 

Belgium Vrije Universiteit Brussel  TEMPUS IV, 6th Call  

Innovation of teaching and 

learning European Studies  

(Інновації у викладанні та 

вивченні Європейських 

студій) 

NaUKMA – Oleksandr 

Demyanchuk 

Bulgaria Plovdiv University (PU)  Erasmus+ Action 2 Capacity 
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Building in Higher Education  

Bridging Innovations, Health 

and Societies: Educational 

capacity building in the Eastern 

European Neighbouring Areas/ 

BIHSENA 

NaUKMA – Tetyana Stepurko 

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 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, 

D.Mazin  

Denmark Aalborg Universitet  Erasmus+ Action 2 Capacity 

Building in Higher Education  

MILETUS 

NaUKMA –Larysa Chovnyuk 

Estonia Tallinn University  Institute of Social 

Work 

Cooperation with the NaUKMA 

School of Social Work  

http://www.ssw.ukma.kiev.ua/in

dex.php?option=com_frontpag

e&Itemid=1 

Estonia University of Tartu  Erasmus+ KA 1 International 

Credit Mobility  

NaUKMA – International 

Office 

Estonia University of Tartu  IMRCEES - International 

Masters in Russian, Central 

and East European Studies, 

Erasmus Mundus Action 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
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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 1 International 

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 

Finland University of Tampere  Erasmus+ Action 2 Capacity 

Building in Higher Education  

DocHub 

NaUKMA – Liudmyla 

Kryvoruchka 

France Universite Paris-Est 

Creteil Val de Marne 

(UPEC) 

 Erasmus+ KA 1 International 

Credit Mobility  

NaUKMA – International 

Office 

France Ecole Normale Superiure  Agreement on cooperation 

NaUKMA – Larysa Chovnyuk 

France Lille 1 University  Erasmus+ KA 1 International 

Credit Mobility  

NaUKMA – International 

Office 

France The Institut d’Etudes 

Politiques de Paris 

(Sceinces Po) 

 Угода про загально 

університетське 

співробітництво  

France The Institut d’Etudes 

Politiques de Paris 

(Sceinces Po) 

 Erasmus+ KA 1 International 

Credit Mobility  

NaUKMA – International 

Office 

France The National Institute of 

oriental languages and 

civilizations, Paris 

(INALCO) 

 Угода про загально 

університетське 

співробітництво 

France Lumiere University Lyon-

2 

 

 Erasmus+ Action 2 Capacity 

Building in Higher Education  

DocHub 

NaUKMA – Liudmyla 

Kryvoruchka 

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/ecebb/index.html
http://www.helsinki.fi/aleksanteri/english/studies/ukraine/index.html
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France Lumiere University Lyon-

2 

 

 Erasmus+ KA 1 International 

Credit Mobility  

NaUKMA – International 

Office 

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 I. Javakhishvili Tbilisi 

State University 

Department of 

Sociology 

Cooperation with the NaUKMA 

School of Social Work  

http://www.ssw.ukma.kiev.ua/in

dex.php?option=com_frontpag

e&Itemid=1 

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 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 

Germany Alice Salomon University 

of Applied Sciences, 

Berlin 

 Cooperation with the NaUKMA 

School of Social Work  

http://www.ssw.ukma.kiev.ua/in

dex.php?option=com_frontpag

e&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 

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+p

ages+of+the+Masters+progra

mm+German+and+European+

Studies.html  

NaUKMA – Department of 

Political Science 

Germany Friedrich Schiller  Erasmus+ KA 1 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
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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University Jena 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  

 DAAD funded project on 

Conflict Zones 

NaUKMA – Department of 

Ukrainian Language  

Germany Justus Liebig University 

Giessen  

 Erasmus+ KA 1 International 

Credit Mobility  

NaUKMA – International 

Office 

Germany European University 

Viadrina Frankfurt 

(Oder) 

 Erasmus+ KA 1 International 

Credit Mobility  

NaUKMA – International 

Office 

Germany Freie Universitaet Berlin  Horizon 2020  

Call: H2020-INT-SOCIETY-

2015  

EUNPACK project 

NaUKMA – Prof. Roman 

Petrov 

Germany Freie Universitaet Berlin  Erasmus+ KA 1 International 

Credit Mobility  

NaUKMA – International 

Office 

Germany TU Hamburg-Harburg  Erasmus+ Action 2 Capacity 

Building in Higher Education  

MILETUS 

NaUKMA –Larysa Chovnyuk  

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 

 Erasmus+ KA 1 International 

Credit Mobility  

NaUKMA – International 

Office 

Iraq Middle East Research 

Institute (MERI) 

 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 

Ireland Limerick Institute of 

Technology 

 

 Erasmus+ Action 2 Capacity 

Building in Higher Education  

DocHub 

NaUKMA – Liudmyla 

Kryvoruchka 

Ireland   Erasmus+ KA 1 International 

Credit Mobility  

NaUKMA – International 

Office 

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 Scuola Superiore Di Studi 

Universitari e di 

Perfezionamento 

Sant'anna 

 Horizon 2020  

Call: H2020-INT-SOCIETY-

2015  

EUNPACK project 

NaUKMA – Prof. Roman 

Petrov 

Italy Politecnico de Milano  Erasmus+ Action 2 Capacity 

Building in Higher Education  

MILETUS 

NaUKMA – Larysa Chovnyuk 

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 Vidzeme University of 

Applied Sciences, 

Valmiera 

 

 Erasmus+ KA 1 International 

Credit Mobility  

NaUKMA – International 

Office, Mohyla School of 

Journalism  

Lithuania Vilnius Pedagogical 

University 

Social 

Communication 

Institute 

Cooperation with the NaUKMA 

School of Social Work  

http://www.ssw.ukma.kiev.ua/in

dex.php?option=com_frontpag

e&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
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Lithuania Vilnius University 

 

 Erasmus+ Action 2 Capacity 

Building in Higher Education  

DocHub 

NaUKMA – Liudmyla 

Kryvoruchka 

Lithuania Vilnius University 

 

 Erasmus+ KA 1 International 

Credit Mobility  

NaUKMA – International 

Office 

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 PETRICEICU 

HADDEU" 

 TEMPUS IV, 6th Call  

Innovation of teaching and 

learning European Studies  

(Інновації у викладанні та 

вивченні Європейських 

студій) 

NaUKMA – Oleksandr 

Demyanchuk 

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 

 Erasmus+ KA 1 International 

Credit Mobility  

NaUKMA – International 

Office 

Netherlands Leiden University  Cooperation with 

Interdisciplinary Anti-

corruption Research and 

Education Centre 

Norway BI Norwegian Business 

School   

 Cooperation with the Faculty of 

Economics 
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Norway BI Norwegian Business 

School   

 Bilateral Exchange Program  

NaUKMA – Larysa Chovnyuk 

Norway University of Bergen  (Advanced) 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 1 International 

Credit Mobility  

NaUKMA – Department of 

Finance, International Office 

Norway Norsk Utenrikspolitisk 

Institutt (NUPI) 

 Horizon 2020  

Call: H2020-INT-SOCIETY-

2015  

EUNPACK project 

NaUKMA – Prof. Roman 

Petrov  

Norway NHH Norwegian School 

of Economics 

 “Anti-corruption and PhD 

mobility NHH-NaUKMA” - 

Norwegian Center for 

International Cooperation in 

Education, Eurasia project, 

NaUKMA – Prof. Iryna 

Lukianenko 

Norway  University of Oslo Faculty of Law “European law educational 

cooperation Oslo – Ukraine” - 

Norwegian Center for 

International Cooperation in 

Education, Eurasia project, 

NaUKMA – Prof. Roman 

Petrov 

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/fac

ulties/fac_pra/sum_school/inde

x.php , “Ukrainian Law” 

http://ukrainskie.wordpress.co

m/  with the NaUKMA Faculty 

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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of Law 

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 

 Erasmus+ KA 1 International 

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 Neighbouring Areas/ 

BIHSENA 

NaUKMA – Tetyana Stepurko 

Poland Silesian University of 

Technology – SUT 

 Erasmus+ KA 1 International 

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 
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Serbia Beogradski Centar Za 

Bezbednosnu Politiku 

Udruzenje 

 Horizon 2020  

Call: H2020-INT-SOCIETY-

2015  

EUNPACK project 

NaUKMA – Prof. Roman 

Petrov 

Serbia University of Nis  Erasmus+ Action 2 Capacity 

Building in Higher Education  

MILETUS 

NaUKMA –Larysa Chovnyuk 

Serbia University of Novi Sad  Erasmus+ Action 2 Capacity 

Building in Higher Education  

MILETUS 

NaUKMA –Larysa Chovnyuk 

Serbia Singidunum University  Erasmus+ Action 2 Capacity 

Building in Higher Education  

MILETUS 

NaUKMA –Larysa Chovnyuk 

Slovakia  Comenius University in 

Bratislava 

 Horizon 2020  

Call: H2020-INT-SOCIETY-

2015  

EUNPACK project 

NaUKMA – Prof. Roman 

Petrov 

Slovakia  Comenius University in 

Bratislava 

 Erasmus+ KA 1 International 

Credit Mobility  

NaUKMA – International 

Office 

Slovenia  University of Ljubljana  Cooperation with the NaUKMA 

School of Social Work  

http://www.ssw.ukma.kiev.ua/in

dex.php?option=com_frontpag

e&Itemid=1 

Spain Universidad de Granada  Erasmus+ KA 1 International 

Credit Mobility  

NaUKMA – International 

Office 

Spain University of Almeria   Erasmus+ KA 1 International 

Credit Mobility  

NaUKMA – International 

Office 

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 1 International 

Credit Mobility  

NaUKMA – Department of 

Sociology, International Office 

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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Sweden Uppsala University  Swedish Institute Seed Money 

Grant 

Switzerland  Swiss Tropical and 

Public Health Institute 

 Ukrainian-Swiss Project 

“Development of Medical 

Education” 

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/in

dex.php?option=com_frontpag

e&Itemid=1  

UK University of Bradford 

 

School of 

Management  

Cooperation with the NaUKMA 

Faculty of Economics  

UK Sheffield Hallam 

University 

 Cooperation with the NaUKMA 

School of Social Work  

http://www.ssw.ukma.kiev.ua/in

dex.php?option=com_frontpag

e&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 

вивченні Європейських 

студій) 

NaUKMA – Oleksandr 

Demyanchuk 

UK University of Kent  Cooperation within 

implementation of the 

Ukrainian Education 

Leadership Development 

Program  

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


139 
 

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/med

ialiteracy/  

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 

USA Stanford University  Teaching mobility of the 

NaUKMA faculty members 

NaUKMA – Andriy 

Meleshevych   

USA Indiana University 

Bloomington 

 University Partnership for Pre-

Service Training in 

Government Communications 

USA Syracuse University School of 

Journalism 

Cooperation with Mohyla 

School of Journalism  

NaUKMA – Serhiy Kvit   

 

6.1.2. Угоди про співробітництво 

 

Впродовж 2018 року було підписано: 

 - двосторонню угоду про співробітництво з Швейцарським інститутом 

тропічного і громадського здоров’я (Swiss Tropical and Public Health Institute, 

Swiss TPH) - угода про співробітництво зі Школою охорони здоров’я 

НаУКМА; 

 - двосторонню угоду з Вільнюським університетом, Литва - угода про 

започаткування спільної магістерської програми у галузі права; 

 - двосторонню угоду з Бергенським університетом, Норвегія - угода про 

започаткування спільної PhD програми у галузі фінансів; 

 - двосторонню угоду з Університетом KIMEP, Казахстан - угода про 

співробітництво у галузі права; 

 - перепідписано двосторонню угоду з Університетом МакЮен, Канада - 

угода про співробітництво у низці галузей.  

 

Також було підписано угоди Erasmus+ International Credit Mobility (нові 

угоди чи подовження попередніх угод) з такими університами:  

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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1) Університет Альмерії, Іспанія 

2) Університет Гранади, Іспанія 

3) Університет Салерно, Фішіано, Італія 

4) Відземе технологічний університет, Валмієра, Латвія  

5) Вільнюський університет, Литва 

6) Королівський університет Гронінгена, Гронінген, Нідерланди  

7) Університет імені Фрідріха Шиллера, Єна, Німеччина 

8) Європейський університет Віадріна, Франкфурт-на-Одері, Німеччина 

9) Гiссенський університет, Гіссен, Німеччина 

10) Рурський університет, м. Бохум, Німеччина  

11) Університет Бергена, Берген, Норвегія 

12) Ягелонський університет, Краків, Польща 

13) Університет Миколая Коперника, м. Торунь, Польща 

14) Університет Коменського, Братислава, Словаччина 

15) Університет Кадир Хаз, м. Стамбул, Туреччина 

16) Гельсінський університет, Гельсінкі, Фінляндія 

17) Університет наук і технологій Ліль 1, Ліль, Франція 

18) SciencesPo, Париж, Франці 

19) Універитет Ліон 2 Люм’єр, Франція 

20) Університет Париж I Пантеон-Сорбонна, Франція  

 

6.1.3. Участь в асоціаціях і міжнародних рейтингах 

 

НаУКМА є членом: 

 -     Асоціації Європейських Університетів (EUA, http://www.eua.be/ ), членство 

з  2005 року. Впродовж 2018 року НаУКМА отримав згоду Києво-

Могилянської Фундації Америки щодо сплати щорічних внесків НаУКМА до 

цієї Асоціації. Розглядається можливості активнішої участі НаУКМА у цій 

Асоціації, зокрема подання заявки щодо долучення НаУКМА тематичних груп 

Асоціації  

- 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  

- НаУКМА є підписантом Великої Хартії Університетів (з 2006 року), 

http://www.magna-charta.org/home.html   

 

Водночас і для 2019 року залишається нагальною потреба: 

- прийняття стратегічних рішень щодо участі НаУКМА у асоціаціях чи 

мережах університетів, що, з одного боку, демонструє бачення 

«приналежності» університету до певного співтовариства 

- підтвердити джерела фінансування  такої участі. 

 

http://www.eua.be/
http://www.balticuniv.uu.se/
http://www.magna-charta.org/home.html
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2015 року була створена робоча група щодо участі НаУКМА у рейтингах 

(як національних, так і міжнародних). Група продовжила свою роботу 2018 

року. З 2015 року НаУКМА поновив свою участь в міжнародному рейтингу 

“U-Multirank”, як щодо рейтингування загальноуніверситетського рівня, так і 

рейтингування  за спеціальностями. 2018 року, водночас, було прийняте 

рішення про призупинення участі НаУКМА у цьому рейтингу у зв’язку із 

низкою причин, серед них: трудоємність збирання даних, невикористання 

позицій НаУКМА у цьому рейтингу для самоаналізу, внутрішнього чи 

зовнішнього забезпечення якості тощо.  

2018 року відбувалася робота щодо участі НаУКМА у рейтингах групи 

QS, було подано дані до таких рейтингів цієї групи: 

- World University Ranking  

- QS Ranking: EECA (Emerging Europe and Central Asia), регіональний рейтинг 

2018 року НаУКМА вперше увійшов до рейтингу QS Ranking: EECA 

(Emerging Europe and Central Asia), https://www.topuniversities.com/university-

rankings/eeca-rankings/2019б, отримавши у QS EECA University Rankings 2019 

такі позиції: 

 - 116 позицію серед 300 рейтингованих університетів регіону Східної і 

Центральної Європи  

 -  6 позицію серед 18 рейтингованих українських університетів.  

Для подальшого просування НаУКМА, зокрема, у міжнародних рейтингах, 

було вирішено у 2019 році: 

 - продовжити роботу з якісної підготовки даних до рейтингів 

 - залучити факультети і кафедри НаУКМА до підготовки і збору даних до 

міжнародних рейтингів, додавши відповідні показники до щорічного звіту 

президента НаУКМА 

 - продовжити якісний діалог із академічними партнерами і роботодавцями 

для отримання позитивного відгуку під час опитування цих категорій 

стейкхолдерів, що складає значний відсоток оціни якості університетів у 

рейтингах QS. Для отримання вищого відсотку позитивних відгуків від 

роботодавців НаУКМА, зокрема, співпрацюватиме із Наглядовою радою 

університету.  

 

6.2. Участь у міжнародних грантових проектах (освіта і розвиток 

потенціалу) 

 

2018 року продовжувалося формування бачення участі НаУКМА у 

проектах, фінансованих міжнародними грантами, а також отримання 

грантових коштів на певні види діяльності чи витрати. Участь у нових 

інституційних проектах і отримання інституційного грантового фінансування 

- це реалізація стратегічних амбіцій університету в науці, освіті, розвитку 

інфраструктури, нові контакти (або ж розвиток співпраці із вже давніми і 

надійними партнерами), а також, безумовно, кошти для виконавців проектів, 

подорожі, придбання обладнання тощо. Так, 2018 року було прийняте 
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Положення НаУКМА про оверхеди (накладні витрати); було підтверджено 2 

основних центри роботи з інституційними проектами у НаУКМА: навчально-

науковий центр для супроводу наукових грантових проектів; відділ 

міжнародного співробітництва для супроводу навчальних грантових проектів.    

Щодо супроводу і виконання інституційних грантових проектів, 

відбувалася така діяльність, зокрема щодо грантів Erasmus+ (парасолька для 

розробки і фінансування міжнародних проектів у галузі освіти ЄС):     

1) виконання проекту ЄС Темпус INOTLES «Інноваційне викладання та 

вивчення європейських студій» (543955-TEMPUS-2013-NL-TEMPUS-JRCR) 

завершилося 2017 року (термін реалізації проекту: 1 грудня 2013 р. –30 

листопада 2017 р.), водночас звітування за проектом продовжувалося 

впродовж 2018 року  

2) продовжилося виконання проектів Еразмус+ КА 2 Розвиток потенціалу вищої 

освіти: 

a. проекту MILETUS «Розвиток спроможностей щодо запровадження 

студентської мобільності в університетах України та Сербії » (574050-EPP-1-

2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP), термін реалізації проекту: 15 жовтня 2016 –  

14 жовтня 2019. Координатор у НаУКМА – Лариса Човнюк, відділ 

міжнародного співробітництва 

b. проекту DocHub “Структуризація співпраці щодо аспірантських досліджень, 

навчання універсальних навичок та академічного письма на регіональному 

рівні України” (574 064-EPP-1-2016-1-LT-EPPKA2- CBHE-SP), термін 

реалізації проекту: 15 жовтня 2016 –  14 жовтня 2019. Координатор у 

НаУКМА – Людмила Криворучка, Докторська школа НаУКМА 

c. завершилося виконання проекту BIHSENA «Поєднуючи інновації проблеми 

здоров’я та суспільний вимір: розбудова освітнього потенціалу у країнах 

Східноєвропейського сусідства», (561726-EPP-1-2015-1-NL-EPPKA2-CBHE-

JP), термін реалізації проекту: 15 жовтня 2015 року – 14 жовтня 2018 року. 

Координатор у НаУКМА – Тетяна Степурко, ШОЗ, ФСНСТ. Одним із 

результатів проекту стало перепідписання Меморандуму про співпрацю  

3)  за результатами конкурсу 2017 року за напрямом Жан Моне програми 

Європейського Союзу Еразмус+ з європейських студій два проекти НаУКМА 

отримали фінансування і продовжили свою роботу 2018 року:  

a. “Effective Implementation of the EU-Ukraine Association Agreement: 

Contribution of EU Studies to the Legislative Approximation in Ukraine” (587613-

EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-CHAIR). Координатор проекту у НаУКМА - 

Роман Петров, кафедра міжнародного та європейського права, ФПвН 

b. “Integration as security” (587633-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-CHAIR). 

Координатор проекту у НаУКМА – Микола Гнатюк, кафедра політології, 

ФСНСТ 

4) спільно із Торунським університетом імені Миколи Коперника було написано 

інноваційний проект Erasmus+ KA2 Розвиток потенціалу вищої освіти 

Enhancing Quality Assurance of University Programs in Chemistry through Dialog, 

Involvement, and Engagement / ChemDia, за участі роботодавців і шкіл з різних 
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регіонів України. Проект готується на переподання на аналогічний грантовий 

конкурс 2019 року 

5) було підтримано участь НаУКМА в 11 грантових заявках Erasmus+ KA2 

Розвиток потенціалу вищої освіти, конкурс 2018 року. На жаль, в конкурсі 

Erasmus+ KA2 Розвиток потенціалу вищої освіти 2018 року НаУКМА не 

стала учасником переможних консорціумів 

6) інформація про проект IMRCEES International Masters in Russian, Central and 

East European Studies (Erasmus+ KA 1 Joint Master’s Program) представлено у 

розділі 6.2.1. 

7) інформація про проекти Erasmus+ KA107 міжнародна кредитна мобільність 

представлена у розділі 6.5. 

2018 року спільно із Університетом Індіана Блумінгтон і програмою 

(зараз - кафедрою) публічного адміністрування НаУКМА було підготовлено 

успішну заявку, а отже отримано грант Посольства США на запровадження 

магістерської, сертифікатної програми, а також підвищення кваліфікації 

держслужбовців у галузі стратегічних комунікацій. Відповідні програми 

мають запрацювати у НаУКМА, після певного часу підготовчої роботи, 

взаємних візитів науковців НаУКМА та Університету Індіана Блумінгтон від 

2020/21 навчального року. 

2018 року було продовження виконання проектів, гранти на які було 

здобуто у попередні роки: 

1) “Extended Learning of Economics with Dynamic Modeling” - Norwegian Center 

for International Cooperation in Education, Eurasia long-term projects 2015, main 

partner – University of Bergen, Norway. Координатор проекту у НаУКМА – 

Ірина Лук’яненко, кафедра фінансів, ФЕН 

2) “European law educational cooperation Oslo – Ukraine” - Norwegian Center for 

International Cooperation in Education, Eurasia short-term funding 2016, main 

partner – University of Oslo, Norway. Координатор проекту- Роман Петров, 

кафедра міжнародного та європейського права, ФПвН 

3) “Anti-corruption and PhD mobility NHH-NaUKMA” - Norwegian Center for 

International Cooperation in Education, Eurasia 2016 long-term projects, main 

partner – NHH Norwegian School of Economics, Norway. Координатор проекту 

у НаУКМА – Ірина Лук’яненко, кафедра фінансів, ФЕН 

4) “Enhancement of Extended Learning of Economics with Dynamic Modeling” – 

Norwegian Center for International Cooperation in Education, Eurasia 2017 short-

term project, main partner – University of Bergen, Norway. Координатор проекту 

у НаУКМА – Ірина Лук’яненко, кафедра фінансів, ФЕН 

5) “Facilitating the participation of Ukraine in European Research Area and 

Erasmus”,  програма Співробітництво в регіоні Балтійського моря, 

Шведського Інституту. Основний партнер – Упсальський університет, 

Швеція. Координатор проекту - Роман Петров, кафедра міжнародного та 

європейського права, ФПвН. 

 

Спільні навчальні програми 
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Впродовж 2017/18 і 2018/19 навчальних років продовжила діяти 

магістерська програма «Німецькі та Європейські студії», спільна навчальна 

програма з можливістю отримання двох дипломів,  - НаУКМА (кафедра 

політології) і Університету імені Фрідріха Шиллера (кафедра міжнародних 

відносин), Єна, ФРН. Програма працює за фінансової підтримки DAAD, 

Німецької служби академічних обмінів. Програму було суттєво підкріплено 

запрошенням до НаУКМА проф. Андре Гертеля, фахового лектора за 

програмою DAAD, котрий працює у НаУКМА з вересня 2015 року, а також 

мовних асистенів програми. Щороку дипломи НаУКМА і Університету Єни 

отримують до 10 студентів НаУКМА. Восени 2017 року було прийнято 

рішення щодо реформування програми з метою більшої уніфікації 

навчальних панів, уникнення дублювання вивчених дисциплін, повне 

перезарахування вивченого у кожному з університетів, спільне керівництво і 

захист магістерських програм тощо. Задля цього у Києві і у Єні відбулася 

низка зустрічей координаторів програми. 2019 року планується: 

 - перепідписання договору щодо виконання програми між 

Університетом імені Фрідріха Шиллера і НаУКМА 

 - прийом студентів до оновленої програми  

Також продовжила роботу магістерська програма «Історії центрально-

східної Європи», спільний проект, з можливістю отримання двох дипломів, 

між НаУКМА (кафедра історії) і Варшавським університетом (Центр 

східноєвропейських студій). У червні 2018 року дипломи як НаУКМА, так і 

Варшавського університету отримала восьма когорта випускників.  

2017 року, після декількох років асоційованого партнерства у проекті 

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, НаУКМА стала повноцінним членом консорціуму 

(2017 року було отримано новий грант Erasmus+ KA 1 Joint Master’s Program). 

В осінньому семестрі 2018/19 НаУКМА прийняв на навчання (2-й рік 

магістерської програми) перших студентів IMRCEES, з Великої Британії і з 

Німеччини. Це членство стало певним  додатковим поштовхом для розробки 

якісних англомовних курсів. Обговорюється можливість створення окремої 

англомовної програми.  Ця програма стала першою спільною програмою, 

направленою не лише на українських, а і на іноземних студентів. 

Координатором проекту у НаУКМА є кафедра соціології (Анна Осипчук).  

Наприкінці 2018 року НаУКМА підписав угоду з Вільнюським 

університетом (Литва) щодо cпільної магістерської програми з права.  

Спільна магістерська програма передбачає можливість отримання 

студентами НаУКМА по закінченні 2-річної магістерської програми  

магістерського диплому з права НаУКМА та магістерського диплому 

Вільнюського університету з міжнародного та європейського права. 
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Впродовж 2019 року буде йти мова про уможливлення двосторонньої 

мобільності в межах цієї програми, а отже про навчання у НаУКМА студентів 

Вільнюського університету, з можливістю отримання диплому НаУКМА. 

Йдеться також про можливість відкриття окремої англомовної освітньо-

наукової програми магістерського рівня Transitional Law.    

Наприкінці 2018 року НаУКМА підписав договір з Бергенським 

університетом (Норвегія) про започаткування спільної PhD програми з 

фінансів. 

 Впродовж 2018 було поновлено переговори з Університетом Париж 

Східний Кретей (UPEC) щодо спільних магістерських програм з економічної 

теорії і фінансів, з можливістю студентам НаУКМА отримання дипломів 

Master 1 (International Economic Studies) або Master 2 (Development Economics 

& International Project Management) UPEC. Очікується, що програма почне 

працювати вже 2019 року, фінансово підтримана проектом Erasmus+ KA107 

International Credit Mobility між 2-ма університетами.  

 

6.3. Надання освітніх послуг іноземним студентам 

 

 Упродовж 2018 року в НаУКМА навчалися такі категорії іноземних 

громадян: 

 

- «Студенти повної форми навчання» – іноземні громадяни, які вступили до 

НаУКМА для здобуття ступеня бакалавра, магістра чи навчання в 

аспірантурі;   

- «Іноземні слухачі» – іноземні студенти, які перебувають у НаУКМА семестр 

(або повний начальний рік) і слухають курси за власним вибором; 

- «Стажери» – іноземні студенти, які проводили наукове дослідження під 

керівництвом викладача певної кафедри НаУКМА, переважно це PhD 

студенти; 

- «Студенти за обміном чи за програмами мобільності» – іноземні громадяни, 

які перебувають у НаУКМА за угодами щодо обміну студентами між 

НаУКМА та іноземними університетами та за програмою Erasmus+ KA1 

«Міжнародна кредитна мобільність». 

 Загалом упродовж 2018 р. з метою навчання у НаУКМА (студенти повної 

форми навчання, студенти за обміном / мобільністю, слухачі, стажери-

дослідники) перебувало 63 особи з іноземним громадянством, з них із країн 

Організації з економічного співробітництва і розвитку – 38 (для порівняння: 

2016 р. – 43 особи, з них із країн Організації з економічного співробітництва і 

розвитку - 33,  2017 р. – 43 особи, з них із країн Організації з економічного 

співробітництва і розвитку – 26). 

 Протягом 2018 року міжнародний відділ НаУКМА продовжував 

отримувати значну кількість запитів від іноземних громадян різних країн 

світу щодо можливостей навчання на повній формі бакалаврських, 

магістерських програм та програмах аспірантури. Збільшилася кількість 
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запитів щодо вступу для здобуття ступеня PhD. Найбільша кількість запитів 

надходила з: 

        - країн Африканського континенту, зокрема з Гани та Нігерії; 

        - країн Азії – Банґладеш, Китай, Індія, Іран, Пакистан, Туреччина, Шрі-

Ланка; 

        - країн Європи – Австрія, Велика Британія, Німеччина, Італія; 

        - інших регіонів – Бразилія, США.  

        Також традиційно надходили запити з Російської Федерації та Білорусі.  

 2018 року студентами повної форми навчання стали громадяни Нігерії 

(3), Німеччини (1), Великої Британії (1), Білорусі (1), Бразилії (1), США (1) та 

Російської Федерації (1). 2018 року у НаУКМА навчалося 22 особи з 

іноземним громадянством повної форми навчання (для порівняння: 2017 було 

13 іноземних громадян повної форми навчання), 9 із яких прийнято під час 

вступної кампанії у 2018 на такі програми: 3 на бакалаврські – «Біологія», 

«Соціологія», «Філологія. Українська мова і література»; 5 на магістерські – 

«Менеджмент в охороні здоров’я» та «Соціологія»; 1 на аспірантську – 

«Міжнародне право». Як і 2017-го року, магістерська програма «Менеджмент 

в охороні здоров’я» є лідером поміж програм, обраних іноземними 

громадянами.    

 2018 року слухачами окремих дисциплін НаУКМА було 22 особи з таких 

країн –   Австралія, Бельгія, Велика Британія, Італія, Канада, Німеччина, 

США, Франція, Грузія, Японія, Бразилія, Австрія, Швеція. Іноземні студенти 

прослухали різноманітні курси з міжнародного права і спеціальних правових 

наук, курси кафедр політології, соціології, маркетингу та української мови.  

 Упродовж 2018 року в НаУКМА навчалося 6 іноземних студентів-

стажерів за такими програмами: 

 - за програмою Erasmus Mundus IMRCEES – 1 особа;  

 - за програмою Еразмус+ KA1 «Міжнародна кредитна мобільність» – 2 

особи.   

 Три іноземних студентів-стажерів приїхали до НаУКМА поза 

організованими програмами. Іноземні студенти-стажери прибули до 

НаУКМА з таких країн: США, Сербія, Італія, Велика Британія, Чехія.  

 З 2015 року НаУКМА приймає іноземних студентів у рамках програм 

міжнародної академічної кредитної мобільності Erasmus+ KA 1. 2018 р. у 

НаУКМА навчалися 8 студентів за цією програмою. Серед них: 

 - 1 студент із Гіссенського університету ім. Юстуса Лібіха (м. Гіссен, 

Німеччина); 

 - 1 студент із Єнського університету ім. Фідриха Шиллера (м. Єна, 

Німеччина); 

 - 1 студент із Карлового університету (м. Прага, Чеська Республіка); 

 - 1 студент із університету Глазго (м. Глазго, Велика Британія); 

 - 1 студент із Університету Гранади (м. Гранада, Іспанія); 

 - 1 студент з університету SciencesPo (Париж, Франція); 

 - 1 студент із університету Віадріна (м. Франкфурт-на-Одері, Німеччина); 
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 - 1 студент із Лундського університету (м. Лунд, Швеція); 

 Поза цією програмою 2018 р. у НаУКМА навчалося 2 студентів з 

Ягеллонського університету (м. Краків, Польща) за двосторонньою угодою та 

за підтримки програми CAN PACK, а також 5 студентів з Університету ім. 

Отто фон Ґеріке (м. Магдебург, Німеччина) за двосторонньою угодою.  

 Значна кількість іноземних слухачів приїздить до НаУКМА з метою 

вивчення української мови як іноземної. Якщо минулого року українська як 

іноземна принесла академії 136 тисяч грн, то цього року 218, 970 тисяч грн. 

Разом зі зростанням кількісного показника (збільшення прибутку) відбулась і 

якісна зміна, спричинена зміною попиту на курси. Порівняно з 2017, разюче 

зріс попит на курси середнього і високого рівня, а також на інтенсивні 

корективні курси. Майже всі слухачі курсів різних дисциплін (не лише 

англомовних, а й україномовних) другою чи третьою дисципліною обирали 

саме курси української як іноземної. Деякі студенти за обміном / мобільністю, 

які мали попередні знання української мови, прагнули їх поглибити упродовж 

семестру/семестрів у НаУКМА, обирали для цього саме додаткові курси 

української мови середнього й високого рівнів. Відбулися інтенсивні 

корективні курси для високого рівня, що поліпшили комунікативні навички 

слухачів і сприяли опануванню української стилістики й покращенню 

академічного письма («Українська мова крізь призму кіно» та «Лінгвістичний 

аналіз літературного тексту»).   

 Українська мова як іноземна є перспективним напрямом у НаУКМА, що 

засвідчено якісними показниками: у попередні роки іноземні слухачі вивчали 

мову переважно з нуля, нині вони знають українську на середньому/високому 

рівні та прагнуть її удосконалити задля застосування у професійній 

діяльності. Це свідчить як про те, що зростає попит на освітні послуги у цій 

сфері, так і про зусилля, які були докладені до того, щоб цей напрям 

розвивався. Для подальшого зростання цього напряму слід вжити таких 

заходів: 

1) стимулювати співробітника, який займається цим напрямом, і викладачів, 

які викладають українську слухачам, відсотками від укладених договорів з 

іноземцями від суми, яку вони сплачують за навчання (5 –10 відсотків); 

2)  планувати створення спеціального центру (мовної школи) при НаУКМА; 

3)  розробляти міждисциплінарні курси, які передбачали б опанування мови у 

фаховому контексті;  

4) запроваджувати літні інтенсивні курси для слухачів різних рівнів (на 

липень і/або серпень); 

5) залучати зовнішні гранти для напрацювання методології та підручників. 

 

 

 

 

Іноземні студенти в НаУКМА за обраними програмами 
Таблиця 6.2. 
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Програми 
2015 

/2016 

(осінь) 

2015 

/2016 

(весна) 

2016/ 

2017 

(осінь) 

2016 

/2017 

(весна) 

2017/ 

2018 

(осінь) 

2017/  

2018 

(весна) 

2018/  

2019 

(осінь) 

Бакалаврат 2 1 2 - 3 3 6 

 - на 1-й рік  

навчання 
2 - 1 - - 

- 3 

Спеціаліст 2 - - - - - - 

Магістеріум 2 2 3 - 9 10 15 

 - з них 

вступило 

 на 1-й рік 

навчання 

2 - 3 - 8 

- 3 

Аспірантура - - - - 1 - 1 

- з них вступило 

 на 1-й рік 

навчання 

- - - - 1 

- 1 

Іноземні слухачі  

(включно з 

курсами  

“Укр.мова як 

іноземна”)  

4 10 6 13 9 

16 13  

 - з них ті, хто 

слухали курси 
4 6 5 1 4 

1 4  

 - з них слухали  

лише українську 

як іноземну 

3 4 5 8 5 

14 7  

Іноземці за 

програмами 

обміну 

2 3 2 2 4 

      8 7 

- слухачі  курсу 

“Укр.мова як 

іноземна” 

- 1 1 1 2 

4  4 

Стажери 6 3 5 3 3 5 1 

 - із них ті, хто 

слухав 

українську як 

іноземну  

- 1 1 - 1 

 1  - 

Всього 

іноземних 

студентів у 

НаУКМА* 

18 19 18 18 29 

    38 42 

Із них із країн 

Організації з 

економічного 

співробітницт

ва і розвитку 

15 19 14 18 11 

 

 

22 

 

 

23 

Із них 

студентів 

повної форми 

навчання 

6 3 5 - 13 

     13 22 
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* іноземні стажери можуть одночасно мати статус слухача, тому загальна кількість 

іноземних студентів у НаУКМА може не відповідати сумі окремих категорій іноземних 

студентів. 

 

Іноземні студенти в НаУКМА за обраними спеціальностями 
           Таблиця 6.3 

Спеціальност

і 

2015/2016 

з них 1 р.н. 

2016/2017 

з них 1 р.н. 

2017/2018 

з них 1 р.н. 

2018/2019 

з них 1 р.н. 

Повна форма 

навчання 
4 5 

13  

6 

Бакалаврат 2 2 -  

спеціальність 

Соціологія (1) 

Культурологія 

(1) 

Біологія (2) - 

Соціологія (1) 

Біологія (1) 

Філологія. 

Українська мова 

і література (1) 

Магістеріум 2 3 8  

спеціальність 
Політологія (1) 

Історія (1) 

Менеджмент в 

охороні 

здоров’я(3) 

Менеджмент в 

охороні здоров’я 

(7) 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

(1) 

Менеджмент в 

охороні здоров’я 

(3) 

 

Аспірантура - - 1 1 

спеціальність 
- - Соціологія (1) 

Міжнародне 

право (1) 

Інші 2015/2016 

(осінь)* 

2016/2017 

(осінь)* 

2017/2018 

(осінь)* 

2018/2019  

(осінь)* 

Слухачі 4 6 9  

напрям 

обраних 

курсів 

- українська 

мова; 

- історія; 

-політологія. 

- українська 

мова; 

- політологія. 

 

- українська 

мова; 

- політологія; 

- міжнародне 

право; 

- соціологія; 

- 

культурологія; 

- історія. 

 

- українська 

мова; 

- політологія; 

- соціологія. 

Іноземці за 

програмам

и обміну 

2 4 4 

 

7 

напрям 

обраних 

курсів 

-міжнародне 

право; 

- історія. 

-політологія; 

- українська 

мова; 

-

слов’янознавст

во; 

- англійська 

мова. 

- міжнародне 

право; 

- економіка 

підприємства; 

- політологія; 

- історія; 

- право. 

- українська 

мова; 

- політологія; 

- міжнародне 

право; 

- економіка; 

- соціологія. 



150 
 

Стажери 6 5 3 1 

галузь 

-політологія(1); 

- історія(1); 

- екологія(1); 

- соціологія (3). 

- соціологія (1); 

- культурологія(1); 

- політологія (2); 

- міжнародне 

право (1). 

 

- політологія (1); 

- соціологія (2). 

 

- українська 

мова (1) 

* станом на осінній семестр академічного року. 

 

Сплачено НаУКМА іноземними студентами (грн/дол. США/Євро.) 
Таблиця 6.4.      

Програма 2013  2014  2015  2016  2017  2018  

PhD - 
- 

- 
- 31 471,62 

грн 

1750 дол. 

МП 32 200 

 

 

234 000 137 118 

 

 

253 162 

416 909 грн 

3000 дол. 

США 

2283, 64 

Євро 

 

798879,3

7 грн. 

Спеціаліст - - - - - - 

БП - 

 

 

30 000 

 

 

113 203 

 

 

48 516 

 

 

99 608 

186430,6

6 грн 

 

2000 дол. 

 

Укр мова 64 050 70 125 140 505 
229 350 136 000 218 970 

грн 

Вільні 

слухачі  

(без укр. 

мови) 

101 090 40 960 27 370 

  

64 385 

 

61 770 

 

78300 

грн 

Стажування 91 000 

 

15 470 

 

53 758 

 

54 980 

48 173 грн 

801 

дол.США 

 

22446 

грн  

Всього  

 

288 340 

та 

6 000 

Євро*  

390555 
    

471954 

 

650 393 

 

793 932 грн 

3801 дол. 

США 

2283, 

64Євро 

 

1 305 026

,03 грн  

3750 дол 

США 

* передбачено проектом Erasmus Mundus Action 2. 

 

 Аналізуючи кількість коштів, які надійшли до НаУКМА за навчання 

іноземних громадян 2018 р., можна зауважити, що у 2018 році отримана сума 

значно перевищує показники 2017-го та попередніх років.   

  

 Варто зазначити декілька позитивних змін, які відбулися у 2018 р. у 

сфері навчання іноземних громадян: 
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1.Завдяки заходам зі збільшення англомовного викладання у НаУКМА було 

анонсовано близько 60 англомовних курсів різних спеціальностей, серед них 

найбільшу кількість і популярність серед іноземних слухачів мають курси, 

запропоновані кафедрами міжнародного та європейського права, політології та 

соціології.  

2.Удосконалено запроваджену ще 2017 р. програму «Бадді-друг іноземцю». 

Програма сприяє комунікаціям іноземних студентів з українськими 

студентами, знайомить іноземців із НаУКМА та з її цінностями, людьми, 

історією, допомагає зорієнтуватися у Києві, а також полегшує процес адаптації 

студентів, зокрема це стосується повсякденних питань навчального процесу та 

проживання у гуртожитку.  

3.Уперше прийнято іноземного громадянина на PhD програму за 

спеціальністю «Міжнародне право».  

4. На засіданні ректорату 22 жовтня 2018 року ухвалили рішення запровадити 

розподіл 10% коштів, залучених від контрактного навчання іноземних 

студентів, з розрахунку по 5% міжнародному відділу і факультету (програмі), 

де навчаються іноземні студенти – це перший випадок заохочення 

факультетів, кафедр і програм до набору іноземних студентів.  

 

 Упродовж 2019 р. заплановано здійснювати таку подальшу роботу з 

організації навчання в НаУКМА іноземних студентів: 

 - підтримувати викладання англомовних академічних дисциплін та 

англомовних програм на магістерському рівні (станом на зараз у НаУКМА діє 

єдина така програма – Менеджмент (в охороні здоров’я); 

 - в контексті перегляду магістерських програм НаУКМА стратегічно 

розглянути можливість відкриття інших англомовних, потенційно як мінімум 

однієї – вже у 2019 н.р.;  

 - визначити спеціальності бакалаврського, магістерського чи PhD рівнів, які 

мають особливий попит серед іноземних студентів, ліцензувати ці 

спеціальності для навчання іноземних громадян для набору 2019 року, у 

подальші роки;  

 - розглянути можливість збільшення ліцензійного обсягу  на певні 

спеціальності з урахуванням набору іноземних студентів та/або визначити 

квоти набору іноземних студентів у межах загального ліцензійного обсягу 

при підготовці Правил прийому на 2019 р.; 

 - розробити концепцію підготовчого відділення НаУКМА для іноземних 

студентів; 

 - оновити англомовний сайт НаУКМА для зручності знаходження потрібної 

інформації іноземними абітурієнтами, їхніми батьками тощо; 

 - запровадити англомовні версії програмних продуктів НаУКМА, які 

забезпечують навчальний процес і оцінку його якості; 

 - упорядкувати питання набору, навчання та перебування у НаУКМА 

іноземних студентів усіх форм навчання, зокрема технічні й організаційні 

аспекти; 
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 - розробити та проводити щорічне анкетування іноземних студентів щодо 

якості навчання у НаУКМА; 

 - розглянути можливість роботи з агентами для набору іноземних студентів.  

 

 Додатково упродовж 2019 р. заплановано здійснювати таку подальшу 

роботу щодо фасилітації навчання в НаУКМА іноземних студентів:  

- продовження роботи з кафедрами стосовно запровадження англомовних 

курсів або можливості викладання окремих дисциплін англійською мовою у 

межах українськомовних програм; 

- створення інформаційного пакету для просування можливостей навчання в 

НаУКМА для іноземців та осіб без громадянства;  

- розробка можливих онлайн навчальних продуктів чи курсів / програм 

змішаного навчання, доступних іноземним студентам.  

 

6.4. Іноземні дослідники, викладачі 

  

Щодо візитів до НаУКМА для викладання / стажування викладачів / 

дослідників / адміністративних співробітників з партнерських університетів 

за програмою Erasmus+ KA1 International Credit Mobility просимо див. Розділ 

6.5 цього звіту.   

Статистика нижче враховує іноземних громадян, які офіційно 

працевлаштовані у НаУКМА та / або які перебували у НаУКМА для 

проведення досліджень (студентів – PhD стажерів враховані в розділі 6.3) 

тощо більше трьох місяців, а отже потребували вироблення посвідок на 

тимчасове перебування. Також враховано іноземних громадян, котрі постійно 

проживають в Україні, а отже мають посвідки на постійне проживання. 

Протягом 2018 року у НаУКМА перебувало 17 осіб (22 – 2017 року, 25 - 2016 

року) таких іноземних громадян:  
Таблиця 6.5.  

Країна 

громадянства 

іноземних 

викладачів  

Підрозділ 

НаУКМА, який 

запрошував 

Програма 

НаУКМА 

на якій 

викладали 

Кількість 

іноземних 

викладачів 

Програма, за 

якою прибули 

іноземні 

викладачі 

Білорусь ФІ Програмна 

інженерія, 

Інформатика 

1  

Канада ФСНСТ, 

Кафедра 

соціології 

МП 

Соціологія 

1 Постійне 

перебування в 

Україні 

ФГН, Кафедра 

літератури, 

Школа 

журналістики 

МП Філологія 1 Постійне 

перебування в 

Україні 

ФСНСТ, 

Кафедра 

політології 

МП 

Політологія 

1  
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Німеччина ФСНСТ, 

Кафедра 

політології 

МП Німецькі 

і європейські 

студії 

2 Координатор 

проекту і 

викладач, 

підтримується 

DAAD 

ФСНСТ, 

Кафедра 

політології 

МП 

Європейські 

студії 

МП Німецькі 

і європейські 

студії 

1 Лектор DAAD 

ФСНСТ, 

Кафедра 

політології 

МП Німецькі 

і європейські 

студії, 

мовний 

лектор  

1 Підтримується 

DAAD 

Норвегія ФЕН, кафедра 

фінансів 

БП і МП 

Фінанси 

1  

США ФПвН, кафедра 

міжнародного і 

європейського 

права 

Курси ФПвН 1  

Російська 

Федерація 

ФГН, Кафедра 

історії 

Бакалаврська 

і 

магістерська 

програма 

«Історія» 

1 - 

Польща ФГН, Кафедра 

загального і 

слов’янського 

мовознавства 

Друга 

іноземна 

мова, для всіх 

студентів 

НаУКМА 

2 Підтримується 

Міністерством 

освіти Польщі, 

постійне 

перебування в 

Україні 

Кафедра 

історії  

МП Історія 1 Координатор 

спільної 

магістерської 

програми із 

Варшавським 

університетом 

ФПвН Викладання 

курсів на 

ФПвН 

1 Постійне 

перебування в 

Україні 

ФЕН, кафедра 

фінансів 

Викладання 

курсів 

бакалаврсько

ї і 

магістерсько

ї програм з 

фінансів 

1  

Японія  ФПрН Кафедра 

екології  

1 - 
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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 грантів, переважно на недовгий термін. Оскільки 

кількість іноземних громадян, які офіційно працюють у НаУКМА, виразно 

скоротилася, є потреба певних стратегічних рішень щодо цього питання, 

особливо зважаючи на те, що кількість іноземних викладачів є показником 

для низки міжнародних і внутрішніх рейтингів.  

 

6.5. Академічна мобільність 

 

НаУКМА, упродовж 2018 року продовжував активно сприяти участі 

студентів, викладачів та співробітників НаУКМА у програмах академічної 

мобільності. Відбувалося це шляхом інформування, яке здійснювалося через 

сайт відділу міжнародного співробітництва (www.dfc.ukma.edu.ua) та  через 

Фейсбук-групу (https://www.facebook.com/ groups/ Int.naukma/). Також 

проводилися презентації, зустрічі зі студентами, які вже брали участь в 

аналогічних мобільностях, на яких вони ділилися своїм досвідом; 

індивідуальні консультації; розповсюдження друкованого матеріалу (буклети, 

плакати, оголошення).  

      Восени 2018 р., були внесені зміни до Положення про порядок реалізації 

права на міжнародну академічну мобільність бакалаврів і магістрів НаУКМА. 

Ці зміни спрощують деякі процедури; дають ширші можливості для визнання 

кредитів/дисциплін, отриманих/вивчених під час мобільності; чітко 

оговорюють наслідки отримання незадовільних оцінок під час участі у 

програмах мобільності, запроваджують віртуальну мобільність як одну із 

форм мобільності.  

     Міжнародна академічна мобільність (non-degree credit mobility) для 

студентів НаУКМА у 2018 році здійснювалася за: 

- двосторонніми угодами між НаУКМА та партнерськими університетами; 

- програмою Erasmus+ КА 1 International Credit Mobility; 

“Extended Learning of Economics with Dynamic Modeling” - Norwegian Center 

for International Cooperation in Education, Eurasia long-term projects 2015 

- “European law educational cooperation Oslo – Ukraine” - Norwegian Center for 

International Cooperation in Education, Eurasia short-term funding 2016 
Таблиця 6.6. 

№ Назва університету, 

куди виконували 

мобільність студенти 

НаУКМА 

Назва програми, 

за якою 

виконували 

мобільність 

Кількість студентів 

НаУКМА, які 

виконували мобільність 

2018 р. 

2 семестр 1 семестр 

http://www.dfc.ukma.edu.ua/
https://www.facebook.com/%20groups/%20Int.naukma/
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2017/2018 2018/2019 

1 Європейський 

університет Віадріни 

(Франкфурт-на-Одері, 

Німеччина) 

Erasmus+ KA1 ICM 9 3 

2 Університет ім. Фрідріха 

Шиллера (Єна, 

Німеччина) 

Erasmus+ KA1 ICM 3 0 

3 Гіссенський університет 

(Гіссен, Німеччина) 

Erasmus+ KA1 ICM 3 2 

4 Університет Гронінгена 

(Гронінген, Нідерланди) 

Erasmus+ KA1 ICM 3 2 

5 Бергенський університет 

(Берген, Норвегія) 

Erasmus+ KA1 ICM, 

“Extended Learning 

of Economics with 

Dynamic Modeling” 

7 6 

6 Університет Осло (Осло. 

Норвегія)) 

“European law 

educational 

cooperation Oslo – 

Ukraine” 

1 0 

7 Університет Париж 

Східний Кретей (Париж, 

Франція) 

Erasmus+ KA1 ICM 2 4 

8 Університет Лілля 

(Лілль, Франція) 

Erasmus+ KA1 ICM 1 4 

9 SciencesPo (Париж, 

Реймс, Франція) 

Erasmus+ KA1 ICM 3 2  

10 Гельсінський університет 

(Гельсінкі, Фінляндія) 

Erasmus+ KA1 ICM 1 2 

12 Університет Гранади 

(Гранада, Іспанія) 

Erasmus+ KA1 ICM 1 0 

13 Університет Альмерії 

(Альмерія, Іспанія) 

Erasmus+ KA1 ICM - 2 

14  Ягеллонський 

університет (Краків, 

Польща) 

Erasmus+KA1 ICM, 

двостороння угода 

0 0 

15 Університет Глазго 

(Глазго, Велика Британія) 

Erasmus+ KA1 ICM 1 0 

16 Карловий університет 

(Прага, Чехія) 

Erasmus+ KA1 ICM 6 0 

17 Варшавський 

університет (Варшава, 

Польща) 

Двостороння угода 0 0 

18 Центральноєвропейський 

університет (Будапешт, 

Угорщина) 

Erasmus+ KA1 ICM 3 1 

19 Університет 

Коменського 

(Братислава, 

Словаччина) 

Erasmus+ KA1 ICM 1 0 

20 Лундський Університет Erasmus+ KA1 ICM - 2 
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(Лунд, Швеція) 

*Мобільність переважно тривала до лютого-березня 2018 р.  

     Найбільшу популярність за кількістю поданих заявок серед студентів мали 

програми мобільності з такими університетами: 

 Європейський університет Віадріни (Франкфурт-на-Одері, Німеччина); 

 Гіссенський університет (Гіссен, Німеччина); 

 Університет Париж Східний Кретей (Париж, Франція); 

 Університет Гронінгена (Гронінген, Нідерланди); 

 Гельсінський університет (Гельсінкі, Фінляндія). 

     Таку зацікавленість можна пояснити широким спектром запропонованих 

курсів для студентів програм обміну, а також необов’язковістю надання 

офіційного мовного сертифіката. 

     Цього року було збільшено кількість університетів-партнерів, підписано 

нові договори між НаУКМА та університетами-партнерами. Таким чином у 

студентів з’явилася можливість відвідати ще кілька університетів - 

Університет Альмерії (Альмерія, Іспанія), Університет Люмьер Ліон-2 (Ліон, 

Франція), Університет Париж 1 Пантеон-Сорбонна (Сорбона, Франція), 

Університет Кадир-Хаз (Стамбул, Туреччина), Вільний Університет Берліна 

(Берлін, Німеччина), Рурський університет (Бохум, Німеччина).  

     Восени 2018 р. було номіновано студентів для участі у програмах 

міжнародної академічної мобільності (поїздки у весняному семестрі 2019 р.) в 

такі університети: 

 Європейський університет Віадріни (Франкфурт-на-Одері, Німеччина) 

 (4 студенти бакалаврського рівня) 

 Університет ім. Фрідріха Шиллера (Єна, Німеччина) 

(4 студенти бакалаврського і магістерського рівнів) 

 Гіссенський університет (Гіссен, Німеччина) 

 (5 студентів бакалаврського і магістерського рівнів) 

 Університет Гронінгена (Гронінген, Нідерланди) 

(4 студенти бакалаврського рівня) 

 Бергенський університет (Берген, Норвегія) 

 (5 студентів магістерського рівня, Erasmus+ KA1 ICM та «Євразія») 

 Університет Париж Східний Кретей (Париж, Франція) 

(4 студенти бакалаврського рівня) 

 Університет Лілля (Лілль, Франція) (3 студенти бакалаврського рівня) 

 SciencesPo (Париж, Реймс, Франція) 

(2 студенти бакалаврського і магістерського рівнів) 

 Гельсінський університет (Гельсінкі, Фінляндія) 

 (3 студенти бакалаврського рівня) 

 Університет Гранади (Гранада, Іспанія) (1 студент аспірантура) 

 Університет Альмерії (Альмерія, Іспанія) (1 студент бакалаврського рівня) 

 Центральноєвропейський університет (Будапешт, Угорщина) 

(1 студент магістерського рівня) 
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 Університет Коменського (Братислава, Словаччина) (1 студент аспірантура) 

 Ліонський Університет (Ліон, ,Франція) (1 студент бакалаврського рівня)  

 Університет Сорбони (Сорбона, Франція) (2 студенти  магістерського рівнів) 

 Університет Кадиру (Туреччина) (1 студент бакалаврського рівня)  

 Вільний Університет Берліну (Берлін, Німеччина)  

(1 студент бакалаврського рівня)  

 Бохумський Університет (Бохум, Німеччина)(1 студент бакалаврського рівня)  

 Університет Салерно (Салерно, Італія) (1 студент магістерського рівня)  

 

     Мобільність студентів НаУКМА також відбувається в межах спільних 

освітніх програм (семестрове перебування у партнерському університеті на 2-

му році навчання на магістерських програмах). Деталі щодо спільних 

навчальних програм НаУКМА представлені у підрозділі 6.2.1. 

     З кожним роком зацікавленість студентів в участі у програмах академічної 

мобільності зростає. Це можна пояснити новизною програми, зростанням 

переліку партнерських університетів,  передбаченою фінансовою допомогою 

у вигляді стипендії для учасників програми мобільності. У 2018 році 

планується продовжити проведення презентацій, ознайомлення студентів з 

актуальними програмами для різних спеціальностей. Залучити студентів, які 

повернулися з академічної мобільності до співпраці.  

Проекти Erasmus+ KA 1 International Credit Mobility надають можливості 

мобільності не лише для студентів, а й для викладачів і неакадемічних 

співробітників НаУКМА. Можливості, відкриті для викладачів, представлені 

на сторінці відділу міжнародного співробітництва і широко промотуються. 

Загалом перелік іноземних університетів для мобільності викладачів і 

співробітників НаУКМА співпадають  із  тими, які пропонуються для 

студентів. Водночас є декілька університетів, з якими підписано договори / 

отримано фінансування (зокрема у конкурсах 2017 і 2018 років) лише для 

викладачів, як от Лундський університет (Лунд, Швеція), Дублінський 

міський університет (Дублін, Ірландія), Університет ім. Миколи Коперніка 

(Торунь, Польща). Так, впродовж 2018 року було здійснено мобільність 

викладачів і співробітників НаУКМА у такі університети: 
Таблиця 6.7. 

Університет  Місцезнахо

дження 

Підрозділ 

НаУКМА 

Кількіс

ть осіб 

Мета 

мобільності 

Університет ім. 

Фрідріха Шіллера  

Єна, 

Німеччина 

Кафедра 

математики 

1 Короткотерміно

ве викладання 

Університет ім. 

Фрідріха Шіллера  

Єна, 

Німеччина 

Відділ 

міжнародного 

співробітниц

тва 

2 Стажування 

адміністративно

го  співробітника 

Європейський 

університет 

Віадріни  

Франкфур

т-на-

Одері, 

Німеччина 

Відділ 

сучасних 

технологій та 

інновацій 

1 Стажування 

адміністративно

го  співробітника 

Європейський Франкфур Помічник 1 Стажування 
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університет 

Віадріни  

т-на-

Одері, 

Німеччина 

президента адміністративно

го  співробітника 

Європейський 

університет 

Віадріни  

Франкфур

т-на-

Одері, 

Німеччина 

Бухгалтерія 1 Стажування 

адміністративно

го  співробітника 

Європейський 

університет 

Віадріни  

Франкфур

т-на-

Одері, 

Німеччина 

Центр 

енергоменедж

менту 

1 Стажування 

адміністративно

го  співробітника 

Європейський 

університет 

Віадріни  

Франкфур

т-на-

Одері, 

Німеччина 

Віце-

президент з 

економіки і 

фінансів 

1 Стажування 

адміністративно

го  співробітника 

Європейський 

університет 

Віадріни  

Франкфур

т-на-

Одері, 

Німеччина 

Віділ 

капітального 

будівництва 

1 Стажування 

адміністративно

го  співробітника 

Європейський 

університет 

Віадріни  

Франкфур

т-на-

Одері, 

Німеччина 

Кафедра 

політології 

1 Стажування 

академічного 

співробітника 

Європейський 

університет 

Віадріни  

Франкфур

т-на-

Одері, 

Німеччина 

Відділ 

міжнародного 

співробітниц

тва 

1 Стажування 

адміністративно

го  співробітника 

Європейський 

університет 

Віадріни  

Франкфур

т-на-

Одері, 

Німеччина 

Кафедра 

математики 

1 Короткотерміно

ве викладання 

Гіссенський 

університет  

Гіссен, 

Німеччина 

Віце-президент 

з наукової 

роботи та 

інформатизації 

1 Стажування 

академічного 

співробітника 

Гіссенський 

університет  

Гіссен, 

Німеччина 

Наукова 

бібліотека 

2 Стажування 

адміністративно

го  співробітника 

Гіссенський 

університет  

Гіссен, 

Німеччина 

Кафедра 

літературозн

авства 

2 Короткотерміно

ве викладання 

Гіссенський 

університет  

Гіссен, 

Німеччина 

Кафедра 

політології  

1 Стажування 

академічного 

співробітника 

Гіссенський 

університет  

Гіссен, 

Німеччина 

Відділ 

міжнародного 

співробітниц

тва 

1 Стажування 

адміністративно

го  співробітника 

Гіссенський 

університет 

Гіссен, 

Німеччина 

Кафедра 

соціології 

1 Короткотерміно

ве викладання 

Ягелонський Краків, Кафедра 1 Короткотерміно
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університет  Польща української 

мови 

ве викладання 

Тартуський 

університет  

Тарту, 

Естонія 

Кафедра 

політологія 

1 Стажування 

академічного 

співробітника 

Університет 

Гранади  

Гранада, 

Іспанія 

Відділ 

міжнародного 

співробітниц

тва 

1 Стажування 

адміністративно

го  співробітника 

Університет 

Гранади  

Гранада, 

Іспанія 

Наукова 

бібліотека 

2 Стажування 

адміністративно

го  співробітника 

Університет 

Гранади  

Гранада, 

Іспанія 

Відділ 

сучасних 

технологій та 

інновацій 

1 Стажування 

адміністративно

го  співробітника 

Університет 

Гронінгена  

Гронінген, 

Нідерланди 

Кафедра 

англійської 

мови 

1 Стажування 

академічного 

співробітника 

Університет 

Гронінгена  

Гронінген, 

Нідерланди 

Центр 

урбаністики 

1 Стажування 

академічного 

співробітника 

Лундський 

університет  

Лунд, 

Швеція 

Кафедра 

соціології 

1 Короткотерміно

ве викладання 

Університет 

Бергена  

Берген, 

Норвегія 

Кафедра 

фінансів 

2 Стажування 

академічного 

співробітника  

Міський 

університет 

Дубліна  

Дублін, 

Ірландія 

ШСР 1 Короткотерміно

ве викладання 

Університет 

Париж Східний 

Кретей  

Париж, 

Франція 

Кафедра 

маркетингу 

2 Короткотерміно

ве викладання 

Університет 

Париж Східний 

Кретей  

Париж, 

Франція 

Кафедра 

англійської 

мови  

1 Короткотерміно

ве викладання 

SceincesPo Париж, 

Франція 

Кафедра 

соціології 

1 Короткотерміно

ве викладання 

Лілльський 

університет  

Лілль, 

Франція 

Відділ 

міжнародного 

співробітниц

тва  

1 Стажування 

адміністративно

го  співробітника 

Центральноєвропе

йський 

університет  

Будапешт, 

Угорщина 

Кафедра 

екології 

1 Стажування 

академічного 

співробітника 

Гельсінський 

університет  

Гельсінкі, 

Фінляндія 

Кафедра 

зв’язків з 

громадськістю 

1 Короткотерміно

ве викладання 

Гельсінський 

університет  

Гельсінкі, 

Фінляндія 

Кафедра 

культурології 

1 Короткотерміно

ве викладання 

Гельсінський Гельсінкі, Президент 1 Короткотерміно
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університет  Фінляндія НаУКМА / 

ФПвН 

ве викладання 

Гельсінський 

університет  

Гельсінкі, 

Фінляндія 

Кафедра 

української 

мови 

1 Короткотерміно

ве викладання 

Університет 

Глазго  

Глазго, 

Велика 

Британія 

Кафедра 

фізики 

1 Короткотерміно

ве викладання 

Університет 

Глазго  

Глазго, 

Велика 

Британія 

Наукова 

бібліотека 

1 Стажування 

адміністративно

го співробітника 

Університет 

Глазго  

Глазго, 

Велика 

Британія 

Центр 

забезпечення 

якості освіти 

1 Стажування 

адміністративно

го співробітника 

Університет 

Глазго  

Глазго, 

Велика 

Британія 

Відділ 

міжнародного 

співробітниц

тва 

1 Стажування 

адміністративно

го співробітника 

Разом 49 

     

Одночасно проекти Erasmus+ KA 1 International Credit Mobility дають 

можливість також приймати іноземних  викладачів і студентів із 

партнерських університетів у НаУКМА. Інформацію щодо студентів див. у 

розділі 6.3., водночас впродовж 2018 року було здійснено мобільність 

викладачів і співробітників таких партнерських університетів до НаУКМА: 

 
Таблиця 6.8. 

Університет  Підрозділ НаУКМА, 

який приймав 

мобільність 

Кількіс

ть осіб 

Мета мобільності 

Бергенський 

університет (Берген, 

Норвегія) 

Кафедра фінансів 1 Короткотермінове 

викладання 

Європейський 

університет Віадріни 

(Франкфурт-на-

Одері, Німеччина) 

Відділ міжнародного 

співробітництва 

2 Стажування, 

налагодження 

співпраці  

Університет Глазго 

(Глазго, Велика 

Британія) 

Кафедра англійської 

мови 

1 Короткотермінове 

викладання 

Ягелонський 

університет (Краків, 

Польща) 

Кафедра 

літературознавства 

1 Короткотермінове 

викладання 

Університет ім. 

Миколи Коперніка 

(Торунь, Польща) 

Кафедра хімії 1 Короткотермінове 

викладання 

Лундський 

університет (Лунд, 

Швеція) 

Кафедра соціології 2 Короткотермінове 

викладання 

Вільний університет Відділ міжнародного 1 Стажування 
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Берліна (Берлін, 

Німеччина) 

співробітництва адміністративного 

співробітника 

 

У листопаді 2018 року було оголошено новий конкурс проектів 

Erasmus+ KA1 International Credit Mobility (гранти 2019 року). НаУКМА 

розпочав підготовку заявок для проектів мобільності з усіма існуючими 

партнерами, а також такими новими партнерами, як: 

 - Міланський університет (Італія) 

 - Талліннський університет (Естонія) 

 - Маастрихтський університет (Маастрихт, Нідерланди) 

 та інші 

 

 

 

Загальні відомості, основні напрями діяльності Інформаційно-

обчислювального центру (ІОЦ). 

 

Метою роботи ІОЦ є виконання Стратегії розвитку НаУКМА на 2015-2025 

роки у розрізі впровадження інформаційно-комунікативних технологій. ІОЦ 

координує свою діяльність з 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 ІОЦ, та раціонального використання 

технічних, програмних, фінансових та інформаційних ресурсів.  

Основними напрямами діяльності ІОЦ є: 

 Інформатизація та підтримка систем автоматизації 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. 

 Розвиток та підтримка корпоративного веб-сайту НаУКМА, 

внутрішнього сайту VICTORY, АСУНП «Optima», ЄДЕБО, електронного 

архіву eKMAIR, підтримка Office 365, АБІС "Aleph", сервісу доставки 

документів та інших проектів, пов’язаних з створенням та використанням 

програмних засобів. 

 

Основні  звітні показники за всіма видами діяльності  

ІОЦ надає доступ до мережних сервісів у режимі 24 на 7. 

 

Сучасний стан телекомунікаційної мережі.  

Канали:  НаУКМА-UA-IX – 1 Gb/c ,  НаУКМА-Internet – 1 Gb/c 

 

7. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

УНІВЕРСИТЕТУ  
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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 

– 1 Gb/с (через СП «Інфоком») та 1 Gb/с до мережі обміну трафіком між 

українськими інтернет-провайдерами(UA-IX через локальне подовження через 

СП «Інфоком»). 

 

Мережне обладнання та сервери 

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 спеціалізовані серверні шафи.  

 

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,  MS Virtual Server, ESET, Dspace, Crystal Reports, Liga-server 

та безкоштовне ПО VMware,   FreeBSD v. 9.3 - 10.3. 

На робочих станціях використовується операційні системи Windows XP 

Professional (eng, rus (з українізатором) – ed.), Windows 7 (де це можливо), 

прикладні програми MS Office 2007, 2010. На оновлених робочих станціях 

встановлені пакети MS Office 2013 та 2016. В академії діють партнерські 

програми з використання ліцензійного ПЗ, започатковані з українськими 

представництвами компаній розробників ПЗ, зокрема Microsoft School 

Agreement. 

 

Напрями роботи ІОЦ протягом року: 

1. Електронні сервіси: Запис на вибіркові дисципліни, QA, Office 365 

2. Підтримка АБІС “Aleph” 

3. Випуск 2018: Додатки європейського зразка (АСУ НП «Оптіма»), 

підготовка даних для внесення в шаблон Диплому НаУКМА, БП, МП  

4. Вступ 2018 

5. ЄДЕБО. Положення. Впровадження 

6. Веб-сайт  

7. Управління інфраструктурою: Утилізація, Мережа, Wi-Fi, серверне 

обладнання, Навчальний центр ІОЦ 

 

Office365 

http://www.ripe.net/
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Статистика використання сервісу Microsoft Office 365 

Пошта: 

 
Використовувались, як правило, інтернет-версія Outlook та інстальований 

клієнт на мобільних пристроях, відмічено зростання щоденного використання 

поштового клієнта на 20-26% у порівнянні з минулим роком (враховуючи 

зростання кількості користувачів): 

 
One Drive (використання сховища): 

 
У порівнянні з минулим роком значно зросло використання хмарного 

сховища One Drive, з 230 ГБ до майже 750 ГБ. 
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Співвідношення активних користувачів за використанням програмних 

засобів MS Office 365 : 

 
Найбільша активність користувачів по відношенню до загальної кількості 

відмічена у користуванні службою Exchange (пошта, календар, контакти, 

завдання, блокнот) - 3986\4415 (активні користувачі\загальна кількість). Далі у 

трійці - SharePoint (спільна робота з файлами, надання спільного доступу) та 

OneDrive (зберігання, створення файлів з використанням хмарного сховища). 

Значно зросла (у порівнянні з минулим роком) активність користувачів у MS 

Teams (з 45 до 176). 

Кількість активацій Office на настільних комп’ютерах, телефонах і планшетах: 

 
В середньому використання інстальованих копій MS Office 365 зросло у 

4-5 разів у порівнянні з минулим роком (Windows Пк – 207\871, MacOs – 

35\179, IOS – 167\530, Android – 163\472,  Windows 10 Mobile - 24\52) 

 

 

 

Загальна кількість користувачів, яким призначено ліцензії на продукти, і 

користувачів, які активували ліцензії: 
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Співвідношення - 227\1222 (2017\2018) 

 

Загальна кількість та кількість активних груп користувачів: 

 
“Активною” вважається група, у котрій виконуються дії (листування, переляд 

сайту, робота з файлами) хоча б 1 раз на добу. 

 

Постійно користуються: 

 Поштою - 624 (2017) - 1598 (2018)  

 One Drive – 445 (2017) - 1492 (2018) 

Підсумовуючи інфографіку, слід зауважити значне зростання використання 

служб та застосунків MS Office 365 корпоративної мережі НаУКМА, що 

підтверджує успішне виконання наказу № 589 від 29.12.2017 “Про 

затвердження програмного продукту Microsoft Office 365 в якості базового для 

науково-освітнього процесу та для адміністративних і комунікаційних функцій 

підрозділів НаУКМА”.  

За поточний рік здійснено перехід бази документообігу НаУКМА на 

платформу Office 365 (жовтень 2018), успішно випробувано механізм 

автоматичного створення акаунтів для студентів – першокурсників бакалаврату 

та магістеріуму. Проведено 78 тренінгів по застосуванню можливостей Office 
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365 у корпоративному спілкуванні та освітньо-науковому процесі. Успішно 

впроваджено використання корпоративного облікового запису Office 365 як 

“єдиної точки входу” (авторизації) у інші електронні сервіси НаУКМА (система 

автоматизованого запису на вибіркові дисципліни, опитування якості освіти, 

сервіси дистанційного навчання, тощо). Відпрацьовано механізм  

блокування/видалення користувачів, що не є членами  спільноти НаУКМА. 

Підготовлено до впровадження автоматизовану систему служби підтримки 

користувачів (з використанням MS Sharepoint Online). 

 

Вступ 

Реєстрація абітурієнтів на ЗНО: 

Працівниками ІОЦ проводився постійний нагляд та адміністрування при 

проведенні реєстрації абітурієнтів для складання загального незалежного 

оцінювання для вступу на навчання за освітнім ступенем магістр. 

Підготовка до основного етапу вступної кампанії: 

При підготовці до проведення вступної кампанії 2018, працівниками ІОЦ 

були проведені наступні заходи: 

 До ЄДЕБО внесені Правила прийому до НаУКМА у 2018р., конкурсні 

пропозиції на вступ, обсяги прийому та державного замовлення, тощо; 
 Разом з відділом з питань прийому затверджено склад та графік роботи  

операторів приймальної комісії для внесення даних до ЄДЕБО; 
 Проведено тренінги для співробітників, які мали приймати участь у 

прийомі, обробці та внесенні заяв абітурієнтів до ЄДЕБО; 
 Комутація та організація мережі для всіх робочих місць працівників 

приймальної комісії; 

 Встановлення та налаштування персональних комп’ютерів для операторів 

приймальної комісії; 

 Комутація, організація мережі та встановлення додаткових ПК для 

роботи співробітників факультетів зі вступниками, що будуть навчатись 

за кошти фізичних та юридичних осіб. 

 Відпрацювання співпраці у середовищі Office 365 (усі оператори та 

співробітники охоплені корпоративною поштою, проведені тренінги), 

створено та випробувано у дії спільну поштову скриньку Приймальної 

комісії для оперативного реагування на звернення вступників. 

Також, в рамках підготовки до вступної кампанії, були переоформлені 40 

облікових записів для операторів ЄДЕБО. Ще 10 записів були створені для 

працівників, які працюють в базі постійно. Крім того, протягом року 

здійснювався постійний облік та адміністрування існуючих записів. 

Облікові записи в Office365 

На початок роботи Приймальної комісії у 2018 році усі оператори та 

технічні працівники, залучені до роботи на час вступної кампанії, отримали 

облікові записи корпоративної мережі та повністю забезпечувались необхідною 

інформацією для виконання своїх обов`язків через середовище Office 365 ( One 

Note для групи, чат, група "Оператори приймальної комісії").  
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Спільна скринька «Приймальна комісія 2017» 

Для оперативного отримання інформації від абітурієнтів та  швидкого 

реагування на будь-які питання, було створено спільну скриньку, активна 

робота з якою продовжувалась в період з 15 травня 2018 року по 10 жовтня 

2018 року. На кінець 2017 року скриньку перейменовано у "Приймальна комісія 

НаУКМА" (vstup@ukma.edu.ua), та переведено на постійну основу для 

зворотнього зв`язку із потенційними вступниками не тільки на час вступної 

кампанії. 

Система konkurs 

Для відображення перебігу вступної кампанії НаУКМА використовується  

система "Конкурс"(konkurs.ukma.edu.ua).  

Оновлена система не лише публікує поточний стан заяв з ЄДЕБО на 

власному сервері НаУКМА, а й дозволяє зацікавленим особам за допомогою 

авторизації через Офіс 365 отримати додаткові сервіси, з обробки заявок 

абітурієнтів. 

Підтримка Вступної кампанії 2018 року: 

 Забезпечення доступу до ЄДЕБО для всіх операторів та працівників ПК; 

 Постійне консультування операторів під час прийому та внесення заяв; 

 Консультації абітурієнтів стосовно подачі заяв; 

 Обробка поданих електронних заяв; 

 Внесення результатів іспитів (бакалаври, магістри); 

 Перевірка поданих документів (довідки, середній бал атестата); 

 Створення пропозицій для «довнесення» заяв; 

 Формування рейтингових списків, списків рекомендованих до 

зарахування; 

 Надання представникам факультетів поточних статистичних даних; 

 Створення та проведення наказів на зарахування; 

 Створення списків з контактними даними абітурієнтів; 

 Підготовка листів-повідомлень про зарахування; 
 Сканування фотографій та внесення до ЄДЕБО; 

 Технічний нагляд за станом мережі, ПК та периферії. 

 

За результатами Вступної кампанії співробітниками ІОЦ було створено: 

 Звіт про кількість поданих заяв: за ступенями освіти, за напрямами та 

спеціальностями, зарахованих на бюджет, контракт, загальна кількість 

зарахованих тощо; 

 Статистика по вступу поточного року: кількість заяв, середній бал ЗНО 

зарахованих на бюджет, контракт, конкурс, середній бал атестату; 

 Замовлення студентських квитків для студентів перших курсів та 

дублікатів втрачених квитків; 
 Формування звіту 2-3нк; 
 Імпорт даних з ЄДЕБО в АСУ НП "Оптіма" 

mailto:vstup@ukma.edu.ua
http://konkurs.ukma.edu.ua/
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Службою підтримки користувачів постійно ведеться адміністрування 

студентських квитків – активація нових, видалення втрачених, перевірка 

статусів. 

Підтримка та розвиток АСУ НП, АБІС та е - сервісів 

Оптіма 

1. Для Докторської школи надано можливість роботи в системі Оптіма, 

зокрема ведення обліку аспірантів, створення навчальних карток, 

створення заліково-іспитових відомостей. Змінено функцію розрахунку 

суми кредитів студента 

2. Внесено зміни до звіту "Додаток європейського зразка"  

3. Розроблено шаблон звіту для друку диплому бакалавра та магістра 
4. Корекція існуючих звітів відповідно до нових вимог. 

Алеф 

1. Внесено зміни в ВЕБ-ОПАК  на запит бібліотеки. 
2. Проведено переобліки для Американської бібліотеки, бібліотеки 

Антоновича (окремі сховища та колекції) 

3. Розроблено набір запитів для створення облікових записів студентів 1-го 

курсу  

4. Проведення робіт  за заявками (створення нових сховищ, переніс 

колекцій під інші сховища, зміна статусів обробки примірників) у зв'язку 

з переїздом зі староакадемічного корпусу 

5. Переналаштування друку бібліотечних звітів на нові робочі місця 

6. Досліджено можливості відкриття доступу до каталожних записів через 

Z39 
 

САЗ - Система автоматизованого запису на вибіркові дисципліни  

На початку 2018 року САЗ перейшов з етапу пілоту на робочий до ІОЦ. В 

першу чергу було внесено зміни до інтерфейсної частини системи. 

Наступним кроком булу перенесення системи на інший сервер з метою 

використання новіших версій програмного забезпечення та можливістю 

рефакторинга старого програмного коду. 

Реалізовано можливість входу до системи за допомогою облікового 

запису у офісі 365 (для всіх студентів 1-го року навчання БП). 

За рахунок рефакторингу програмного коду компонентів, що 

відповідають за ключові сторінки системи, вдалося досягти підвищення 

швидкодії системи у 2-3 рази, що збільшило її відмовостійкість. 

Окремо, для подальшого покращення програмного продукту, було 

заведено тестову копію системи, на якій виконуються критичні правки до 

системи та тестуються до того, як бути доданими до основної версії системи.  

Внесено зміни до структури бази даних, щоб дозволити не одноразове 

використання системи для кожного етапу запису/корекції, а також для 

реалізації подальшої можливості збереження інформації про індивідуальні 

плани студентів за всі роки навчання. 
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QA – опитування студентів 

Для системи опитування щодо якості викладання дисциплін було 

оновлено засоби завантаження (оновлення) даних з АСУ НП Оптіма. 

Реалізовано можливіть входу до системи, використовуючи облікових запис 

офісу 365.  

Розширено статистичні дані щодо активності студентів: 

https://qa.ukma.edu.ua/stats/details. Також надано можливість онлайн перегляду 

результатів опитування для завідувачів кафедрами, деканів. 

 

Випуск 

1. Оновлено звіт "Додаток Європейського зразка" відповідно до вимог 

МОН.  

2. Оновлено звіт для пакетного вивантаження ДЄЗ для передачі до друку.  

3. Розробка шаблону Диплому НаУКМА БП та МП. 
  

Навчальний центр ІОЦ. Консультування та проведення навчання для 

співробітників НаУКМА. 

Office 365 

З початку 2018 року проводились як групові заняття по використанню 

середовища Office 365 базового рівня (43 заняття), так і індивідуальні та 

групові консультації користувачів щодо користування можливостями 

корпоративної мережі на поглибленому рівні (>180). Внаслідок  процесу 

постійного розвитку програмного сервісу Оffice 365 відпрацьовано механізм 

оновлення  інструкцій по використанню для користувача - початківця, та 

систематизації довідки із офісних застосунків у групі  "Вивчаємо разом О365" 

(trening365@ukma.edu.ua). На даний момент група нараховує 267 учасників (із 

65 минулого року). На сайті групи викладаються та оновлюються матеріали 

щодо поточних змін функціоналу та інтерфейсу середовища О365, організовано 

чат для зворотнього зв`язку (без обов`язкового долучення до групи).  

ЄДЕБО 

Перед початком Приймальної комісії, було проведено навчання для 

технічних співробітників. За графіком, навчання проходило 4 рази. Окрім того, 

в зв'язку з оновленням ПЗ, навчання проходило в режимі "реального часу" вже 

протягом всього періоду прийому заяв та документів.  

Постійне консультування підрозділів по коректному внесенню  відповідних 

даних в ЄДЕБО.  

Excel 

У 2018 році було продовжено проведення тренінгів, спрямованих на 

підвищення у співробітників НаУКМА рівня володіння різними ПЗ. Протягом 

року, записано було більше 80 співробітників, було сформовано 10 груп, які 

проходили навчання протягом місяця раз на тиждень.  

Також планується формування та проведення тренінгів з інших ПЗ. 

 

https://qa.ukma.edu.ua/stats/details
mailto:trening365@ukma.edu.ua
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Веб-сайт:  
 

За період від січня 2018 по грудень 2018, відділом інтернет-розробок 

виконано та започатковано такі роботи: 

Нові веб-проекти:  

 Mediation and Dialogue Research Center https://md.ukma.edu.ua/  

 Саб-сайт фотогалереї НаУКМА http://media.ukma.edu.ua/   

Нові розділи сайту: 

 Документи самоаналізу Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» на підтвердження статусу як національного закладу вищої 

освіти України 

 Докторська школа НаУКМА 

https://www.ukma.edu.ua/index.php/science/gradschool 

 Конкурси наукових проектів 
  

Модернізовано розділи сайту (дизайн та структура): 

 Наука http://www.ukma.edu.ua/index.php/science  

 КМЦ http://www.ukma.edu.ua/index.php/resursi/kulturno-mistetski-tsentr  

 ЄКТС http://www.ukma.edu.ua/ects/   

 Інформаційно-комп'ютерний центр 

https://www.ukma.edu.ua/index.php/resursi/icc  

 Центр забезпечення якості освіти НаУКМА 

https://www.ukma.edu.ua/index.php/osvita/quality-edu  

 Науково-дослідний Центр орієнталістики імені Омеляна Пріцака 

 Лабораторія генетики та клітинної біології кафедри біології 

 Кафедра біології 

 Відділ по роботі зі студентами https://www.ukma.edu.ua/index.php/about-

us/spilnoti/students-life  
  

 Активно підтримуються саб-сайти: 

 Англомовна версія сайту НаУКМА https://www.ukma.edu.ua/eng/  

Створено або оновлено розділи: 

o Philosophy and Religious Studies 
o Biology 
o Laboratory Diagnostics of Biological Systems 
o School for Politics Analysis 
o Psychology and Pedagogy 
o Environmental Studies 

https://md.ukma.edu.ua/
http://media.ukma.edu.ua/
https://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/dokumenty-naukma/self-analysis
https://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/dokumenty-naukma/self-analysis
https://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/dokumenty-naukma/self-analysis
https://www.ukma.edu.ua/index.php/science/gradschool
https://www.ukma.edu.ua/index.php/science/gradschool/project-competitions
http://www.ukma.edu.ua/index.php/science
http://www.ukma.edu.ua/index.php/resursi/kulturno-mistetski-tsentr
http://www.ukma.edu.ua/ects/
https://www.ukma.edu.ua/index.php/resursi/icc
https://www.ukma.edu.ua/index.php/osvita/quality-edu
https://www.ukma.edu.ua/index.php/science/tsentri-ta-laboratoriji/naukovo-doslidni-tsentr-orientalistiki-imeni-omelyana-pritsaka/zahalna-informatsiia
https://www.ukma.edu.ua/index.php/science/tsentri-ta-laboratoriji/laboratoriya-genetiki-ta-klitinnoji-biologiji/zahalna-informatsiia
https://www.ukma.edu.ua/index.php/osvita/fakulteti/fprn/kafedra-biologiji
https://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/spilnoti/students-life
https://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/spilnoti/students-life
https://www.ukma.edu.ua/eng/
https://www.ukma.edu.ua/eng/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=810
https://www.ukma.edu.ua/eng/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=809
https://www.ukma.edu.ua/eng/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=808
https://www.ukma.edu.ua/eng/index.php/research/centres/793-school-for-politics-analysis
https://www.ukma.edu.ua/eng/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=807
https://www.ukma.edu.ua/eng/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=806
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o Political Science 
o Economics 
o English Language 
o Public Relations 
o History 
o Sociology Department 
o Law Clinic 
o Marketing and Business Management 
o Department of Physical and Mathematical Sciences 

 

 Проект «Реставрація» http://restoration.ukma.edu.ua/  
 ЄКТС http://www.ukma.edu.ua/ects/  

 Alumni http://alumni.ukma.edu.ua/ 

 Наукові записки НаУКМА http://nz.ukma.edu.ua/ 

 Журнал «Кінотеатр» http://ktm.ukma.edu.ua/  

 Центр Жана Моне  http://jmce.ukma.edu.ua/  

 Інститут німецького права https://idr.ukma.edu.ua/  

 Прес-центр http://press.ukma.edu.ua/  

 Міжнародний Благодійний Фонд Відродження Києво-Могилянської 

Академії http://www.fund.ukma.kiev.ua/  

 Іменні фонди для НаУКМА http://endowment.ukma.edu.ua/  

 Центр кар’єри та працевлаштування студентів http://jcc.ukma.edu.ua/  

 Новий гуртожиток НаУКМА http://dormitory.ukma.edu.ua/  

 Кафедра лабораторної діагностики біологічних систем НаУКМА 

http://cmcr.ukma.edu.ua/Department_of_lab_diagnostics.html  

 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  

 База Документів НаУКМА http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-

us/sogodennya/dokumenty-naukma  

 Сторінки студентських організацій 

https://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/spilnoti/students-life/studentski-

orhanizatsii  
  

Протягом року проводиться рейтинг кафедр, наукових центрів та 

лабораторій НаУКМА за кількістю зовнішніх посилань. Визначення 

переможців здійснюється за допомогою безкоштовного сервісу SEO Quake раз 

на квартал. Результати публікуються на внутрішньому сервері 

http://victory.ukma.lan/news/index.php?itemid=172 

https://www.ukma.edu.ua/eng/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=805
https://www.ukma.edu.ua/eng/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=804
https://www.ukma.edu.ua/eng/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=803
https://www.ukma.edu.ua/eng/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=802
https://www.ukma.edu.ua/eng/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=801
https://www.ukma.edu.ua/eng/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=800
https://www.ukma.edu.ua/eng/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=799
https://www.ukma.edu.ua/eng/administrator/index.php?option=com_content&task=article.edit&id=798
http://www.ukma.edu.ua/eng/index.php/studies/departments/faculty-of-natural-sciences/physics-and-mathematics
http://restoration.ukma.edu.ua/
http://www.ukma.edu.ua/ects/
http://alumni.ukma.edu.ua/
http://nz.ukma.edu.ua/
http://ktm.ukma.edu.ua/
http://jmce.ukma.edu.ua/
https://idr.ukma.edu.ua/
http://press.ukma.edu.ua/
http://www.fund.ukma.kiev.ua/
http://endowment.ukma.edu.ua/
http://jcc.ukma.edu.ua/
http://dormitory.ukma.edu.ua/
http://cmcr.ukma.edu.ua/Department_of_lab_diagnostics.html
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/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/dokumenty-naukma
http://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/dokumenty-naukma
https://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/spilnoti/students-life/studentski-orhanizatsii
https://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/spilnoti/students-life/studentski-orhanizatsii
https://www.seoquake.com/index.html
http://victory.ukma.lan/news/index.php?itemid=172
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Постійно ведуться роботи по створенню унікальних фотослайдерів та 

інших графічних елементів для веб та друку. Дизайн сайту покращено з 

урахуванням юзабіліті-тестів та адаптовано до перегляду на мобільних 

пристроях. У листопаді 2018 Google Analytics почав індексувати мобільну 

версію сайту НаУКМА.  

Відсоток пристроїв, з яких користувачі заходили на сайт протягом 2018 

року: 

 Комп'ютери: 54,4 % (2017 - 61,6%) 

 Смартфони: 41,5 % (2017 - 32,6%)  

 Планшети: 4,1 % (2017 - 5,8%) 
 

Всі надані до відділу матеріали вчасно оновлюються та публікуються на сайті. 

Огляд трафіка за 2018 р. 
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Мережа НаУКМА 

Протягом 2108 року проведено роботи із розгортання нового ядра мережі 

НаУКМА(10 Gbit). Всі локальні сервери підключено до “нової” мережі, триває 

підключення структурних підрозділів НаУКМА.  

Організовано доступ до мережі Інтернет через бездротову мережу WiFi на 

кампусі НаУКМА:  
 1-й (перший) корпус - мережа запущена; 
 Бібліотека Антоновичів - мережа запущена; 
 10 (десятий) корпус -  мережа запущена; 
 6 (шостий) корпус - мережа запущена; 
 КМЦ – хол, 2 поверх (Колізей)  – мережа запущена; 
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 5 (п'ятий) корпус - мережа запущена; 
 3(третій) корпус – мережа запущена; 

  

Модернізовані системи кондиціонування та електроживлення серверної 

кімнати НаУКМА. 

 

 

 

8.1. Використання коштів у 2018 році.  Показники бюджету  

 

Надходження НаУКМА,  тис. грн. 

№ з/п Показник 2018 рік 

І  
НАДХОДЖЕННЯ (грошова форма) разом,  

в тому числі: 
197 475,9 

1.1 
Загальний обсяг фінансування з ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, 

в тому числі: 
115 030,7 

1.1.1 Фінансування з державного бюджету освітньої діяльності 95 996,9 

1.1.2 Фінансування з державного бюджету наукових проектів 2 384,4 

1.1.3 
Фінансування з державного бюджету проекту «Горизонти 

2020» 
89,0 

1.1.4. Фінансування з державного бюджету стипендій 16 560,4 

1.2 
Загальний обсяг надходження коштів СПЕЦІАЛЬНОГО 

ФОНДУ, в тому числі: 
82 445,2 

1.2.1 Освітня діяльність, в тому числі 71 901,9  

1.2.1.1 За джерелом плата за послуги, в тому числі 67 265,3 

1.2.1.1.1 

За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з 

функціональними повноваженнями, в т.ч. надходження на 

валютний рахунок в еквіваленті 9 542,9 тис. грн. 

56 856,8  

1.2.1.1.2 Від господарської діяльності (в основному гуртожитки) 6 800,3 

1.2.1.1.3 За оренду майна бюджетних установ 3 600,7 

1.2.1.1.4 Реалізація майна  7,4 

1.2.1.2 За джерелом інші власні надходження, в тому числі 4 636,6 

1.2.1.2.1 

Від отримання благодійних внесків, грантів, в т.ч. 

надходження на валютний рахунок в еквіваленті 1 547,7 тис. 

грн. 

2 899,1  

1.2.1.2.2 Суми за дорученнями 7,0 

1.2.1.2.3 Відсотки за депозитом 1 730,5 

1.2.2 Наукова діяльність, в тому числі 10 543,3 

1.2.2.1 На здійснення наукових проектів (платні послуги) 1 389,3 

1.2.2.2 

На здійснення наукових грантів (інші власні надходження), в 

т.ч. надходження на валютний рахунок в еквіваленті         

3 377,2 тис. грн. 

9 154,0  

ІІ Одержано безоплатно основних засобів, ТМЦ 

(НАТУРАЛЬНА ФОРМА), в тому числі: 
4 206,5 

2.1. Одержано до бюджету освітньої діяльності, в т.ч. надлишки, 3 673,9 

 

8. ФІНАНСОВА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
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виявлені при інвентаризації 107,2  тис. грн. 

2.2. Одержано до бюджету наукових проектів 532,6 

 

 

Використання коштів НаУКМА, тис. грн. 

№ з/п Показник 2018 рік 

 ВИДАТКИ (грошова форма) разом, в тому числі: 186 365,7 

1 Видатки ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ, в тому числі: 115 030,7 

1.1 
Видатки загального фонду на здійснення освітньої діяльності, в тому 

числі: 
95 996,9 

1.1.1 Оплата праці, в т.ч. нарахування 13 907,1  тис. грн. 77 133,3 

1.1.2 
Соціальне забезпечення, в т.ч. стипендії аспірантам, докторантам та 

інші виплати населенню 
7 160,6 

1.1.3 Комунальні послуги 7 977,5 

1.1.4 

Утримання ВНЗ, в т.ч. предмети, матеріали, обладнання та інвентар 

589,0 тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) 591,7  тис. грн., 

продукти харчування для дітей сиріт 544,8  тис. грн.) 

1 725,5 

1.1.5 Капітальні видатки (реконструкція та реставрація) 2 000,0 

1.2 
Видатки загального фонду на виконання наукових проектів, в тому 

числі: 
2 384,4 

1.2.1 Оплата праці, в т.ч. нарахування 303,4  тис. грн. 1 664,9 

1.2.2 Комунальні послуги 110,2 

1.2.3 Утримання ВНЗ  609,3 

1.3 
Видатки загального фонду на виконання проекту «Горизонти 2020», в 

тому числі: 
89,0 

1.3.1 Оплата праці, в т.ч. нарахування 13,1  тис. грн. 72,6 

1.3.2 Утримання ВНЗ 16,4 

1.4 Видатки загального фонду на стипендії (студентам) 16 560,4 

2 Видатки СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ, в тому числі: 71 335,0 

2.1 
Видатки спеціального фонду на здійснення освітньої діяльності, в 

тому числі: 
61 594,6 

2.1.1 За джерелом плата за послуги, в тому числі: 52 760,1 

2.1.1.1 
Оплата праці працівників бюджетних установ, в т.ч. нарахування 

7 536,5  тис. грн. 
40 629,9 

2.1.1.2 Стипендії та інші поточні трансферти населенню 0,0 

2.1.1.3 Комунальні послуги 2 857,9 

2.1.1.4 Утримання ВНЗ 6 697,4 

2.1.1.5 Капітальні видатки 2 574,9 

2.1.2. За джерелом інші власні надходження, в тому числі: 8 834,5 

2.1.2.1 
Оплата праці працівників бюджетних установ, в т.ч. нарахування 

437,4  тис. грн. 
2 436,9 

2.1.2.2 Стипендії та інші поточні трансферти населенню 540,8 

2.1.2.3 Комунальні послуги 48,6 

2.1.2.4 Утримання ВНЗ 2 882,9 

2.1.2.5 Капітальні видатки 2 925,3 

2.2 
Видатки спеціального фонду на здійснення наукової діяльності, в 

тому числі: 
9 740,4 
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2.2.1 За джерелом плата за послуги, в тому числі: 1 328,1 

2.2.1.1 
Оплата праці працівників бюджетних установ, в т.ч. нарахування 

153,9  тис. грн. 
846,9 

2.2.1.2 Комунальні послуги 38,7 

2.2.1.3 Утримання ВНЗ 442,5 

2.2.2 За джерелом інші власні надходження, в тому числі: 8 412,3 

2.2.2.1 Оплата праці працівників бюджетних установ, в т.ч. нарахування 

1 328,8  тис. грн. 
7 348,1 

2.2.2.2 Комунальні послуги  0,0 

2.2.2.3 Утримання ВНЗ 966,9 

2.2.2.4. Капітальні видатки 97,3 

 

 Оплата праці 

Фонд оплати праці у 2018 році виріс на 15,8% у порівнянні з 2017 роком 

завдяки підвищенню з 01 січня 2018 року: 

- мінімальної заробітної плати  на 16,34% (з 3200 грн. до 3723 грн.  на 

місяць); 

- посадових окладів на 10,125%.    

Загальна сума фонду оплати праці (без нарахувань) за 2018 рік становила 

96,2 млн. грн., що на 13,1 млн. грн. більше, ніж у 2017 році. 

У 2018 році, крім заробітної плати (згідно зі штатним розписом), 

виплачено премій і надбавок: 

- за I квартал 50% посадового окладу - 1497,4 тис. грн. 

- до 8 березня жінкам 50% посадового окладу - 979,4 тис. грн. 

- за II квартал 50% посадового окладу - 1474,8 тис. грн. 

- до Дня Академії 100% посадового окладу - 3163,4 тис. грн. 

- за підсумками роботи у 2018 році 100% посадового окладу - 2936,6 тис. грн. 

- до Новорічних та Різдвяних свят  - 213,4 тис. грн. 

- стимулювання факультетів  - 624,7 тис. грн. 

- за вступну компанію  - 264,1 тис. грн. 

- одноразові виплати, премії до ювілейних дат, матеріальна допомога - 230,8 тис. грн. 

 

У 2019 році на виконання Ухвали ректорату НаУКМА від 22 жовтня  

2018 року виділено 10% від коштів, залучених від прийому іноземних 

студентів-контрактників, розподіл яких здійснюється таким чином: 

5% для міжнародного відділу та 5% для факультету (програми), де 

здійснюється підготовка іноземних студентів, на розвиток матеріально-

технічної бази і матеріальне стимулювання. 

Сума премій та надбавок (які вказані вище) становить 11384,6 тис. грн., 

що складає 30,0% до посадового окладу. 

Крім того, виплатили 30% (а з жовтня 50%) щомісячної надбавки до 

посадового окладу у сумі 10812,4 тис. грн, що на 2714,7 тис. грн. більше, ніж у 

2017 році. 

Всього надбавок виплачено 22197,0 тис. грн., що на 2767,6 тис. грн. 

більше, ніж у 2017 році. 
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Загальна річна сума надбавок і премій до посадового місячного окладу 

кожного працівника у 2018 році становила: 

35% + 30% = 65%. 

Крім цього, всім категоріям працівників виплачено посадовий оклад на 

оздоровлення. 

Середня заробітна плата по університету склала 9376 гривень, яка 

порівняно з 2017 роком збільшилась на 14,3% (див. графіки). 

 

Динаміка зростання середньої заробітної плати за категоріями працівників 

(освіта) 

за 2010-2018 роки 
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Динаміка зростання середньої заробітної плати по університету (освіта) 

за 2010-2018 роки 

 

 

 

Починаючи з 1 січня 2019 року, відповідно до Закону України від 

23.11.2018р. № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік» 

мінімальна заробітна плата в місячному розмірі буде становити - 4173 гривні. 

 Посадові оклади з 1 січня 2019 року для всіх категорій підвищуються на 

9,024% для всіх категорій, а для науково-педагогічного персоналу на 20% і 

розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу працівника 1-го 

тарифного розряду, встановленого у розмірі прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб (1921 гривня). 

Протягом 2018 року відповідно до Ухвали Вченої ради створено і введено 

в штатний розпис Центр енергоменеджменту, Центр електронного навчання та 

01.01.2019р. на факультеті правничих наук створена кафедра суспільного 

врядування. 

Комітет фінансів, фандрейзингу, грантової діяльності Вченої ради НаУКМА  

спільно з фінансовими службами розробили та затвердили наказом Положення 

про формування та розподіл відрахувань від грантових проектів на діяльність 

та розвиток НаУКМА. 

 

 Прийом студентів 

Слід зазначити, що в 2018 році прийом бакалаврів по держзамовленню 

більше на 71 особу, а на магістерські програми університет не виконав набір 

порівняно з минулим роком на 77 осіб, внаслідок чого НаУКМА втратив ставки 

науково-педагогічного персоналу по загальному фонду. 
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Водночас за контрактом прийом бакалаврів та магістрів майже на рівні 

минулого року (див. графіки). 

 

Прийом студентів  

станом на 01 жовтня 2018 р. (чол.), в т.ч. іноземців: 
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Найкращі спеціальності 2018 року за обсягом надходжень (без іноземців) 

  

  

Спеціальність 

Прийом 2018 року 

кількість 

студентів-

контрактників, 

чол. 

вартість 

навчання, 

грн. 

сума 

надходжень, 

грн. 

БАКАЛАВРАТ  
 

 

  

1 

Філологія. Германські мови та 

літератури. Англійська мова, 

українська мова 

62 37000 2294000 

2 Право 61 46000 2806000 

3 

Міжнародні відносини,суспільні 

комунікації та регіональні студії 
43 46000 1978000 

4 Менеджмент 39 32000 1248000 

5 Економіка 41 28000 1148000 

МАГІСТРАТУРА  
 

 

  

1 

Публічне управління та 

адміністрування 
27 32000 864000 

2 Право 18 45000 810000 

3 Журналістика. Зв’язки з громадськістю  17 37000 629000 

4 Маркетинг 9 32500 292500 

5 Історія та археологія. Юдаїка 8 29000 232000 

 

Рух студентів 

 

За інформацією студентського відділу кадрів рух студентів за період з 

01.01.2018 р. по 31.12.18 року за  відповідний період  минулого року наведено у 

таблицях: 

Державне замовлення 
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2015 рік 2193 810 16 67 - 538 172 2376 

2016 рік 2376 875 12 71 - 663 187 2484 

2017 рік 2484 810 11 85 33 587 210 2560 

 

2018 рік 
2560 804 33 80 73 728 191 2485 
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Контрактне навчання 
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2015 рік 
823 424 40 67 - 149 86 985 

 

2016 рік 
985 444 45 71 - 187 173 1043 

 

2017 рік 
1043 670 49 85 33 171 163 1376 

 

2018 рік 
1376 658   38 80 73 175 259 1631 

 

За рахунок відрахованих та переведених на державну форму навчання 

студентів університет у 2018 році недоотримав майже 4,0 млн. грн. 

 Ремонтні роботи 

Капітальні видатки 

Джерелами фінансування робіт з капітального  ремонту та реставрації є 

кошти загального фонду, спеціального фонду та інші власні надходження. 

Згідно уточненого кошторису на 2018 рік планувалось  3723,7  тис. грн. 

Виконано робіт на суму 3 723,5  тис. грн., в тому числі: 

за кошти загального фонду - 2 000,0 тис. грн. 

за кошти спеціального фонду - 1 721,6 тис. грн. 

за інші власні надходження - 1,9 тис. грн.             

З них:  

Тис. грн. 

Капітальний ремонт приміщень загального користування 4-ї секції 9 блоків 

гуртожитку  за адресою вул. М.Цвєтаєвої,14б 1 497,9 

Капітальний ремонт кімнати  123 навчального корпусу №1 (відділ кадрів)    223,7 

Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реставрація та 

пристосування  Староакадемічного корпусу (1704-1740рр.) Братського 

монастиря  (пам’ятка архітектури (охор. № 15/1) та історії (260025-Н) 

національного значення) по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва».  

Стадія «Робоча документація» 2 000,0 

Підготовка і видача ТУ з теплопостачання  Староакадемічного корпусу, КП 

«Київтеплоенерго»        1,9 

 

 Кошториси на проведення капітальних ремонтів та реставрації 

проходять експертизу  документації. 
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Поточний ремонт 

Виконано робіт з поточного  та аварійного ремонту об’єктів 

університету   за кошти спеціального фонду на суму – 666,9 тис. грн., в тому 

числі:  
Тис. грн. 

Корпус №1. Ремонт кім. 123 42,8 

Корпус №4. Ремонт кім.102 183,6 

Поточний ремонт входу у бібліотеку рідкісної та цінної книги (КМЦ)   19,1 

Послуги з прибирання актової зали корп.1 8,5 

Послуги з встановлення приладів обліку на 2 корпусі (ел. лічильники)   14,8 

Корпус №6. Ремонт кім. 306 заміна дверей і замка   12,3 

Гуртожиток за адресою: Харківське шосе,17.  Вогнезахисна обробка  вагонки 

сходової клітини  34,0 

Гуртожиток за адресою: смт. Ворзель вул. Кленова,6 а корпус №5 

Послуги з вогнезахисту дерев’яних конструкцій покрівлі проведення технічного 

обслуговування вогнегасників, проведення оцінки (експертизи протипожежного 

стану)   28,3 

Аварійний ремонт АВР в корпусі №1  17,0 

Послуги з ремонту дверей корпусів №1 та №3, стільців  бібліотеки Антоновичів 59,9 

Перепакування, регулювання, чистка та змащування фурнітури вікон та дверей на 

кухнях блоках гуртожитку за адресою вул. М. Цвєтаєвої 14б 40,8 

Заміна вікна КМЦ   10,1 

Ремонт 3-х вікон Музею НаУКМА(Трапезна з Церквою Святого Духа)  28,4 

Ремонт 2-х вікон корп.3 кім.223  18,6 

Поточний ремонт підлоги та стелі гуртожитку за адресою смт.Ворзель 

вул.Кленова,6а  89,5 

Гідродинамічна прочистка каналізації об`єктів НаУКМА 50,0 

Сертифікат 9,2 

 

Чималу частину роботи виконано власними силами (оздоблювальні 

роботи загальною площею 1562 м2), в тому числі: 

Бібліотека Антоновичів протравлення штукатурки шпаклювання 

,ґрунтування та фарбування  стін та цоколя 

фасаду, 

сходових клітин та коридорів підвальних 

приміщень. 

Всього235 м2 

Перше містечко 

Ремонт фасадів, цоколя та фарбування 

приямків .лавок дошок  оголошень 

 ремонт стін: протравлення штукатурки, 

ремонт штукатурки, шпаклювання, ґрунтування 

та фарбування 

Всього 250м2 

Корпус№6 

Ремонт приміщення Польський  центр. 

Актовий зал, сходова клітина та 

коридор. 

ремонт стін: протравлення штукатурки, 

ремонт штукатурки, шпаклювання, ґрунтування 

та фарбування 

Всього 150м2 

Корпус №3. 

 1 поверх хол 

підвіконня та сходова клітина. 

Спортзал. 

 ремонт стелі та стін (частково шпаклювання, 

ґрунтування, протравлення та водоемульсійне 

фарбування 

Всього 49м2 
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Гуртожиток за 

адресою:М.Цвєтаєвої,14б 

2-3поверх загальний коридор та 4 холи 

301-304 душ 

401-404-кухня 

509-512 коридор 

1 поверх ізолятор та кімната 

відпочинку. 

Частково протравлення штукатурки 

(шпаклювання, ґрунтуваення  та в/емульсійне 

фарбування) 

Всього 692 м2 

Гуртожиток НаУКМА 

по вул. І.Кудрі 31.а  
Поточний ремонт санвузлів блоків 

№31,32,41,42,43,44,52,53,54,62,63,64,72,7

3,74,81,82, 

83,84,91,92,93,94 

Шпаклювання, ґрунтування, протравлення від 

грибка та в/емульсійне фарбування стін та 

стель. 

Всього 186 м2 

 

 

При проведенні ремонтних робіт застосовується стала практика 

використання енергозберігаючих технологій (використання енергозберігаючих 

ламп та металопластикові енергозберігаючі вікна, заміна зношених труб на 

пластикові тощо). 

Приймання виконаних робіт проводиться комісійно, з представниками 

факультетів та студентських організацій. 

На 2019 рік заплановано реконструкцію  в  корпусі 1 та  гуртожитку  по 

вул. І. Кудрі теплопунктів з облаштуванням сучасним обладнанням та 

приладами обліку, капітальний  ремонт  водогінної системи  гуртожитку  смт.   

Ворзель, благоустрій  та  облаштування  плацу  містечка №1. 

 

8.2. Робота по залученню додаткових коштів на розвиток проектів 

НаУКМА 

Група залучення коштів (фандрейзингу) відділу стратегічного розвитку 

(ВСР) займається залученням додаткових коштів і матеріальних ресурсів для 

розвитку університету, адмініструванням частини премій, відзнак, стипендій 

від партнерів НаУКМА, а також реалізує інші програми, пов’язані із 

залученням коштів та комунікацією з партнерами університету. 

Уся могилянська спільнота щиро вдячна нашим партнерам – приватним 

особам та організаціям, котрі підтримали НаУКМА у 2018 році. Завдяки 

лояльній підтримці своїх прихильників університет отримує можливість 

фінансувати ті напрямки роботи, які не фінансує або недостатньо фінансує 

держава. Внески та програми благодійників також уможливлюють участь 

наших науковців у міжнародних конференціях, роботу над науковими 

дослідженнями та публікаціями, не турбуючись про втрату постійного доходу у 

вигляді зарплати викладача. Наші викладачі також мають змогу підвищувати 

свою професійну кваліфікацію за новітніми принципами. Розвиток нових 

програм, залучення найбільш здібнішої молоді України та створення простору 
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для розвитку талантів наших студентів – все це також стає можливим завдяки 

підтримці донорів і благодійників. 

Виконання планів 2018 року із залучення коштів ФР-групою НаУКМА 

 
Таблиця 8.3 

 Проекти План на 2018 рік, 

грн. 

Фактично залучено у 

2018 р., грн. 

Стипендії (програми заохочення) для 

студентів 

1 110 328 2 311 191 

1.  Стипендії для магістрів Факультету 

природничих наук (ФПрН) за наукові 

роботи та  

Стипендії кращим студентам ФПрН 

4 курсу (спеціалізації «Хімія» та 

«Біологія») 

100 000 100 750 

2.  Створення/поповнення студентських 

стипендіальних фондів 

0 544 170  

 

3.  Стипендія абітурієнту 

магістерських програм від Фонду 

Позняків 

24328 27 326 

4.  Стипендії для ветеранів АТО, що 

навчаються на МП «Публічне 

управління та адміністрування» 

0 216 370 

5.  Стипендії для студентів із сільської 

місцевості 

211 000 477 575 

6.  Стипендії для навчання за 

контрактом студентів МП 

«Публічне управління та 

адміністрування»  

775 000 945 000 

Програми для викладачів 75 000 675 956 

7.  Створення викладацького 

стипендіального фонду 

0 256 609 

8.  Щорічна конференція викладацької 

майстерності для викладачів 

НаУКМА 

0 31 022 

9.  Грант від Тараса Лукачука на 

відзнаку Кращого викладача ФПрН 

та Кращого викладача кафедри 

англійської мови 

75000 75 776 

10.  Програма професійного розвитку 

викладачів НаУКМА 

0 313 209 

Підтримка науково-дослідної діяльності 1 959 154 3 717 517 

11.  Англомовні рецензовані журнали 200 000 200 000 

12.  Докторська школа НаУКМА ім. 

родини Юхименків 

400 000 1 904 909 

13.  Устаткування екологічної 

навчально-дослідницької лабораторії 

ФПрН  

211 154 237 208 

14.  Археологічна експедиція НаУКМА 40 000 62 400* 

15.  Наукові стипендії для викладачів 900 000 1 105 000 
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НаУКМА 

16.  Програма підтримки участі 

науковців НаУКМА у міжнародних 

конференціях 

208 000 208 000 

Розвиток університетської 

інфраструктури 

2 000 000 2 058 123 

17.  Цифровий університет 2 000 000 1 406 510 

18.  Створення музичного хабу «Кут» 0 128 578 

19.  Придбання спортивного інвентаря 

для кафедри фізичного виховання та 

форми для команди 

0 2500 

20.  Створення Києво-Могилянської 

фундації в Канаді Світовий конгрес 

Українців 

0 520 535 

 ЗАГАЛОМ 5 151 482 8 763 447 

 

Залучення коштів на розвиток НаУКМА та підтримка проектів 

здійснюється шляхом роботи з донорами, які надають регулярну підтримку, 

проведення кампаній із залучення коштів, роботи з фондами та 

корпоративними донорами, отримання державного цільового фінансування. 

 

8.3. Розвиток матеріально-технічної бази 

 

Для забезпечення життєдіяльності та функціонування університету 

здійснено закупівлі товарів та послуг за наступними статтями витрат, а саме: 

- мультимедійних проекторів на суму 206,31 тис. грн (у 2017 році на суму 

365,77 тис. грн.); 

- оплати інших комунальних послуг 459,59 тис. грн. (у 2017 році на суму 

300,50 тис. грн.); 

- послуг інтернет-провайдерів 283,16 тис. грн. (у 2017 році на суму 268,04 

тис. грн.); 

- супроводження програмних комплексів 417,17 тис. грн. (у 2017 році на 

суму 356,30 тис. грн.); 

- послуг телефонного зв’язку 147,93 тис. грн. (у 2017 році на суму 125,03 

тис. грн.); 

- послуг страхування майна 97,83 тис. грн. (у 2017 році на суму 49,49 тис. 

грн.); 

- послуг ремонту обладнання, приміщень та інженерних мереж 737,32 тис. 

грн. (у 2017 році на суму 634,38 тис. грн.); 

- послуг паспортизації технічного стану будівель 138,25 тис. грн. (у 2017 

цих послуг не було) 

- послуг акредитації 70,73 тис. грн. (у 2017 році цих послуг не було); 

- послуг екскурсійного обслуговування 39,29 тис. грн. (у 2017 році на суму 

35,95 тис. грн.); 

- ліцензійного програмного забезпечення 109,72 тис. грн. (у 2017 році на 

суму 60,12 тис. грн.); 
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- послуги зі встановлення мережного обладнання 309,40 тис. грн.  

(у 2017 році 0,00 тис. грн.); 

- послуг курсів, семінарів 36,05 тис. грн. (у 2017 році на суму  

9,91 тис. грн.). 

 

У 2018 році здійснені закупівлі товарів та послуг для забезпечення  

інформатизації університету  на суму 1113,33 тис. грн. (у 2017 році на суму 

11412,07 тис. грн.). 

 На виконання Закону України «Про вищу освіту», у 2018 році для 

студентського самоврядування придбано матеріальних цінностей на суму    

185,52 тис. грн. (у 2017 році на суму 129,17 тис. грн.) 

 За 2018 рік через систему PROZORRO проведено закупівель на суму  

37261,30 тис. грн. (кошти спеціального і загального фондів, наукових 

досліджень, грантів, та інших надходжень), з них: 

- проведено звітів про виконання договорів на суму 7187,99тис.грн.; 

- проведено державних закупівель (тендерів) на суму 26413,76тис.грн. 

У 2018р. проведено 18 процедур державних закупівель (тендерів), а саме: 

- 6 переговорних процедур для закупівлі комунальних послуг; 

- 1 переговорна процедура для закупівлі  робіт щодо розробки проектно-

кошторисної документації для реставрації Староакадемічного корпусу 

НаУКМА; 

- 11 відкритих торгів для закупівлі охоронних послуг, робіт щодо розробки 

проектно-кошторисної документації для реставрації Староакадемічного 

корпусу НаУКМА, крісел в актовий зал 1-217, послуг щодо вивезення твердо-

побутових відходів. 

В 2019 році планується встановлення 2-х відеокамер на фасаді першого  

поверху  в  корпусі  №2.   

 

8.4. Студентські гуртожитки 

 

Адміністрація університету постійно приділяє увагу утриманню 

студентських гуртожитків. Виділяються кошти на зміцнення матеріально-

технічної бази та ремонтні роботи. Так, у 2018 році для гуртожитків придбано 

предметів, матеріалів на 169,9 тис. грн., предметів довгострокового 

користування на суму 81,3 тис. грн. 

Адміністрація університету тісно співпрацює зі студентським 

самоврядуванням. За Положенням про студентський гуртожиток НаУКМА 

студентські ради гуртожитків беруть безпосередню участь у поселенні, що 

сприяє прозорості та уникненню різного роду конфліктів. 

Відділом по роботі зі студентами здійснюється співпраця з комендантами 

гуртожитків, житловим відділом університету, Радами гуртожитків, 

заступниками деканів факультетів щодо розгляду подань, запрошення 
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студентів на бесіди за участю заступників деканів і представників 

студентського самоврядування. 

Робота в гуртожитках НаУКМА протягом 2018 року активно велася  

спільно зі студентськими Радами гуртожитків. Діяльність студентських рад 

гуртожитків спрямована на поліпшення соціально-побутових умов 

проживання, профілактиці негативних явищ. Студентські ради діють в усіх 

гуртожитках і спільно з комендантами гуртожитків, представники  цих рад 

здійснюють організацію активностей і моніторинг порушень студентами 

правил проживання у гуртожитках.  

Найбільш проактивними студентськими Радами гуртожитків були – Ради 

гуртожитків, що знаходяться на Троєщині і на Харківському шосе.  

   Представники всіх рад гуртожитків були активно долучені до поселенню 

абітурієнтів і студентів влітку 2018 року. 

 

8.5. Додержання прав та законних інтересів осіб з особливими потребами 

На виконання Указу Президента України №401/2017 від 02.12.2017р., 

листа Міністерства освіти і науки України від  24.05.2018р. №1/9-343 в 

університеті був розроблений (наказ НаУКМА № 236 від 31.05.2018 року) План 

заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 

2020 року в частині доступності до будівель та приміщень НаУКМА для 

маломобільних груп населення, а також Порядок супроводу (надання 

допомоги) особам з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у 

НаУКМА.  

На 2019 рік  планується обстеження корпусів для пристосування цих 

приміщень для забезпечення доступності до них осіб з інвалідністю та 

маломобільних груп населення, зокрема корпуси №№ 1,2,3,4,5,6,9 та бібліотеки  

Антоновичів. 

8.6. Стипендіальне забезпечення  

 

І. Бюджетна програма КПК 2201190 “Виплата академічних стипендій 

студентам (курсантам) вищих навчальних закладів” 

 

Стипендіальний фонд: 
 2017 рік 2018 рік Різниця (+) 

Видатки 14 518,8 тис. грн. 16 650,4 тис. грн. 2 131,6 тис. грн. 

 

У порівнянні з 2017 роком видатки по стипендіальному фонду 

збільшились на 15%.     

Середньорічна чисельність студентів за державним замовленням –      

2512 чол. (у 2017 році - 2497 чол.). 

Відсоток стипендіатів у загальній кількості студентів  - 41,6%, що менше, 

ніж у 2017 році, на 0,5% (у 2017 році - 42,1%). 

Мінімальна  ординарна (звичайна) академічна стипендія становить 1300 

грн. Академічна стипендія студентів, які посідають найвищі рейтингові позиції, 



188 
 

збільшується на 45,5% у порівнянні з ординарною (звичайною) академічною 

стипендією. 

ІІ. Бюджетна програма КПК 2201160 "Підготовка кадрів вищими 

навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх 

баз практики" 

Стипендіальний фонд (аспірантів, докторантів) та інші виплати 

населенню: 

 
 2017 рік 2018 рік Різниця (-) 

Видатки 7 969,5 тис. грн. 7 160,6 тис. грн. -808,9 тис. грн. 

 

У порівнянні з 2017 роком надходження та видатки по стипендіальному 

фонду зменшились на 11%.     

Чисельність стипендіатів-аспірантів – 120 чол., що менше, ніж у 2017 

році, на 19 чол. (у 2017 році - 139 чол.). 

Чисельність стипендіатів-докторантів – 2 чол., що менше, ніж у 2017 році, 

на 5 чол. (у 2017 році - 7 чол.). 

Виплата матеріальної допомоги студентам склала 446,4 тис. грн. 

Виплата матеріальної допомога (аспірантам, докторантам) склала            

12 тис. грн. 

Студенти із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування (середньорічна 14 чол.), були забезпеченні в повному обсязі всім 

необхідним, що передбачено законодавством. 

 

8.7. Соціальна та психологічна підтримка співробітників та студентів 

 

Соціальна підтримка співробітників  

 

Протягом  2018  року профспілковий комітет НаУКМА проводив роботу 

по реалізації статутних завдань щодо забезпечення трудових, соціально-

економічних прав і інтересів та соціального захисту працівників-членів 

профспілки.  

Виходячи з економічної та політичної  ситуації в країні, звітний рік був 

динамічний та складний. Профком НаУКМА займав активну позицію у 

відстоюванні прав і гарантій освітян в процесі підготовки  та обговорення 

Державного бюджету України на 2019 рік.  На жаль,  рівень соціального 

забезпечення працівників освіти загалом, і університету зокрема, не відповідав 

викликам та потребам сьогодення. Можливо, це одна з основних причин того, 

що  кількість заяв на матеріальну допомогу не зменшилася. Якщо ще у 2016 

році  було  виплачено матеріальної допомоги  на загальну суму  24 400 грн., то 

протягом звітного 2018 року було виплачено матеріальної допомоги у 2,5 рази 

(!) більше, а саме,  на суму 58 600,00 грн.  

Серед основних причин звернень переважають проблеми із здоров’ям, 

вирішення  яких потребує фінансів, в тому числі  збільшення онкологічних 

захворювань серед працівників університету, різноманітні оперативні 
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втручання, оплата діагностичних послуг та придбання ліків.  Все це стає 

важким тягарем для працівників освіти, особливо бюджетної сфери. Серед 

звернень чимала кількість заяв надійшла з приводу смерті близьких родичів, 

важкого матеріального становища, необхідністю оздоровлення тощо. 

Як і у попередні роки,  у 2018 році  профспілка НаУКМА виділила   

35 тис.грн. на оздоровлення своїх працівників  і всі охочі члени профспілки 

отримали часткову матеріальну компенсацію на відпочинок або лікування у 

відпускний період.   

 4 дітей  з неповних та малозабезпечених  родин працівників університету 

отримали  безкоштовні путівки до дитячих таборів відпочинку на морі 

"Сонячний берег"  (Одеська обл., Білгород - Дністровський р-н, смт Сергіївка) 

та в Західній Україні «Карпатські зорі»  (Івано-Франківська обл., Косівській р-

н, м. Косів).   

Приділялася увага профспілкового  комітету і культурно-масовій  роботі, 

були організовані захоплюючі екскурсійні програми.  

 

Психологічна підтримка студентів та співробітників 

 

 Професійне завдання практичного психолога Національного 

університету «Києво-Могилянська академія» (далі психолог) є надання 

своєчасної кваліфікованої психологічної допомоги та підтримки студентам та 

співробітникам, які мають у цьому потребу і самі звернулись із запитом щодо 

складних питань та ситуацій, що виникають в процесі їх навчання/ роботи в 

університеті.  

У звітному році діяльність психолога була зосереджена переважно на 

таких основних напрямках: 

Консультаційна психологічна допомога у форматі: 

- індивідуального консультування студентів, котрі звернулися із запитом, 

- психологічно-реабілітаційної допомоги студентам, які перебувають у 

кризовій ситуації, 

- індивідуальні одноразові бесіди зі студентами, 

- індивідуального консультування батьків студентів,  

- індивідуальне консультування співробітників, які звернулись із запитом 

- групове консультування студентів 

- психотерапевтичної групи. 

 

Запити на індивідуальні консультації студентів стосувалися таких 

аспектів: 

- щодо навчального процесу (питання організації власної навчальної 

діяльності, подолання проблем розподілу часу, невпевненості у собі на 

семінарах, страхів складання екзаменаційної сесії, адаптації до навчання та 

нового колективу); 

- щодо проблемних міжособистісних стосунків, особливостей 

міжособистісної комунікації (питання конфліктних відносин з ровесниками у 
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студентському колективі, з сусідами по кімнаті в гуртожитку, з викладачами, з 

батьками); 

- щодо близьких взаємовідносин з протилежною статтю  

- запити, пов’язані зі станом здоров’я, незадоволенням своїм 

психологічним станом; 

- запити, пов’язані з якостями особистості, характером.  

- питання щодо профорієнтації були також актуальними.  

 

Докладніше показники за напрямками психологічної допомоги та 

підтримки представлені в таблиці: 

  

№ Спектр запитів на індивідуальне консультування 

Кількість 

наданих 

консультацій  

(60-90хв.) 

 

 

 

1 

Індивідуальне консультування  студентів:  

- щодо навчального процесу 91 

- щодо міжособистісних відносин 125 

- щодо взаємин  з  батьками   37 

- щодо стану здоров’я, інвалідності,   психологічного  стану 55 

- щодо корекції якостей характеру 10 

- профорієнтація 20 

2 Індивідуальні одноразові бесіди, надання інформаційної підтримки 123 

3 Кризове консультування студентів щодо травм, хвороб, втрат, 

вимушеного переселення  

10 

4 Індивідуальне консультування  батьків студентів 27 

5 Індивідуальне консультування співробітників 9 

 

 

6 

Групове консультування  студентів:  

- міжособистісні стосунки у студентському колективі 2 

- навчальні семінари для студентів, які проводять тренінги 5 

- організаційні зустрічі з Студентською командою психологічної 

підтримки «Рівний-Рівному» 

Щопоне 

ділка 

7 Психотерапевтична група студентів 7 

 

Найбільш актуальні теми консультувань у звітному році залишаються такі 

ж самі, як і у попередні роки: щодо відносин з протилежною статтю, 

навчального процесу, взаємин з батьками. 

Період, в який зростає кількість звернень студентів, це час перед кожною 

сесією та під час сесії.  

Збільшився запит на консультування щодо свого психологічного стану і 

стану здоров’я (47 консультацій у 2017р., 55консультацій у 2018р.); при цьому  

зменшилась кількість групових консультувань студентів.  

Запити щодо профорієнтації зменшилися (20 консультацій) порівняно з 

2017 роком (29 консультацій). 

Частка звернень батьків студентів на індивідуальні консультації трохи 

збільшилася порівняно з 2017р. (21 консультація у 2017 р., 27 консультацій у 

2018 р.) 
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Запит на індивідуальні консультації співробітників трохи зменшився 

порівняно з 2017 р. (15 консультацій у 2017 р., 9 консультацій у 2018 р.). 

 

Графік показників кількості проведених тренінгів за 2010-2017р.р. 

 

 
  

Психологічна просвіта проводилась з метою формування у студентів 

орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я, 

профілактики алкоголізму, наркоманії, СНІДу періодично  протягом січня – 

червня, вересня – грудня 2018 р. було зроблено: 

- проведення індивідуальних бесід; 

- обговорення питань здорового способу життя під час проведення лекцій 

та семінарських занять; 

- пошук, відбір та підготовка матеріалів для сайту психолога, дошки 

оголошень та столу роздаткових матеріалів просвітницької тематики;  

- оформлення та наповнення матеріалами дошки оголошень, сайту 

психолога (http://consultant.ukma.edu.ua/) та сторінки тренінгів у фейсбуці 

(тренінги «Рівний рівному»). 

 

8.8. Юридична робота 

 

Основним завданням юридичного відділу є організація правової роботи, 

спрямованої на правильне застосування, дотримання вимог законодавства, 

представлення інтересів НаУКМА в судах.  

У 2018 році разом з відповідними підрозділами НаУКМА здійснювалась 

робота над нормативними документами щодо організації освітньої діяльності, 

стипендіального забезпечення, впровадження дистанційної освіти, роботи 

комісії з інтелектуальної власності, грантової діяльності, документації з питань 

трудового законодавства, охорони праці, публічних закупівель тощо. 

За 2018 рік юридичним відділом, зокрема, виконана така робота: 

перевірено надані накази з адміністративної діяльності, руху студентів; 
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https://www.facebook.com/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B8-%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-1238289489569525/
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взято участь роботі щодо реєстрації права державної власності на 

нерухоме майно за Міністерством освіти і науки України, права господарського 

відання за НаУКМА та внесено дані до Єдиного державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності - 17; 

опрацьовано посадових інструкцій – 21; 

опрацьовано положень, інструкцій, правил – 72; 

опрацьовано договорів (господарських, про співпрацю) – 187; 

підготовлено, опрацьовано листів, у тому числі щодо заборгованості за 

надання послуг, на звернення, запити громадян, підприємств, організацій, 

органів державної виконавчої влади, правоохоронних органів, з реєстрації 

права державної власності на нерухоме майно – 322; 

забезпечено ведення судових справ – 4, та взято участь у 13 судових 

засіданнях, підготовлено документів судового, виконавчого провадження – 26; 

надано роз‘яснення за зверненнями працівників, студентів з виробничих та 

соціальних питань, адміністративної діяльності НаУКМА; 

взято участь у роботі ректорату, приймальної комісії, стипендіальної 

комісії, комітету з конкурсних торгів (тендерному комітеті) тощо. 

Здійснювався облік положень НаУКМА, надання цієї інформації 

підрозділам. 

Підвищення професійного рівня працівників юридичного відділу 

відбувалось шляхом вивчення судової практики, фахових видань, участі у 

навчальних семінарах, зокрема, семінарі від ТОВ «Ліга: Практик»: «Нові 

процесуальні кодекси та проблеми застосування їх норм в 2018 році», вебінарі 

«Відпустка-2018», вебінарі журналу «Кадровик України» «Нововведення для 

кадровиків у законодавстві 2018», семінарі Центру економічної освіти 

«Практика здійснення державних закупівель в Україні у 2018 році», у 

міжнародному формі «Інтелектуальна власність та інноваційна діяльність».  

 

 

Протягом звітного періоду активно проводилася робота зі студентськими 

організаціями, осередками, ініціативними групами. Відділом по роблті зі 

студентами здійснювалися: 

 співпраця з органами студентського самоврядування, зі студентськими 

організаціями  з метою оцінки їхніх потреб для підвищення ефективності 

діяльності, планування кроків; 

 підтримка та координація студентських індивідуальних та колективних 

ініціатив; 

 участь та активізація діяльності студентського самоврядування в 

гуртожитках НаУКМА;  

 організаційна і інформаційна підтримка участі студентів у заходах поза 

НаУКМА;  

  

9. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ  
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 участь в організації та PR-компаніях заходів студентських організацій 

університету (круглих столах, тематичних вечорах, конкурсах тощо); 

 участь у  роботі комісії конкурсу студентських проектів серед 

претендентів на підтримку НаУКМА; 

 консультативна допомога студентам у створенні нових організацій, а 

також сприяння діяльності організацій шляхом надання консультацій, 

організаційної підтримки заходів, допомоги у співпраці з підрозділами 

університету тощо. 

 

Перелік найбільш активних студентських організацій НаУКМА: 

1) East West Business  

2) Студія старовинного танцю "Міжсвіття"  

3) Люмен  

4) Кіноклуб Могилянки  

5) FIdo (ФІдо)  

6) Танцювальна студія НаУКМА Mohylanka Dance  

7) ТА Могилянка  

8) Potluck  

9) Студентська організація НаУКМА “Туристичний клуб “Стрім” (Турклуб)  

10) Спудейське Братство  

11) Ґік-клуб Києво-Могилянської академії  

12) Спортивний студент КМА (ССКМА)  

13) Асоціація студентів-політологів НаУКМА  

14) Братство козацького бойового Звичаю "СПАС"  

15) Дебатний клуб НаУКМА  

16) Український студент  

17) Enactus NaUKMA  

18) Радіо КВІТ  

19) Бадді НаУКМА  

20) Kyiv Mohyla Moot Court Society  

21) Студентське біологічне товариство  

22) Студентська Організація "Екоклуб "Зелена Хвиля" 

 

 

10.1. Позанавчальна робота зі студентами 

 

Протягом звітного періоду культурно-просвітницька, виховна робота були 

одним із пріоритетів діяльності адміністрації та професорсько-викладацького 

колективу НаУКМА.  

З метою координації зусиль в виховній та позанавчальній діяльності в 

університеті функціонує відділ по роботі зі студентами, в складі якого також 

працює психолого-медико-педагогічний консультант.  

 10. ПОЗАНАВЧАЛЬНА РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ, СПОРТИВНА ТА 

КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
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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 регулює дотримання нормативних 

документів (Закону про вищу освіту, Положення про студентське 

самоврядування в НаУКМА, Положення про студентський гуртожиток 

НаУКМА тощо). В цій роботі відділ активно 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 із січня 2018 по грудень 

2018 р. відбувалась за кількома основними напрямами: 

- організація регулярних засідань зборів Ради заступників деканів; 

- постійне розповсюдження інформації серед студентів та підрозділів 

університету 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 бакалаврату та 

магістеріуму підписано (2018-2019 н.р) 1100 угод, 

- організація та участь у вирішенні питань, пов'язаних з поліпшенням умов 

проживання та профілактики правопорушень у гуртожитках НаУКМА. 

Протягом звітного періоду відділом здійснювалася організація 

нагородження студентів НаУКМА:  

- академічними стипендіями Президента України, Кабінету Міністрів 

України, М.С. Грушевського, переможців Всеукраїнських студентських 

олімпіад, відзнаками голови Подільської державної адміністрації, щорічними 

ґрантами. 

Крім того, відділ по роботі зі студентами брав участь у:  

- Днях відкритих дверей НаУКМА; 

- вступній кампанії 2018 р.; 

- консультаційній та організаційній підтримці благодійних заходів 

студентських організацій зі збору благодійної допомоги;  

- організації зустрічей кандидатів на посаду  заступників деканів 

НАУКМА зі студентами;  

- заходах для активізації студентів у опитуванні щодо якості навчальних 

курсів; 

- організації отримання Корпоративних угод студентами першого року 

навчання разом з представниками Студентської колегії; 

- численних студентських заходах, конкурсах, Конференції студентів, 

студентських благодійних ярмарках, акціях тощо; 

- організації психологічних семінарів-тренінгів для студентів тощо. 

 

10.2. Працевлаштування студентів та випускників 
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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. 

Основні напрямки діяльності Центру: 

Допомога студентам та випускникам НаУКМА у пошуках роботи.  

В рамках даного напрямку триває налагоджена співпраця з постійними 

компаніями-роботодавцями, а також відбувається регулярна робота по 

залученню нових партнерів з метою розширення можливостей для 

працевлаштування студентів та випускників. Протягом 2018 року компаніями 

було запропоновано 1112 вакансій на постійну, тимчасову роботу, програми 

стажування в державних установах, бізнес секторі, громадському секторі, 

наукових та освітніх установах.  

Основні компанії, які є роботодавцями для студентів та випускників 

НаУКМА та беруть активну участь в освітніх університетських проектах, 

спрямованих на формування у студентів якостей молодих фахівців: KPMG, 

«АЕРОХЕНДЛІНГ», ГО «Інтерньюз-Україна», НГО ACTED, Unilever, Новое 

время, Галерея Карась, 1+1 Медіа, Центр клітинної терапії  «ЕмСел», One 

Philosophy Group, UMG Investments, Центр Разумкова, English Prime, One Hour 

Translation, Deloitte, ЛУН Пошук, Takeda Ukraine, «Профпереклад», Київська 

Школа Економіки, Ukrsibbank BNP Paribas Group, Аналітичний центр CEDOS, 

Samsung, Державна регуляторна служба, ГО «Сонячне подвір`я», Українська 

Асоціація Медіа Бізнесу, RB (Reckitt Benckiser), Global Mobility Services, 

Генезис, UNOPS Ukraine, Альянс громадського здоров'я, Фармак, Мінрегіон, 

EY Ukraine, Procter & Gamble, Український культурний фонд, PwC Україна, 

Baker Tilly, Google, ІТ стартап, PSA Group, Raiffesen Bank Aval, Сингента, 

рекламна агенція «Evolution+», Український інститут, ZNOUA, Соціальне 

підприємство «Кіноbus», GlaxoSmithKline, Publicis Groupe Ukraine, ГО 

«Інститут миру і порозуміння», Embassy of Canada, Mazars Ukraine, 

Український Інститут «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та 

послугах (TAPAS)», МФО «Рівні можливості», Sanofi Ukraine, Центр демократії 

та верховенства, Sovamax, Insoft Capital, Уркоргсинтез, 3Shape, GIZ in Ukraine, 

БФ «Рокада», Mars Ukraine, DexDigital, National Accumulator Corporation 

«ISTA», АНКОР Україна, Мiнекономрозвитку, Mobi-Hub company, EPAP 

Ukraine, UMG Investments, Укртелеком, «Вікімедіа Україна», проект 

Представництва ЄС «Комунікація Європи в України», Енергостіл, Сенсорія, 

Kreston GCG, Медична біллінгова компанія, Chumak Company, Освітня агенція 

«Бізнес-лінк», «Green Country», НМУ ім О.О. Богомольця, «Ілляшев та 

Партнери», Аспен Україна, фармацевтична фірма «Дарниця», Національний 

музей «Меморіал жертв Голодомору», Portmone.com, PepsiCo Україна, 

Materialise, Фонд «Євразія», Міністерство фінансів України, Громадське радіо, 

Nestlé, Freedom House,  Національний банк України, Національний художній 

музей України, Національна суспільна телерадіокомпанія України, American-

Canadian tech company, Кабінет Міністрів України,  Redcliffe Partners, 

McKinsey & Company, SAT, Skyline Health Group, «Інститут економіки та 

https://www.facebook.com/EYUkraine/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAeO37A1CjFzqs8rR-8iDy8d7vHX8nCz09yFBBn_IzGxbAsrU-bzLXv9AfDu6bkZVbcztmM5mimwihh
https://www.facebook.com/namu.museum/
https://www.facebook.com/namu.museum/
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прогнозування НАН України», Danone, Sayenko Kharenko, Астарта-Київ, Києво-

Могилянська Бізнес Школа, ГО «Український екологічний клуб «Зелена 

Хвиля», МГО «Міжнародний центр розвитку і лідерства», БФ «Право на 

захист», ГО «Центр демократії та верховенства права», Аграрний капітал, 

«Навчай для України», Український культурний фонд, Проекти ЄС, EVO, 

Мультимедійна школа Укрінформу - Media School, ДП «Електронне здоров’я», 

«Міжнародні Авіалінії України», Асоціація міст України, Baker McKenzie, БФ 

«Бібліотечна країна», UA: Суспільне мовлення, Енергостіл, «Навчай для 

України», ProZorro, ГО «Ла Страда-Україна», Центр політичних студій та 

аналітики «Ейдос», Loreal, Concorde Capital, Кернел, East Europe Foundation, 

Екодія, МЕТIНВЕСТ, SMARTLINE Group, БІОЛАБТЕХ ЛТД, Міжнародний 

фонд «Відродження» Незалежний центр політичних досліджень, CIVITTA, 

AVELLUM, Міністерство екології та природних ресурсів України. 

Формування якостей молодого фахівця та адаптація до сучасних 

вимог на ринку праці. 

Протягом 2018 році продовжується наповнення актуальним контентом он-

лайн проект для студентів та випускників «Кар’єра: крок за кроком. 

Корисності». В рамках даного проекту ЦКПС підготовлено та опубліковано 

корисні практичні матеріали з пошуку роботи «Секрети успішного пошуку 

роботи», «Побудова власної кар’єри», «Де і як шукати роботу?», «Прийшов час 

писати резюме...», «Телефонне інтерв’ю». Матеріали розміщено на сторінці ФБ 

та на сайті ЦКПС http://jcc.ukma.edu.ua.  

У 2018 році Центром працевлаштування впроваджується проект «Students 

Career Hub». Це індивідуальне та групове консультування щодо профорієнтації, 

пошуку роботи, кар’єрного розвитку, огляду сучасних професій, написання 

резюме; проведення майстер-класів, семінарів, тренінгів, інформування 

студентів про партнерські заходи, метою яких є формування необхідних 

практичних навичок для успішного працевлаштування та професійного 

зростання в сучасному бізнес середовищі. Можливості 2018 р.: 

- Global Youth Fest`18 

- EVO MeetUp IM WOMAN {IM = Internet marketer} 

- PwC Club: Зустріч з Олексієм Катасоновим «Work-life balance у професії 

юриста: міфи чи реальність?» 

- Mars Marketing Challenge 

- Open Day Attendify 

- Arzinger White Collar Crime Challenge 

- YouthGeneration Conference`18 

- Квест у "Райффайзен Банк Аваль" 

- Business truth 4YOUth 

- Recruitment Open Day 

- PwC Club: Зустріч з Дмитром Донцем «Багатогранність юридичної 

професії» 

- Exclusive Business Training For Students. Practical Advice Only 

- День Рекламіста: лекції від Banda та Saatchi & Saatchi 

https://www.facebook.com/schoolukrinform/?fref=mentions
http://jcc.ukma.edu.ua/
https://www.facebook.com/events/282427239259426/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/583031272118939/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/340302709865538/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/1893929134032390/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/552433265169144/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/222798678623395/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/450534312107341/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/304340453502335/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/160874328197712/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/301127917160112/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/283495779040898/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/478511842670172/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
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- Recruitment Day 4: Sales & Marketing 

- Інтернет-маркетолог: професія, якої не вчать у вузах 

- Мультибрендовий виклик від Arena Store 

- Ярмарок Вакансій Імпульс для вcієї молоді Києва! 

- PwC Club: Зустріч із Андрієм Пронченком 

- EY Networking Evening: Transfer Pricing Case 

- Recruitment Day 4: Information Technology 

- Бізнес-челендж #MyWayUp від PwC Україна 

- Твої перші кроки у customer service 

- Ярмарок Вакансій Kyiv Post 

- День кар'єри у Legal High School 

- Від ідеї - до дії: Мотивація успіху інноватора 

- Business Camp — твій перший крок до успіху 

- Mystery of Tax Consulting PwC Ukraine Careers 

- Від ідеї – до дії 

- Upgrade your CV 

- Tech Women’s Leadership Conference, P&G 

- Маркетинг-аналітика: робота з цифрами заради здорового глузду 

- Квест від METRO Cash&Carry 

- Управління стресом. Авторський тренінг 

- Нетворкінг зі стажерами від AIESEC 

- Презентація професійних стажувань від AIESEC 

- 3Shape It Club 

- Recruitment Day by UGEN 

- Ярмарок Кар’єри в Могилянці! 

- EVO MeetUp. PR-фахівець в продуктовій IT-компанії 

- Інтернет-маркетолог, хто він, з чого почати занурення? 

- Презентація кейс-чемпіонату від Unilever 

- PwC Club: Legal 

- EVO MeetUp «SEO, контекст, контент-спеціаліст» 

На даний момент триває робота над розвитком проекту та наповненням 

його новим контентом, розробляються нові напрямки у взаємодії з компаніями. 

ЦКПС було представлено в рамках круглого столу для представників ВНЗ 

від компанії Лореаль та круглому столі з питань співпраці бізнесу та освіти від 

компанії EY. Центр працевлаштування виступив партнером спільного проекту 

НаУКМА та MakeMeBetter наставництва між випускниками та студентами 

університету (https://goo.gl/uTCjNn). Надано підтримку в організації 

дослідження компанії EY «Найкращий роботодавець-2018» та дослідження 

компанії Potentialpark Study 2019  «Shape the future of recruitment».  

Інформаційні ресурси. 

З метою оперативного інформування Центром працевлаштування 

регулярно оновлюються та наповнюються новим контентом доступні ресурси: 

веб-сторінка ЦКПС, сторінка у facebook (www.facebook.com/JCCofNaUKMA), 

електронна розсилка для студентів, телеграм канал «Центр працевлаштування 

https://www.facebook.com/events/550035185413339/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/883839428473660/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2202342936461546/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/171616047059990/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/515854365544074/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2146225238952521/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/1020498838110894/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/640929936292128/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/492243081291912/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/1050784065090068/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/484136008699794/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/245726979410329/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2059412037604469/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/171223566902176/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/PwCUkraineCareers/
https://www.facebook.com/events/914285222102637/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/1013110572175184/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/2046358732279819/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/472498486508672/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/478792199204134/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/1338042029673108/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/187305058658223/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/1027553340747306/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/193997678049577/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/302886620217663/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/1965309203732242/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/1986697501570302/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/775644185963080/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/206034619974124/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/169802080449216/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.facebook.com/events/141483246568450/?ref_page_id=319181668136411&acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://goo.gl/uTCjNn
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студентів НаУКМА» (t.me/jccnaukma) та дошки оголошень. Регулярно, 2-3 рази 

на тиждень, ЦКПС готує для студентів та випускників нові випуски Дайджесту 

вакансій.  

У 2018 році також створено телеграм канал «Стажування в Могилянці». 

Беручи до уваги, що останніми роками студенти надають перевагу 

електронним інформаційним джерелам, продовжуємо он-лайн презентації 

компаній через сторінку у facebook. Використання соціальних мереж дає 

можливість  донести необхідну інформацію до цільової аудиторії більш 

ефективно. 

ЦКПС інформує студентів та випускників про програми стажування, 

освітні програми, заходи, які проводять компанії-партнери: семінари, конкурси, 

конференції, дні відкритих дверей компаній тощо. Протягом 2018 року 

студентам була надана можливість взяти участь у понад 100 різноманітних 

програмах, спрямованих на отримання професійного досвіду.  

 Ярмарок Кар’єри. 

 Щороку ЦКПС організовує загальноуніверситетський Ярмарок Кар’єри. 

Цей захід користується популярністю як серед студентів, так і серед 

роботодавців. У 2018 році відбувся 26-й Ярмарок Кар’єри.  Учасниками стали 

25 провідних компаній: 1+1 медіа, 3Shape, Arzinger, AVELLUM, BAKER 

TILLY, CITI Ukraine, EVO, EY, KPMG, Nestlé, Procter & Gamble, PwC, 

RB Україна, Redcliffe Partners, Roland Berger, Sigma Software, Transparency 

International Ukraine, Unilever Ukraine, Бурда-Україна, Делойт, Інфопульс, КМ 

Партнери, Корпорація Roshen, Санофі, Юридична фірма «Ілляшев та 

Партнери». Протягом заходу студентам та випускникам було запропоновано 

понад 170 вакансій на постійну та тимчасову роботу, програми стажування. 

 

10.3. Фізичне виховання, спорт 

 

Фізичне виховання в НаУКМА є органічною частиною навчально-

виховного процесу, що покликане забезпечувати розвиток фізичних, морально-

вольових, розумових здібностей та професійно-прикладних навичок студентів. 

Головним завданням кафедри фізичного виховання НаУКМА є 

забезпечення різнобічної фізичної і спортивної підготовки студентів, 

підвищення рівня функціональних можливостей  їхнього організму, 

формування свідомого ставлення до рухової активності та власного здоров’я.  

За змістом дисципліна «Фізичне виховання» спрямована на залучення 

студентів до систематичних занять фізичною культурою і спортом та 

формування засад здорового способу життя. 

Кафедра забезпечує викладання дисципліни «Фізичне виховання» на всіх 

факультетах університету. Для студентів 1 р.н. бакалаврських програм  

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 кожного семестру. Для студентів 2-4-го р.н. 
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бакалаврських програм та 1-2-го р.н. магістерських програм дисципліна 

«Фізичне виховання (вдосконалення)» це дисципліна вільного вибору студента 

із загальним обсягом навчального часу 3 кредити, тижневе навантаження 2 год. 

на тиждень протягом одного семестру. Студент сам може обирати у якому саме 

семестрі слухати дисципліну.   

У 2018 н.р. році на кафедрі працювало 11 груп спортивного 

вдосконалення, а саме: баскетбол (жінки і чоловіки), волейбол (жінки і 

чоловіки), легка атлетика, настільний теніс, оздоровча гімнастика, силова 

підготовка, теніс, футзал, шахи, аеробіка. Загальна кількість студентів, що 

займалась в групах спортивного вдосконалення - 184.  

Протягом 2018 н.р. року 55 чемпіонів та призерів Спартакіади НаУКМА з 

різних  видів спорту були нагороджені медалями та дипломами.  

Збірні команди НаУКМА та окремі студенти-спортсмени брали участь у 

районних, міських,  всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях:  

       · Чемпіонати м. Києва і України - 27 студентів.  

       · Міжнародні змагання - 20 студентів.   

Здобутки баскетбольної команди «Моряки-НаУКМА»: Чемпіони Golden 

League чемпіонату АБЛ 2018; володарі Кубку АБЛ 2018; учасники плей-офф 

Ліги Героїв 2018 (вперше в історії команди); бронзові призери Меморіалу 

Анатолія Сотули 2018.  

13 жовтня на Подолі відбувся другий спортивний захід нового формату 

RunAcademy Day-2018, присвячений Дню Академії.   

Формат спортивного заходу включав   змагання на дистанціях 1км і 3км 

на Трухановому острові та лекційну, освітньо-мотиваційну  частину.  

Сам захід спрямований на формування у студентів та молоді потреби до 

здорового способу життя і занять спортом. Крім того, він має благодійну 

складову – всі охочі могли зробити внесок на придбання спортивного 

інвентарю для кафедри фізичного виховання НаУКМА. 

Спікерами Лекційної частини цього року стали випускники Академії:  

Оксана Неживенко (alumni, ст.викладач кафедри фінансів 

НаУКМА), Любомир Остапів (alumni, Партнер проекту фінансового 

планування життя iPlan та засновник соціального проекту фінансової 

грамотності українців Сімейний Бюджет), Олександр Скороход (alumni, 

науковець, Голова Ради молодих вчених НАН України, трейл-ранер, 

ультрамарафонець). 

Організаторами RunAcademy Day-2017 є: громадські організації Асоціації 

випускників НаУКМА та «Unia Scientifica, за підтримки адміністрації та 

кафедри фізичного виховання НаУКМА. 

Генеральні Партнери: компанії Nutrixxion Україна, KMA Gift Shop, 

громадська організація «Труханів острів». 

Інформаційна підтримка: Жорстка атлетика та ВсеПробеги. 

Загалом, більше 30 учасників та 10 волонтерів RunAcademy Day-2018 

отримали: медалі фінішера, сувеніри і призи від Організторів та Партнерів 

забігу.  

https://www.facebook.com/inna.sovsun
https://www.facebook.com/inna.sovsun
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010631283673
https://www.facebook.com/skorokhod.oleksandr
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Кращому студенту-спортсмену, що представляє НаУКМА, щорічно з 

1998 року надається грант пам‘яті Андрія Господина (Winnipeg, Kanada). У 

цьому році грант отримав Довгань Орест, студент 1-го р.н. ФГН. 

На кафедрі працюють 11 співробітників, з них 2 – кандидати наук, з яких 

один має вчене звання доцента, 4 – майстри спорту. 

Викладачі кафедри у постійному пошуку щодо нових шляхів оптимізації 

навчального процесу. Результати наукових досліджень відображені у наукових 

статтях викладачів кафедри, а також у роботах студентів під керівництвом 

викладачів. У 2018 році кафедрою проведено науково-методичний семінар: 

«Формування у студентів НаУКМА культури здорового способу життя та 

мотиваційних потреб до фізичного самовдосконалення».  

Кафедра робить посильний внесок  до бюджету НаУКМА, постійно 

надаючи спортивні послуги організаціям і колективам. За 2018 рік зароблено 94 

тис. гривень, з яких 44 тис. грив.  витрачено на придбання спортивного 

інвентарю та 7,5 тис. грив. сплатили за курси підвищення кваліфікації чотирьох 

викладачів кафедри. 

 

10.4. Культурно-мистецька діяльність, дозвілля 

 

 Основними завданнями, які виконує відділ роботи та дозвілля НаУКМА 

(Культурно-мистецький центр), є створення умов для творчої самореалізації 

студентства і співробітників НаУКМА, збереження та розвиток культурних 

традицій університету. 

 

            Протягом 2018 року відділ виховної роботи та дозвілля працював у 

таких основних напрямках: 

- забезпечення діяльності постійних творчих колективів, студій та гуртків; 

- розвиток співпраці зі студентськими організаціями та ініціативами; 

створення умов для регулярної роботи студентських організацій, 

допомога у проведенні студентських заходів; 

- забезпечення умов для проведення заходів загальноуніверситетських, 

факультетських, студентських, партнерських тощо; 

- заходи для реалізації концепції нового КМЦ.  

 

Результати діяльності підрозділу за рік та у порівнянні з минулим роком: 

 

У Культурно-мистецькому центрі НаУКМА протягом 2018 року функціонували 

такі творчі колективи та організації: 

 

- Народна хорова капела «Почайна» і Хор ветеранів хорового співу ім. 

Лідії Падалко (керівник – народний артист України Олександр Жигун, 

концертмейстер – Олена Семенова) 

- Студентський театр-студія (керівник – Тетяна Шуран) 

- Художня студія «Антресоля» (керівник – Ігор Цикура) 
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- Кіноклуб (керівник – Максим Срібний (до червня), Сергій Сирбу (з 

вересня) 

- Ансамбль старовинної музики (керівник – Тетяна Трегуб) 

- Студентський коворкінг «Білий простір» (куратор – Ольга Кадук) 

- Студентська танцювальна студія «Mohylanka Dance» (куратор – Еліна 

Яник) 

- Студія старовинного танцю «Міжсвіття» (куратор – Павло Русских). 

 

 

 

Основні показники роботи творчих колективів КМЦ: 

 

№ Колектив, студія 

Кількість 

постійних 

учасників 

(2018) 

Кількість заходів 
Кількість 

відвідувачів 

1. Хорова капела 

«Почайна» 

40 концерти – 3 

музично-просвітницькі заходи -

2   

бл. 500  

2. Ансамбль старовинної 

музики 

5 Концерти -  3 бл. 200  

3. Студентський театр-

студія НаУКМА 

10 Вистави, перформанси – 21 

Фестивалі – 3 

Традиційні заходи КМА 

(Посвята. Конвокація, День 

Академї) - 3 

бл. 350 

(вистави)  

4. Художня студія 

«Антресоля» 

7 2 (виставка студ. робіт 

(кураторство) , оформлення 

КМЦ) 

- 

5. Кіноклуб НаУКМА  кінопокази- 131 

творчі зустрічі- 7 

бл. 300  

6. «Білий простір», 

студентський 

коворкінг 

 Виставки – 2 

Освітні, культурні заходи – 3 

Соціальні акції - 2 

- 

7. Студія старовинного 

танцю «Міжсвіття в 

НаУКМА» 

20 Бали, майстер-класи -12 бл. 460  

8. Студія танцю 

«Mohylanka Dance»  

 Майстер-класи - 8 90 

9. Інші заходи, 

організовані КМЦ або у 

співпраці 

- гостьові вистави -5 

концерти та музичні фестивалі 

(спільно з Kontra Jazz Club, 

МШЖ, «Та Могилянка», 

«Музичний батальйон» 

(соціальне партнерство)  – 7 

виставки живопису – 2 

фотовиставка -1 

екскурсії (спільно з Бадді 

НаУКМА) – 2 

бл. 600 
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лекції (сільно з Бадді НаУКМА) 

-2 

Хакатон ідей «Новий КМЦ» 

(спільно з N-Cubator та КМБШ)  

 Всього 82 2016 бл.2600  (без 

урахування 

учасників та 

глядачів 

фестивалів 

та інших 

заходів 

просто неба) 

 

2018-го року найбільш популярним напрямком був танцювальний: студія 

«Mohylanka Dance» збільшила кількість репетицій до двох занять на день, шість 

разів на тиждень; студія старовинного танцю «Міжсвіття» провела 60 

репетицій. Також в рамках соціального партнерства у КМЦ з жовтня по квітень 

відбуваються «Танці в Могилянці» – майстер-класи традиційного народного 

танцю від фольклорного гурту «Божичі» (всього – 23 заняття). 

Одним із найбільш успішних був 2018 року Студентський театр-студія 

НаУКМА: протягом року студійці поставили і зіграли три вистави, взяли участь 

у трьох всеукраїнських театральних фестивалях, на яких отримали близько 20 

відзнак (дипломів). 

З обранням нового керівника (з вересня 2018 р. – Сергій Сибу) покращив 

роботу Кіноклуб Могилянки: збільшилась кількість показів, нестандартні 

дизайнерські афіші підвищують впізнаваність і відвідуваність заходів 

Кіноклубу.    

Водночас труднощі з набором студентів мають хорова капела «Почайна» 

та художня студія «Антресоля» (у зв’язку із втратою виставкового простору 

студія змушена змінювати формат роботи). 

З іншого боку, зміни, що відбулися протягом року у КМЦ, зокрема, 

звільнення приміщень від орендарів, дозволили надати приміщення 

студентським організаціям та ініціативам для забезпечення їхньої регулярної 

роботи. Протягом 2018 р. постійними резидентами КМЦ стали СО «Бадді 

НаУКМА», та «Ґік-клуб» (клуб шанувальників фентезі).  

Відділ виховної роботи та дозвілля співпрацював протягом року з 

численними партнерами (зокрема, в рамках заходів, спрямованих на втілення 

концепції нового КМЦ). Під час Хакатону ідей для нового КМЦ, проведеного у 

липні спільно з N-Cubator та КМБШ, було подано проект студентського 

музичного хабу. Ідею підтримав Благодійний фонд «Повір у себе», у вересні 

почалося створення хабу, у листопаді було придбано музичне обладнання та 

інструменти. 

Музичний хаб «КУТ» – позитивний результат організаційних змін 

(звільнення приміщень, поява партнерів) та співпраці відділу зі студентськими 

ініціативами та організаціями. 
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Відділ виховної роботи та дозвілля також надає організаційний та 

технічний супровід заходам, що відбуваються у КМЦ: загальноуніверситетські 

заходи (Академічна конференція, Посвята, Конвокація, День Академії, дні 

факультетів), наукові конференції, заходи студентських організацій, благодійні 

заходи тощо). Протягом 2018 р. відділ надав підтримку проведенню 78 таких 

заходів (2017 р. – 49).  

 

 

 

 

 

 

Порівняльний аналіз показників за 2017 та 2018 рр.: 

 
№ Види діяльності Показники за рік 

2017 2018 

1. Вистави 70* 26 

2. Концерти 12 15 

3. Виставки 5 10 

4. Кінопокази 117 131 

5. Творчі зустрічі, освітні заходи 30 19 

6. Майстер-класи різні 8 20 

7. Організаційна та технічна підтримка 

заходів 
49 78 

 
*Сумарна кількість вистав (показів) театрального центру «Пасіка» та Студентського театру-

студії НаУКМА. Дані за 2018 р. – лише Студентський театр-студія включно з двома 

проектами випускниць театру-студії, у яких брали участь нинішні студійці. 

 

Значно побільшало студентських заходів  та  студентів, які проводять час 

у КМЦ протягом року. Це можна вважати головним показником ефективності 

роботи відділу. 
 

10.5. Музей 

 

Експозиційно-виставкова робота: 

Здійснена підготовка 9 нових музейних предметів та документів для 

експонування в постійнодіючій експозиції «Києво-Могилянська академія: 

чотири століття історії».  

Створено експозицію «Мистецька колекція В. Вовк» в читальному залі 

бібліотеки рідкісних та цінних видань (1-й поверх КМЦ). Підготовлено та 

експоновано 380 мистецьких творів.  

Здійснено організацію та створено 4 тимчасові виставки: 

     а) «Покликані традицією. До 100-річчя Української Держави – Гетьманату» - 

10 квітня – 18 травня 2018 р. Підготовлено 25 експонатів з фондів наукової 

бібліотеки, наукового архіву, зокрема з фонду О. Пріцака.  
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     б) «Могилянські рукотвори – 2018». Виставка творчих робіт викладачів, 

співробітників, випускників та студентів НаУКМА. 21 травня - 28 червня 2018 

р. Підготовлено та експоновано 114 робіт 34 учасників. 

     в) «Живописний образ Владислава Задворського. Графіка, Живопис» - 11 

жовтня – 12 листопада 2018 р. Підготовлено та експоновано 80 творів.  

     г) «Творчі могилянчики – 2018». Виставка творчих робіт дітей викладачів, 

співробітників, випускників та студентів НаУКМА. 21 листопада – 19 грудня 

2018 р. Підготовлено та експоновано 106 робіт 19 учасників.  

 

Обліково-фондова робота: 

Здійснено приймання та обліковано  75 предметів та документів від 

різних дарувальників для зберігання та експонування в Музеї НаУКМА.  

Здійснено опис 75 предметів та документів від різних дарувальників для 

зберігання та експонування в Музеї НаУКМА.  

Здійснено науково-технічне опрацювання  облікованих та описаних  75  

музейних предметів, документів та матеріалів для зберігання та експонування у 

фондах Музею. 7. Здійснено приймання 34 посилок з мистецькими творами, 

подарованих почесним доктором НаУКМА Вірою Вовк та надісланих з 

Бразилії. 8. Здійснено первинний опис 650 мистецьких творів, подарованих 

почесним доктором НаУКМА Вірою Вовк (Бразилія).  

Організовано реставрацію 85 мистецьких творів, подарованих почесним 

доктором НаУКМА Вірою Вовк (Бразилія) і пошкоджених під час 

транспортування з Бразилії до України.  

Оцифровано 25 документів виставки «Покликані традицією. До 100-річчя 

Української Держави – Гетьманату» з фондів наукової бібліотеки та наукового 

архіву НаУКМА.  

 

Масово-просвітницька робота: 

            Проведено 51 екскурсію по експозиції «Києво-Могилянська академія: 

чотири століття історії» та комплексу приміщень Музею НаУКМА для  

співробітників, студентів НаУКМА та школярів м. Києва та інших міст 

України.  

            Проведено 14 екскурсій по історичній території Києво-Могилянської 

академії для школярів і студентів м. Києва та інших міст України.  

Створення афіш, етикетажу та репортажна зйомка подій, що відбувалися 

в Музеї  

          Підготовка повідомлень про діяльність Музею для сторінки Музею на 

сайті НаУКМА, підтримка сторінки Музею у мережі Facebook  

 

Науково-дослідницька робота: 

         Співробітники взяли участь у таких заходах: 

    а) Методичний семінар з сучасних методів музеєфікації та новітніх музейних 

технологій за участі фахівців з Ralph Appelbaum Associates Ріка Собеля (Rick 
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Sobel) та Пола Уільямса (Paul Williams). 25-26 січня 2018 р., організованого 

Міжнародним меморіальним благодійним фондом «Бабин Яр».  

    б) Доповідь «Єврейське музейництво в Україні у 1920-1930-х рр.: специфіка, 

особливості, регіональні осередки» XХVIIІ  Міжнародна наукова конференція 

«Історія релігій в Україні» (21–23 травня 2018 р.) /Інститут релігієзнавства  - 

філія Львівського музею історії релігії.  

     в)  Доповідь «Віртуальний музей Києво-Могилянської академії: концепція, 

шляхи створення, перспективи міжмузейної інтернет комунікації» (7-8 червня 

2018 р.) /Міжнародна науково-практична конференція «Музеї та реставрація у 

контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності» 

/Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Асоціація 

реставраторів України, Національна академія керівних кадрів культури і 

мистецтв, Представництво Польської Академії наук у Києві, Міжнародний 

центр вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей 

(ICCROM).  

      г) Доповідь «Віртуальний музей Києво-Могилянської академії: нові 

можливості для популяризації  400-літньої історії закладу» (29 листопада 2018 

р.) /Всеукраїнська наукова конференція «Переяславська земля та її місце в розвитку 

української нації, державності й культури» (до 100-річчя започаткування музейної 

справи на Переяславщині; до 95-ої річниці від дня народження Героя України М.І. 

Сікорського) /Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав» 

(м. Переяслав-Хмельницький Київської області).  

     д) Участь в Круглому столі «Робота зі стародруками, рідкісними та цінними 

виданнями в контексті стратегії діяльності бібліотеки» в рамках роботи 

Міжнародної науково-практичної конференції  «Стратегії розвитку бібліотек: 

від ідеї до втілення» /Національний університет «Київський політехнічний 

інститут», м. Київ, 6-7 грудня 2018 р.  

Систематизовано архівні документи та створено опис Фонд №24 

«Шулежко П.Г. Вчений, інженер-механік, професор».  

Прийнято та здійснено первинний розбір архівних документів від 

Наукової бібліотеки, Відділу по роботі зі студентами, Відділу стратегічного 

розвитку, Польського культурного центру, приватних осіб.  

Участь у проекті «Віртуальний музей Києво-Могилянська академія» 

(розробка концепції, створення технічного завдання для розробки сайту, 

розроблено структуру порталу, підготовлено  30 текстів).  

 

Технічна підготовка приміщень та обладнання Музею НаУКМА: 

Здійснено придбання осушувача та інших технічних приладів для 

осушення підвального приміщення Музею НаУКМА.  

Здійснено щорічну планову інвентаризацію матеріальних цінностей 

(меблі, обладнання) Музею НаУКМА.  

Організовано перевірку технічними службами та проведення необхідних 

ремонтних робіт електромережі, водопостачання, телекомунікації, системи 

сигналізації в приміщеннях Музею НаУКМА.  
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Здійснено підготовку приміщень та  чергування співробітників Музею під 

час проведення  62 наукових, освітніх, мистецьких та громадсько-культурних 

заходів в приміщеннях Музею, організованих підрозділами НаУКМА та 

партнерами НаУКМА - державними установами, вітчизняними та 

міжнародними громадськими організаціями.  

     В цілому приміщення Музею були задіяні  93 робочих дні для проведення 

загальноуніверситетських заходів. 

 

 

11.1. Інформаційна діяльність та зв'язки з громадськістю 

 

Влітку 2018 році групу комунікацій відділу стратегічного розвитку було 

оновлено на 80%. 

Фокусом нової команди, окрім супроводу поточних проектів, стала 

консолідація політик та процедур, пов’язаних з комунікаційним супроводом 

роботи університету. До закінчення 2018 року буде представлена політика веб-

комунікацій та комунікацій у соціальних медіа. 

Серед проектів, якими опікувався відділ стратегічного розвитку та група 

комунікацій, зокрема, були такі:  

- Відкрита зустріч із Святославом Вакарчуком в Могилянці (4 квітня 2018 

р., більше 700 учасників) 

- Церемонія Конвокації - 28 червня, близько 2 000 учасників. Уперше в 

історії НаУКМА захід проводився на Контрактовій площі. Були розроблені нові 

концепції та програми факультетських церемоній, здійснювався організаційний 

супровід і координація між задіяними підрозділами НаУКМА.  

- Організація та супровід відкриття нового, 27, навчального року в 

НаУКМА: 

o Підготовка та розсилка вітальних листів першокурсникам. 

o Розробка та розповсюдження Путівника першокурсника. 

o Церемонія Посвяти у студенти – 31 серпня 2018 р. понад 1000 

нових студентів бакалаврських програм НаУКМА та понад 300 

студентів магістерських програм університету були посвячені у 

студенти НаУКМА. На події виступили Оксана Маркарова, Міністр 

фінансів України, та Остап Семерак, Міністр екології та природних 

ресурсів України. 

o Інавґураційна лекція почесного професора НаУКМА пана Пітера 

Крістіана Мюллер-Графа. 

o Лекція Володимира Коливая із серії «Духовні цінності людини». 

o Зустріч колективу НаУКМА з нагоди початку ХХVII навчального 

сезону в НаУКМА – розробка та апробація нового формату, 

підготовка презентації, інформаційна кампанія. 

 

11. КОМУНІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
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 День Академії (15 жовтня 2018 р.): розробка нової концепції відзначення 

у форматі вуличного фестивалю «KMA DAY», розробка програмного 

наповнення фестивалю, розробка та ведення комунікаційної кампанії, 

розробка нормативних документів, організація матеріально-технічного 

оснащення (спільно з Культурно-мистецьким центром). 

 Благодійний вечір на підтримку розвитку університету (19 жовтня 2018 

р.): підготовка події, розробка та ведення комунікаційної та пост-

комунікаційної кампаній: 11 відео-запрошень на подію; 33 дописи у 

мережі Фейсбук; 4-етапна розсилка у Mailchimp з урахуванням потреб 

різних цільових аудиторій; розробка та запуск тематичної посадкової веб-

сторінки.  

 Дні відкритих дверей, Тижні відкритих лекцій (березень, жовтень 2018 р.) 

– спільно з Відділом з питань прийому, профорієнтації абітурієнтів та 

працевлаштування студентів розроблено концепцію проведення, 

розроблено сценарій, інформаційну кампанію. 

 Розроблено концепцію, дизайн та друк буклетів: «10 причин обрати 

Могилянку» та «Студентські організації НаУКМА». 

 “Посвята у корпорацію” для нових співробітників НаУКМА: розроблено 

концепцію, програму, контент, проведені перші зустрічі. 
 Організовано процес визначення лауреатів нагород від випускника Тараса 

Лукачука «Кращий викладач ФПрН» та «Кращий викладач кафедри 

англійської мови» за 2017-2018 н. р. 

 Розроблено концепцію, впроваджено та здійснено комунікаційний 

супровід кампанії «Щедрий вівторок в Могилянці» (27 листопада 2018 

р.): розробка візуальної айдентики; запуск та запуск тематичної 

посадкової веб-сторінки; розсилка у Mailchimp.  

 З початку 2018-2019 навчального року підготовлено та опубліковано 45 

інформаційних повідомлень у рубриці «Новини» на офіційному веб-сайті 

університету. 

 Активне управління сторінкою НаУКМА у Фейсбуці: підготовка, 

розміщення, оновлення інформації та візуального контенту, спілкування з 

відвідувачами. За період з вересня 2017 р. по вересень 2018 р. аудиторія 

сторінки зросла на 15,54%, з 12488 до 14429 підписників. Кількість 

дописів за вказаний період склала 346.  

 Розробка концепції, дизайну, друк та розсилка новорічної листівки 

партнерам.  

 Інформаційна підтримка заходів: 

o Зустрічі Президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера зі 

спільнотою Могилянки (29 травня 2018 р.), 

o Міжнародної конференції "Розвиток системи цивільного 

добровільного рятувальництва в Україні"  (6 червня 2018 р.) 
o Міжнародної науково-практичної конференції «Малозначні спори: 

європейський та український досвід вирішення»,  
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o Міжнародної конференції «Сила безсилих: явище дисидентства у 

творенні незалежної України»,  

o Міжнародної  конференції «1918: Україна та Польща в сторіччя 

незалежності», 

o Благодійного «Щедрий КМАркет»,  

o Конференції «Зцілюючи рани минулого: 1768 р. в історії України», 

o Зустрічі з Міністром закордонних справ Норвегії Іне Еріксен 

Сьорайде  (7 вересня 2018 р.) 
o Організація екскурсії студентів та викладачів НаУКМА на 

підприємства компанії Астарта у Полтавській області. 
 

Основним завданням роботи зі ЗМІ є донесення до цільових аудиторій 

НаУКМА інформації про діяльність та досягнення університету з метою 

залучення кращих абітурієнтів, спонсорів та партнерів, а також підтримка 

присутності НаУКМА в інформаційному просторі.  

Протягом року прес-центр збирає інформацію про події в НаУКМА та 

діяльність його підрозділів (джерела – сайт, саб-сайти підрозділів, розсилки, 

моніторинг ЗМІ), опрацьовує її та розповсюджує через відповідні канали 

комунікації для медіа (сайт, медіа, розсилки). Крім того, важливий фактор 

постійної присутності НаУКМА в інформаційному просторі – наші викладачі, 

співробітники, студенти, яких медіа  запрошують у якості коментаторів та 

експертів. 

За підсумками 2018 року, у медіа опубліковано 5044 повідомлення про 

НаУКМА та авторства могилянців.  

 

 

299 публікацій про НаУКМА та авторства могилянців у друкованих ЗМІ. 
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*Дані неповні. За підсумками грудня 2018 зміни будуть внесені у січні 2019 року. 

Інформація до цього розділу надається відділом бібліографії Наукової бібліотеки НаУКМА. 

 

123 теле- та радіоефіри, присвячені діяльності НаУКМА та/чи за участі 

могилянців  

 
*Дані неповні. За підсумками грудня 2018 зміни будуть внесені у січні 2019 року.  

 

 
 

 

За 2018 рік в електронних ЗМІ опубліковано 4499 повідомлень про 

НаУКМА чи/та авторства могилянців.  

 

 
 

* Дані неповні. За підсумками грудня 2018 зміни будуть внесені у січні 2019 року.  

 

11.2.  Комунікації з випускниками 
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 Для успішної реалізації стратегії розвитку НаУКМА важливим є 

налагодження комунікації та активної співпраці університету з випускниками, 

зміцнення традиції підтримки alma mater. Завдання напряму «комунікації з 

випускниками»: 

- поширення достовірної та актуальної інформації про діяльність 

університету серед випускників НаУКМА;  

- залучення випускників до співпраці у реалізації проектів НаУКМА, 

створення і організація довгострокових та короткострокових проектів, 

спрямованих на розвиток університету шляхом налагодження взаємодії 

співробітників, випускників та студентів;  

- співпраця з ГО «Асоціація випускників КМА» та іншими громадськими 

спілками випускників. 

 

Спільнота випускників – невід'ємна частина спільноти університету. 

Університет пишається своїми випускниками. Це творчі й цілеспрямовані 

особистості: освітяни, науковці, громадські та культурні діячі, бізнесмени, які 

працюють в усіх сферах діяльності країни та за її межами. Роботодавці високо 

оцінюють випускників НаУКМА як креативних, цілеспрямованих, ефективних 

працівників.   

Після закінчення університету випускники підтримують зв'язок з аlma мater. 

Щорічно реалізуються проекти з ініціативи випускників, за колективної або 

індивідуальної їхньої підтримки. Протягом року напрям «комунікації з 

випускниками» здійснював інформаційний супровід та брав участь у роботі 

організаційних груп цих проектів.  

 

11.2.1. Комунікації з випускниками НаУКМА у цифрах за 2018 рік: 

 у 2018 році НаУКМА нараховує вже більше 12 тисяч випускників.  

 на науково-педагогічних та адміністративних посадах в університеті 

протягом року працювали  233 випускники (241 у 2017).  

 все більше випускників беруть участь в управлінні університету, у 

розвитку стратегічно важливих напрямів його діяльності. Восени 2018 

року дві стратегічно важливі позиції в НаУКМА посіли випускниці 

НаУКМА. У Наглядовій раді НаУКМА задіяні 8 випускників 

університету;  

 у 2018 році з ініціативи та за участі випускників відбулись 11 нових 

проектів (див. нижче); 

 у 2018 році в НаУКМА діяли 18 щорічних проектів випускників (див. 

нижче); 

 біля 1 тис. випускників взяли участь у проектах та заходах НаУКМА 

в якості ініціаторів, організаторів, експертів, запрошених викладачів, 

радників-консультантів, тренерів та учасників подій; 

 відбулось біля 60 (67 у 2017 ) заходів та подій за ініціативи, 

організації та активної участі випускників; 
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 діяли 16 відзнак для студентів, викладачів та співробітників 

університету; 

 біля 60 (39 у 2017) випускників різних спеціальностей поділилися зі 

студентами власним досвідом професійного зростання у циклі 

«Могилянські історії» та проектах студентських організацій; 

 відбулось 3 (4 у 2017) зустрічі випускників з лідерами держави та 

бізнесу; 

 здійснено 24 (44 у 2017) випуски щотижневого електронного 

бюлетеню «Kyiv-Mohyla Alumni News» (замість щотижневих 

розсилок перейшли на періодичність – 1 раз на два тижні); 

 більше 50 інтерв’ю з випускниками та публікацій про їхні проекти 

запропоновано до ознайомлення могилянській спільноті; 

 

11.2.2. Канали комунікації з випускниками 

 Електронний бюлетень «Kyiv-Mohyla Alumni News» (KMAN) інформує 

про поточну діяльність НаУКМА, випускників, їхні проекти. Протягом 2018 

року сформовано й розіслано 24 випуски (2017 – 44 випуски, щотижнево), після 

проведення консультацій з випускниками було змінено періодичність розсилок 

- раз на 2 тижні. Охоплює біля 5,5 тис. осіб. (5,2 тис. у 2017 р.). Серед 

підписників – 130 співробітників університету (у 2017 – 120 осіб), що дає їм 

можливість стежити за діяльністю та професійним зростанням випускників. 

Бюлетень містить рубрики: Новини НаУКМА; Проекти/Здобутки випускників; 

Проекти Асоціації та випускників; Проекти взаємодії; Знайомимось - інтерв’ю з 

випускниками; Вакансії; Могилянцям потрібна допомога.  

 У соціальній мережі Facebook – здійснювали підготовку та оприлюднення 

матеріалів про випускників та їхні проекти для:  

а/ офіційної сторінки НаУКМА https://www.facebook.com/naukma ;  

б/ відкритої групи НаУКМА https://www.facebook.com/groups/NaUKMA/?fref=ts; 

в/ сторінки Центру кар’єри та працевлаштування НаУКМА 

https://www.facebook.com/JCCofNaUKMA/?fref=ts. 

 Підсайт «Випускники» на офіційному сайті НаУКМА підтримувався на 

мінімальному рівні оскільки потребує редизайну. 

 

11.2.3. Формування мережі випускників здійснюється шляхом залучення 

випускників до діяльності осередків, груп, організації та проведення 

різноманітних подій за участі випускників:  

1. Розвивається співпраця з Асоціацією випускників НаУКМА, завдання якої – 

створити цілісне та відкрите середовище для взаємодії випускників з 

університетом та між собою. Асоціація сприяє залученню випускників до 

співпраці у стратегічних проектах та фінансової підтримки університету. 

Представник університету у правлінні Асоціації  Н. Шумкова. У 2018 році 

Асоціація заснувала 2 стипендії для студентів та фінансово підтримала 4 

студентські проекти.  

https://www.facebook.com/naukma
https://www.facebook.com/groups/NaUKMA/?fref=ts
https://www.facebook.com/JCCofNaUKMA/?fref=ts
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2. У багатьох підрозділах університету розвивається системна взаємодія з 

випускниками, зокрема на факультеті економічних наук, факультеті 

правничих наук, Києво-Могилянській Бізнес-Школі, кафедрах 

журналістики, соціальної роботи, охорони здоров’я, екології, політології, 

соціології, історії.  

3. Випускники, які проживають або тимчасово працюють за межами України,  

об’єднуються у групи та осередки: США, Канада, Великобританія, ПАР 

тощо. Зв’язок підтримується через соціальні мережі та KMAN. 

4. У 2018 році були створені дві нові організації, які об’єднали випускників: 

 Асоціація випускників Києво-Могилянської бізнес школи (kmbs, 

жовтень) та 

 Асоціація випускників факультету правничих наук (KMA Law Alumni 

Association, грудень). 

5. Випускники надають експертні консультації в різних сферах діяльності 

університету як співробітникам, так і студентам НаУКМА. Вони працюють 

у Наглядовій раді НаУКМА, комітетах Вченої ради НаУКМА, робочих 

групах, ініціюють та створюють умови для впровадження новітніх проектів, 

засновують стипендії та гранти для студентів та професорів, для розвитку 

інфраструктури університету, діляться досвідом зі студентами, надають 

благодійну допомогу. Вони є учасниками та почесними гостями на 

найголовніших подіях НаУКМА – Конвокації, Посвяті у спудеї, Дні 

Академії, днях факультетів, днях відкритих дверей, конференціях, зустрічах 

зі студентами тощо. 

6. Спеціалістами напряму «комунікації з випускниками» здійснювалась 

інформаційно-консультаційна підтримка на індивідуальні запити 

випускників. Протягом року підготовлено відповідей та здійснено пошук 

інформації на біля 50 запитів  (80 у 2017 році) від випускників та 

керівництва НаУКМА, Асоціації випускників, студентських організацій. 

Проведено близько 50 індивідуальних консультацій (у 2017 - 80) для 

студентів та співробітників щодо організації заходів та налагодження 

інформаційного обміну між співробітниками, студентами та випускниками. 

7. Традиційно, було проведено опитування випускників бакалаврських та 

магістерських програм поточного року (травень-червень 2018). Мета - 

отримати контактну інформацію випускників для подальшої комунікації та 

зворотній зв’язок про їхнє ставлення до університету по закінченні 

навчання. Відгуки випускників дають можливість побачити переваги і 

можливості для вдосконалення діяльності кафедр, факультетів та загалом 

університету. Результати опитування систематизовані та поширені серед 

керівництва університету, факультетів та кафедр, провідних підрозділів та 

надіслані викладачам, чиї імена згадуються у відповідях на питання анкети. 

Результати із загальною інформацією по університету та по факультетах 

також розміщено на OneDrive НаУКМА.  

Серед питань анкети: чи задоволені рівнем освіти, отриманої в НаУКМА; чи 

планують продовжити навчання; чи хотіли б надалі отримувати інформацію 
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від НаУКМА; чи брали участь у волонтерській діяльності під час навчання; 

чи брали участь у подіях з випускниками; на якому році навчання почали 

працювати; як знайшли роботу; чи працюють за фахом. Також ми просили 

випускників залишити свій відгук про навчання та позанавчальне життя в 

НаУКМА, рекомендації/ подяки викладачам та співробітникам. На прохання 

президента НаУКМА, випускники відповідали на запитання «що, на їхню 

думку, потрібно зробити, щоб більше студентів брали участь в 

електронному оцінюванні курсів?». 

8. Протягом року відстежується інформація про здобутки і проекти 

випускників через пошук інформації про діяльність випускників у 

відкритих джерелах. Оновлено інформацію про 300 випускників попередніх 

років випуску (2017 – 800 осіб). 

9. Підтримується база даних випускників. Джерелом інформації, перш за все, є 

«Анкета випускника НаУКМА», яку заповнюють випускники 

бакалаврських та магістерських програм поточного року.  У 2018 році база 

поповнилась на 670 позицій (600 у 2017 році) випускників поточного року.  

 

Нові проекти з ініціативи та за участі випускників 

 

1. Започатковані у 2017 році два пілотні проекти створення шкіл для 

викладачів НаУКМА, трансформувались у 2018 році у системну програму 

та була інтегрована у діяльність Академії як «Програма професійного 

розвитку викладачів» при Центрі забезпечення якості освіти в НаУКМА. 

Ініціативна група - Н.Старинська, Л.Криворучка, В.Казадарова, Д.Мазін, 

Н.Іванова, Н.Шумкова, Т.Антонюк. 

2. Наприкінці 2017-2018 навчального року, у червні, відбулась перша 

конференція викладачів НаУКМА «Розкриваємо викладацьку 

майстерність Могилянки». Ініціативна група - В.Казадарова, Л.Криворучка, 

Н.Старинська, Н.Іванова, Т.Антонюк, Н.Шумкова. Конференція має стати 

щорічною. 

3. Сформувався Клуб викладачів «Могилянські розмови про викладання» 

який проводить щомісячні зустрічі. Куратори проекту - В.Казадарова, 

Т.Антонюк. 

4. Восени 2018 року стартував фінальний етап проекту «Профі+» 

із впровадження soft skills в НаУКМА - адаптаційна програма «Induction 

Sessions для першокурсників». Пілотний етап програми складається з 6 

лекцій з softskills про ключові особливості та специфіку успішної адаптації 

в університетському середовищі. Програма пропонує незвичні для 

першокурсників підходи, дає можливість спланувати і раціонально підійти 

до процесу власного навчання, широко застосовується досвід викладання у 

Докторській школі НаУКМА. Програма розроблена командою 

співробітників та випускників НаУКМА і виконувалась pro bono. Для 

комунікації з першокурсниками створено телеграм-канал та сайт програми в 

О365 (Т.Бабич). Планується системна інтеграція програми у навчальний 
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процес університету у 2019 році. Ініціатори проекту – Л.Криворучка 

(куратор), В.Казадарова, Н.Шумкова (адміністратор). Викладачі: доцент  

кафедри соціології  М.Винницький; випускники НаУКМА – Л.Криворучка; 

к.філос.н., директор Докторської школи ім. родини Юхименків, куратор 

програми; Д,Мазін, завідувач кафедри англійської мови НаУКМА; Є.Звєрєв, 

старший викладач ФПвН; Д.Проценко, керівник відділу по роботі зі 

студентами, викладачка ФПвН; М.Яковлєв, доцент кафедри політології, 

керівник Школи політичної аналітики. Програма курсу охоплює тематичні 

блоки: «Як використати можливості, котрі надає Могилянка: 4 роки життя 

чи просто престижний диплом?»; «Навчання як проект. Learning how to 

learn»; «Як «розучитися» читати в університеті: про нові практики 

читання»; «Основи ефективного спілкування»; «Про наукове мислення. 

Academic discussion»; «Навчатися разом: peer learning».  

5. У 2018 році Асоціацією випускників НаУКМА встановлено стипендії ім. 

Мирослава Осадчука для вступників на бакалаврські програми, що 

навчаються за контрактом: 1) для студента спеціальностей  051 економіка; 

072 Фінанси, банківська справа та страхування; 052 Політологія та 2) для 

студента  будь-якої іншої спеціальності, окрім (051, 072, 052). Термін дії – 

п’ять років. Всього 10 стипендій, по 2 стипендії на рік. Операційне 

управління здійснює Асоціація випускників НаУКМА. Представник 

грантодавця – К.Пересєдов. У 2018 році відбувся 1й конкурс, обрано 2х 

лауреатів. Від НаУКМА до конкурсної комісії увійшли – Н.Шумкова 

(представник адміністрації) та представники Студентської колегії 

Д.Харченко і Т.Скиба. 

6. Стипендійна програма ім.Богдана Радченка для учасників АТО - 

вступників на магістерські програми НаУКМА на навчання за контрактом. 

Cтипендіальна програма для осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

Антитерористичній Операції та Операції Об’єднаних Сил. Ініціатори – 

випускниці НаУКМА Любов Шипович, Марія Берлінська, Оксана Іванців. 

Засновники: Razom for Ukraine, Невидимий Батальйон, ГО «Інститут 

гендерних програм» за підтримки Києво-Могилянської Фундації Америки. 

У 2018 році відбувся перший конкурс, 4 ветеранам надано стипендії на 

навчання на програмі «Публічне адміністрування та управління». У жовтні 

2018 року програмі надано ім’я Богдана Радченка, який навчався в КМА у 

1992-1995 рр. та загинув в АТО. У жовтні 2018 року на 2му містечку КМА 

було встановлено лаву з іменною табличкою Б.Радченка, проект 

профінансували засновники стипендійної програми та друзі Богдана 

Радченка. 

7. Випускниками НаУКМА створено стипендію ім. Наталі Ксьондзик. Мета 

– увіковічнення пам’яті випускниці НаУКМА Н.Ксьондзик для талановитих 

студентів кафедри літературознавства НаУКМА. Ініціатори – Олександра 

Балясна, Жанна Лазоришин.  
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8. Відбується взаємодія з  проектом LobbуХ, керівник проекту В’ячеслав 

Грезєв.  Мета – залучення випускників НаУКМА до роботи в організаціях, 

які впроваджують реформи і змінюють країну шляхом поширення 

інформації про вакансії. Протягом року поширено більше 300 вакансій.  

9.  За підтримки Асоціації випускників НаУКМА створено проект KMAlumni 

Headhunt для випускників та студентів НаУКМА. Мета - розвиток 

кар’єрних перспектив могилянців, зокрема пошук спеціалістів на вакансії в 

компанії, якими керують та де працюють випускники НаУКМА. 

Координатор – Дмитро Чебанов.  

10. У травні 2018 року відбулись благодійні вечори на підтримку НаУКМА 

у США (Чикаго, Нью-Йорк), які організувала Києво-Могилянська Фундація 

Америки. У подіях взяли участь випускники Любов Шипович (інформаційні 

управляючі системи та технології, 2007), Руслан Петричка (політологія, 

1999; журналістика, 2003), Олександр Стародубцев (kmbs), Любомир 

Бойчук (інформатика, 2005), Марія Берлінська (юдаїка, 2015), Оксана 

Іванців (право, 2010), Мар’яна Буджерин (політологія, 1997), подружжя 

Романа (культурологія, 1996) та Олени Кордунів (культурологія, 1997), 

Наталя Брусланова (економіка, 1996) та Оксана Фаленчук (економіка, 1996), 

Адріана Сусак (МП «публічне управління та адміністрування»). 

 

 

 

 

 

Щорічні проекти за участі випускників НаУКМА, що діяли і у 2018 році: 

 

1. Фонд Олексія Павленка – відзнаки за сумлінну працю студентів, 

викладачів та співробітників факультету економічних наук, ґранти для 

створення сучасних умов для навчання.  

2. Фонд імені Дмитра Малюченка – допомога студентам НаУКМА у 

кризових ситуаціях, пов’язаних зі станом здоров'я. 

3. Фонд Тараса Лукачука – для стимулювання науково-педагогічної 

діяльності викладачів: відзнака «Найкращий викладач-наставник ФЕН», 

премії «Кращий викладач-науковець факультету природничих наук» та 

«Кращий викладач-науковець кафедри англійської мови». 

4. Фонд Олексія Цебра заохочує і відзначає могилянців, які творять і 

примножують цінності: відзнака «Мультиплікатор щастя» – найкращому 

рукотвору, який робить власника та всіх навколо щасливими; відзнака 

«Мультиплікатор добра» – могилянцю, який примножує добро; відзнака 

«Оберіг» – за збереження духовних і матеріальних цінностей Києво-

Могилянської Академії. Фонд також здійснює фінансову підтримку сайтів 

(home page) всіх кафедр факультету економічних наук. 

5. Фонд для підтримки розвитку факультету правничих наук, створений 

випускниками Артуром Яловим та Олександром Хом’яком. Спрямований на 

http://kmaalumni.org.ua/news/item/124
http://kmaalumni.org.ua/news/item/124
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розвиток наукового студентського товариства, відзнаку найкращого 

викладача-наставника, на розробку практичного навчального курсу. 

6. Фонд наукових публікацій та відряджень студентів та викладачів ФЕН 

з метою розвитку наукової діяльності факультету та сприяння обміну 

знаннями та досвідом між університетами та країнами. Засновники – 

випускники ФЕН 2008 року О.Бондаренко, П.Вержбицький, О.Ублінських, 

О.Щербатенко. 

7. Відзнака Олександра Бондаренка «Спадкоємність наукової діяльності» 

– для підтримки особистісного та професійного зростання молодого 

викладача/дослідника-випускника ФЕН, віком до 35 років.  

8. Осередок НаУКМА у «Фонді випускників України», який забезпечує 

зручну інформаційну та фінансову операційну платформу для підтримки 

проектів НаУКМА. Координатор від НаУКМА – відділ стратегічного 

розвитку. 

9. Відзнака родини випускників Наталі та Максима Паліїв для студента 

ФЕН за активну громадську діяльність. 

10.  Проект «Могилянські історії» – зустрічі випускників різних 

спеціальностей зі студентами, де вони діляться власним досвідом 

професійного зростання. Інтерес до подальшої професійної діяльності 

випускників поширився на діяльність студентських організацій та проектів, 

які почали активніше запрошувати випускників до виступів: KMArtSpace, 

«KMA Professionals», EWB, Могилянські менеджери, «Зелена хвиля», 

Асоціація студентів-політологів НаУКМА, відео-проект «Та Могилянка» 

тощо. 

11.  Завершено проект з підготовки до друку повної збірки творів видатного 

українського філософа, професора НаУКМА С.Б.Кримського. Ідея 

випускниці НаУКМА Ірини Ваннікової, головний упорядник – доцент 

кафедри філософії НаУКМА, випускник Тарас Лютий. Видання має вийти 

друком у 2019 р. 

12.  Протягом року увазі могилянців було запропоновано більше 50 інтерв’ю 

та публікацій про проекти випускників, 37 з яких підготувала платформа 

«Моя Могилянка» (засновник і керівник проекту Олександр Король, 

редактори Марія Чадюк, Анна Морозова). 

13.  «Профі+» (діє з 2012 р.) – комплексна програми тренінгів з soft skills для 

студентів, мета якого - надання студентам основних знань та розвитку 

соціальних навичок для адаптації у діловому середовищі. У програмі 12 

модулів від бізнес-тренерів: побудова кар’єри та власний розвиток, 

самоорганізація; навички спілкування; прийняття рішень та розв’язання 

проблем; робота в команді; управління проектами; ведення переговорів; 

ефективна презентація; пошук роботи та основи трудового законодавства; 

написання резюме; проходження та проведення співбесіди; персональні 

фінанси. Ініціатори – В.Казадарова, Н.Шумкова. Тренери – представники 

бізнесу, сертифіковані тренери, працюють зі студентами на засадах pro-
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bono, серед них 5 випускників НаУКМА: В.Казадарова, Д.Проценко, 

Н.Безхлібна, Я.Ключковська, Л.Остапів. 

14.  Традиційний щорічний Благодійний вечір та аукціон на підтримку 

НаУКМА-2018 (21 жовтня). У події взяли участь 87 (89 у 2017) випускників 

і таким чином підтримали стратегічно важливі для розвитку НаУКМА  

викладацькі та студентські стипендії та програми розвитку викладачів. 4 

компанії, в яких працюють випускники, стали партнерами події, троє 

випускників надали лоти для благодійного аукціону. З ініціативи 

випускниці Зої Литвин було створено оргкомітет події, в якому університет 

представляли В.Казадарова та Н.Шумкова (координатор проекту). Подія 

стала найбільш успішною за всі роки проведення благодійних вечорів. 

15.  Вдруге відбувся Run Academy Day 2018 (13 жовтня) – могилянський забіг 

та лекції щодо здорового способу життя. Ініціатор та керівник проекту 

Олександр Скороход (біологія, 2007). 

16.  Kyiv-Mohyla Moot Court Society – організація, заснована випускниками та 

співробітниками факультету правничих наук, активними учасниками якої є 

випускники-тренери, що готують студентів до професійних змагань. 

17.  Щорічна фінансова підтримка родиною випускників Сергія Сегеди та 

Вікторії Гуменюк «Kyiv-Mohyla Humanities Journal»  - англомовного 

електроного журналу НаУКМА.  

18.  КМА Old School Party – щорічна вечірка для випускників та викладачів 

Могилянки у ніч Конвокації 28 червня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Не дивлячись на об’єктивно важку економічну ситуацію в країні 

протягом останніх років та суттєве скорочення державного фінансування на 

освіту та науку, Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

продовжував впевнено рухатись вперед та розвивався, про що свідчать 

численні важливі здобутки, висвітлені у цьому звіті. Зокрема, численні 

рейтинги українських вищих навчальних закладів у 2018 р., як і в минулих 

роках, свідчать про високий рівень якості надання освітніх послуг та наукових 

досліджень у НаУКМА, а також про інноваційний характер діяльності 

університету. 

Незважаючи на те, що Києво-Могилянська Академія є  найменшим 

університетом серед провідних ВНЗ України за кількістю науково-педагогічних 

працівників, співробітників, студентів, і, відповідно, випускників, НаУКМА є 

 

12. ПІДСУМКИ 
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серед лідерів більшості різноманітних рейтингів ВНЗ України. Оскільки, як у 

міжнародних, так і українських рейтингах вищих навчальних закладів береться 

до уваги розмір університету і, відповідно, оцінюються абсолютні показники, 

можемо вважати наші минулорічні здобутки достатньо суттєвими. Для 

порівняння: у НаУКМА навчається близько 4000 студентів, тоді як у КПІ – 

більше 35 000, в КНДУ ім. Шевченка – понад 25 000. 

  

Показовим у цьому відношенні є дві надзвичайно престижні нагороди 

Web of Science та Scopus Awards Ukraine, які були вручені НаУКМА протягом 

минулого,  2018 року. Наприклад, відзнака Scopus Awards Ukraine (НаУКМА 

був нагороджений цією відзнакою два роки поспіль у 2017 та 2018 роках) 

встановлена МОН України та Scopus – найбільшою у світі базою цитувань 

рецензованої наукової літератури. За словами Міністра освіти і науки України 

Лілії Гриневич, ця відзнака є "свідченням визнання внеску української наукової 

спільноти у світовий науковий простір". 

У випадку Scopus Awards Ukraine, НаУКМА переміг у номінації 

"соціальні науки" (право, політологія, економіка, соціологія та інші), здобувши 

першість серед українських університетів за сумарною кількістю публікацій, 

індексованих у базі Scopus,  та кількістю посилань на ці публікації. У випадку 

Web of Science Award, НаУКМА переміг у номінації «соціальні та гуманітарні 

науки». Безперечно, це почесні нагороди і кожен університет має пишатись 

такими досягненням. Але для Києво-Могилянської Академії, як порівняно 

невеликого українського університету, ці перемоги є особливо важливими та 

почесними. Маленькому університету змагатись у кількості публікацій з 

великими українськими університетами та академічними інститутами 

надзвичайно складно. Наприклад, на трьох факультетах НаУКМА, які Scopus 

відносить до соціальних наук, працює всього 145 викладачів! Це дуже маленька 

кількість у порівнянні з іншими науковими та навчальними закладами. 

Могилянські викладачі заслуговують на найщиріші поздоровлення! 

Варто також зазначити, що попри перше місце Могилянки, визначене 

Scopus, показники НаУКМА, порівняно з університетами Європи та Північної 

Америки, є доволі скромними. Отримання маленькою Могилянкою першого 

«скопусівського» місця в галузі соціальних наук свідчить про вкрай 

незадовільний стан цих наук в Україні.   Потрібно це чітко усвідомити, 

сприйняти, проаналізувати, зробити висновки та докорінно перебудувати всю 

українську наукову систему. Якщо хочемо зробити українські соціальні науки 

відомими у світі – компромісні та половинчасті міри не допоможуть. 
 

Успіхи Національного університету «Києво-Могилянська академія» стали 

можливими завдяки відданій роботі всієї Могилянської спільноти: викладачів 

та студентів, співробітників та адміністрації по втіленню заходів, викладених у 

Стратегічному плані розвитку НаУКМА на 2015-2025 роки. У минулорічному 

звіті президента НаУКМА, затвердженому на Академічній конференції 

університету у січні 2018 р., були окреслені кілька основних першочергових 

завдань Києво-Могилянської академії на 2018 рік, а саме: 
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(1)  Підтвердити статус НаУКМА як «національного» університету згідно 

з «Порядком та критеріями надання закладу вищої освіти статусу 

національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України № 912 від 22 листопада 2017 р. 

 

(2) Згідно з Законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту» 

продовжити розробку та запровадження внутрішньоуніверситетської системи 

забезпечення якості освіти, яка серед інших елементів включає виконання 

вимог щодо академічної доброчесності в НаУКМА, опитування студентів щодо 

якості викладання навчальних курсів викладачами університету, 

безперешкодного забезпечення вибірковості навчальних дисциплін, та ін. 

 

(3)  Продовжити підготовку державного інвестиційного проекту 

«Реставрація Староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по 

вул.  Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва» та проведення реновації 

Староакадемічного корпусу. 

 

(4)  Інтенсифікувати пошуки можливостей для реставрації інших споруд 

Національного університету «Києво-Могилянська академія», які є культурним 

надбанням та мають історичну цінність для України. 

 

(5)  Продовжити партнерство з благодійниками НаУКМА щодо залучення 

коштів на стратегічні проекти НаУКМА з особливим наголосом на проект 

«Цифровий університет». 

 

(6)  Продовжити формування з диверсифікованих джерел спеціального 

фонду для фінансування наукових досліджень як передумови отримання 

статусу дослідницького університету. 

 

Як викладено у Звіті Президента НаУКМА за 2018 рік, всі ці 

першочергові кроки були в повній мірі  виконані в частині, яка залежить від 

НаУКМА. 

 

Реалізація Стратегічного плану розвитку НаУКМА залишається 

найважливішим завданням діяльності університету у 2019 році. Серед найбільш 

пріоритетних цілей університету на цей рік є таке: 

(1) Сформувати робочу групу із залученням фахівців НаУКМА та інших 

експертів для розробки плану розвитку кампусу Національного 

університету «Києво-Могилянська академія», Культурно-мистецького 

центру,  «популяції» приміщень, які звільняються Британською Радою 

та Гете Інститутом; 

(2) Розпочати новий етап реставрації Староакадемічного корпусу 

ансамблю Братського монастиря НаУКМА та продовжити пошук 
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коштів на наступні етапи реставрації цієї важливої для України 

будівлі;  

(3) Вважати першочерговим завданням подальшу розбудову системи 

забезпечення якості освіти в НаУКМА, створення атмосфери 

абсолютної нетерпимості до будь-яких проявів порушення академічної 

доброчесності, імплементацію в університеті культури обговорення і 

врахування студентських опитувань щодо якості викладання для 

прийняття важливих рішень;  

(4) Продовжити роботу над проектом «Цифровий університет» включно із 

залученням благодійних коштів на цей важливий стратегічний проект 

НаУКМА;  

(5)  Подальша розбудова механізму заохочення дослідницької та 

публікаційної активності співробітників та студентів НаУКМА з 

основним наголосом на сприяння покращенню наукових публікацій, 

які індексуються у міжнародних базах Web of Science та Scopus; 

(6) Розробити концепцію розвитку факультету природничих наук 

НаУКМА з переміщенням його із Другого корпусу НаУКМА в інші 

приміщення університету.   
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