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- ВІТАЄМО ВОЛОДИМИРА ЄРМОЛЕНКА
- ВЗАЄМОДІЯ ЧЕРЕЗ KICKSTARTER
- ЗНАЙОМИМОСЬ
-------------------------------------------ЗДОБУТКИ ТА ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ:
Вітаємо Володимира Єрмоленка (філософія, 2002), викладача кафедри літературознавства
НаУКМА, експерта МГО «Інтерньюз-Україна» з перемогою в рейтингу “Книжка року-2015”: його
книжка «Далекі близькі. Есеї з філософії та літератури» стала найкращою в номінації «Українська
гуманітаристика».
У циклі «Могилянські історії» 25 лютого Євгеній Стасіневич (Філологія. Історія літератури та
компаративістика, 2013), аспірант кафедри літературознавства, літературний критик, журналіст,
лектор зустрівся зі студентами НаУКМА. Говорили про те, як гуманітарію реалізуватись у житті.
-------------------------------------------ЗНАЙОМИМОСЬ:
До 20-ї річниці першого випуску Могилянки продовжуємо публікувати інтерв’ю з випускниками
бакалаврських програм 1996 року. Людмила Криворучка (дів. Архипова), випускниця могилянської
програми з філософії 1996 р. (бакалаврат) і 1998 р. (магістеріум), керівник Докторської школи
НаУКМА ім. родини Юхименків: «Ми пережили досвід ідеальності, яка не є можливою у звичайному
світі».
Студентський проект «Моя Могилянка» також пропонує інтерв`ю з випускниками: Андрієм
Сусленком (філософія, 2009) – журналістом, продюсером, ведучим програми «Геополітика» на 5
каналі та зОлександром Королем (інформаційні управляючі системи та технології, 2008 ) – бізнесдевелопером, коучем, маркетологом.
Пост Миколи Вороніна (фізика, 2002, екологія, 2004) став дуже популярним у fb. У Мережі з’явився
пост-сповідь українського снайпера, або Війна подарувала мені Україну.
-------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ – ВЗАЄМОДІЯ:
Друзі, в цій рубриці ми плануємо розповідати про ваші проекти, реалізація яких зробить нашу
країну кращою! Взаємодіючи ми прискоримо зміни і реформи. Якщо Ви займаєтесь таким проектами
– пишіть нам і ми розповімо про них всій могилянській спільноті.
Сергій Хващук (економ.теорія, 2008) пропонує свою допомогу командам з України у розміщенні
проектів на kickstarter.com: «З 2012 року з нашою допомогою Kickstarter підкорили десятки проектів з
України та інших країн, більше 280.000$ було виплачено авторам. Якщо ви хочете протестувати свою
ідею, збільшити продажі, вийти на міжнародні ринки - старт проекту на Kickstarter буде гарним
кроком. Проте безпосередньо з України це зробити неможливо і потрібен посередник - саме ці
послуги ми й пропонуємо. Ознайомитися з історіями успішних проектів та зв’язатися з нами Ви
можете на http://crowdfundingaccelerator.biz/».
Світлана Валько (соціальна робота, 2007) запрошує приєднатись до підтримки волонтерського
проекту для дітей-переселенців «Дитячий табір «Маленький світ», що відбудеться у квітні ц.р. у
Грузії. Більшість фінансових витрат несе грузинська сторона, проте, на жаль, ця підтримка не
покриває всі потреби.
-------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Олег Мирошниченко (економ.теорія, 2004): Unless Ukraine Changes its Business Culture, the Association
Agreement won’t Help Exports
---------------------------------------------------

МОГИЛЯНЦЯМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:
Більше інформації на сторінці сайту НаУКМА «Допоможи Могилянцю».
Наша допомога у боротьбі з раком необхідна викладачу кафедри фізичного виховання НаУКМА
п. Олександру Копилову. Також наша підтримка все ще потрібна: Олексію Самокиші, Оксані
Олійник, Олені Алімордановій, Вадиму Михалевичу, Наталі Ксьондзик та Наталі Тарасовій.
Допомога могилянцям-учасникам АТО - «Підтримка Захисників України: могилянці - воїнам».
-------------------------------------------ВАКАНСІЇ:
Про вакансії, надані партнерами Академії й нашими випускниками, читайте на сторінці Центру
кар'єри та працевлаштування студентів НаУКМА (JCC).
-------------------------------------------МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ:
Звертаємо вашу увагу на проекти, ініціаторами та учасниками яких є могилянці:
kmbs Idea Days – вечірні події для тих, хто бажає щодня відкривати для себе щось нове, генерувати
ідеї, знайомитись з колегами та обмінюватись досвідом.
INNOVATIONS.com.ua – інтелект-проект Києво-Могилянської бізнес-школи.
Відкритий університет Майдану ONLINE – проект, заснований випускниками НаУКМА і kmbs.
Prometheus
Культурний проект
-------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ:
Слідкуйте за новинами на сайті НаУКМА та офіційній сторінці університету в fb.
Календар подій НаУКМА
Культура:
Кіноклуб: події березня
Києво-Могилянський театральний центр «ПАСІКА», початок о19:00.Місце: Культурно-мистецький
центр НаУКМА, вул. Іллінська, 9, 2-й поверх. Програма тижня.
9 березня – відкриття фотовиставки Мирослави Безман «Революція Гідності: погляд серцем». Місце:
Культурно-мистецький центр НаУКМА, вул. Іллінська, Галерея О.Замостян. Початок о 19:00.
10 березня - зустріч із Сашком Лірником - видатним українським фольклористом, музикантом,
казкарем, письменником і громадським діячем. Організатор - студентська організація «Український
студент». Місце: НаУКМА, 1 корпус, ауд. 217. Початок о 18:00. Подія у facebook.
10 березня - вистава "Катерина" за Т.Г. Шевченком. Режисер Катерина Чепура. Початок о 19:00.
З повагою,
Наталя Шумкова,
«Комунікації з випускниками НаУКМА»
04070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5, к.5-204;
E-mail: ukma.alumni@gmail.com
2016 рік - 401-й в історії Києво-Могилянської академії! Шануємо минуле, творимо майбутнє!

