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НПУ ім М. П. Драгоманова
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Н

ародився 4 травня 1988 р. в м. Києві. В 2005 р.
закінчив з відзнакою гімназію «Діалог» (Київ). Упродовж 2005–2010 рр. навчався в Інституті політології та права НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «Політологія». Дмитро Юрійович брав активну

ГАЛИЦЬКА
ЄВГЕНІЯ ІГОРІВНА

Випускниця
Інституту іноземної філології
(2012)
Аспірантка Інституту фізики
навколишнього середовища Бременського
університету (Німеччина)

Н

ародилася 28 серпня 1991 р. в смт. Новому Любарі
Любарського району Житомирської області в сім’ї
філологів іноземної мови. У 1998 р. пішла в перший
клас середньої школи № 26 м. Житомира. У 2001 р.,
після закінчення трьох класів, перейшла в Слов’янську
гімназію м. Києва, яку закінчила зі срібною медаллю.
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участь в громадському житті університету. В 2010 р.
став лауреатом Стипендії імені проф. О. П. Павелка.
У квітні 2015 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Політична культура та ідеологія» на тему «Абсентеїзм як феномен електоральної культури в контексті демократизації українського
суспільства». Основні результати дисертаційного
дослідження відображені у 19 наукових публікаціях,
фахових журналах та кількох міжнародних збірниках.
Нагороджений наступними сертифікатами: «За
успішне проходження семінару з підготовки до місцевих виборів в Україні 2015 р. в рамках проекту «Академія сучасного політика»; «За успішне проходження
стажування у Аналітичному центрі «Політика» (2013,
2012, 2011); «Про проходження тренінгу у навчанні за
програмою «Європейські політики сусідства і Україна» (НаУКМА, вересень–жовтень 2009 р.).
Дмитро Юрійович є популярним та авторитетним
політичним експертом, його коментарі звучать у ефірах
телеканалів »112», «Україна», «Мега» та «NewsOne», на
передачі «Подія тижня» на каналі «УТР» та «Підсумки
тижня» на радіо «Ера». Є політичним коментатором для
інтернет-порталів (podrobnosti.ua та facenews.com.ua).
Сфера наукових інтересів: політичний феномен абсентеїзму, політична амбівалентність та індиферентність українського суспільства, ідея та історія ідеології українського
консерватизму, взаємозв’язки та взаємовплив політики та
інституту прав і свобод людини, громадянська культура,
політичний протест, політичне відчуження, проблеми
демократизації політичного режиму України.
У 2008 р. вступила на заочну форму навчання
до
Національного
педагогічного
університету
імені М. П. Драгоманова на спеціальність «Іноземна
(англійська) філологія». У цьому ж році стала студенткою денної форми навчання географічного факультету
Київського національного університету імені Тараса
Шевченка за спеціальністю «Метеорологія та кліматологія». Завдяки кропітким старанням батьків, майстерних викладачів НПУ ім. М. П. Драгоманова та
власним зусиллям Євгенія Ігорівна здобула ґрунтовні
знання англійської мови.
Успішно поєднуючи англійську філологію з фізикою атмосфери, у 2012 р. отримала грант Міністерства освіти і науки України на навчання в Інституті
метеорології Лейпцизького університету (Німеччина) за програмою «100+100+100».
Глибокі знання англійської мови дають змогу Євгенії Ігорівні представляти результати проведених в
Україні наукових досліджень на міжнародних конференціях, останні серед яких такі: Конференція Європейського Союзу Наук про Землю у м. Відні (Австрія, квітень 2015 р.), Міжнародний семінар «8th Atmospheric
Limb Workshop» у м. Гетеборзі (Швеція, вересень 2015 р.).
З осені 2015 р. Є. І. Галицька є аспіранткою Інституту фізики навколишнього середовища Бременського
університету. У цьому виші Євгенія Ігорівна займатиметься моделюванням хімічного складу стратосфери.
Ключовим елементом такого дослідження є англійська
мова, яка відкриває широкий світ великих можливостей
у професійному спілкуванні з іноземними колегами.

