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- СВІТЛАНА АЛЕКСІЄВИЧ – ПОЧЕСНИЙ ДОКТОР НАУКМА
- ЗДОБУТКИ ТА ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ
- АКАДЕМІЯ ЗАПРОШУЄ ДО СПІВПРАЦІ
-------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
Світлані Алексієвич, видатній білоруській письменниці, лауреатці Нобелівської премії з літератури
2015 року присвоєно звання «Почесний доктор НаУКМА (HONORIS CAUSA)", рішення Вченої Ради
НаУКМА від 11 лютого 2016)
Кафедра фінансів НаУКМА отримала грант Новержського центру Міжнародної співпраці в галузі
освіти (SIU) на проект «Extended Learning of Economics with Dynamic Modeling», який
буде виконувати у партнерстві з Університетом Берген, Норвегія.
При НаУКМА стартував курс «Європейські студії» для підготовки працівників міжнаціонального
освітнього дитячого проекту Конгресу національних громад України «Європейський табір-2016».
Центр психосоціальної реабілітації НаУКМА став співвиконавцем проекту для школярів в
Запорізькій області «Вчимося жити разом»:формування у школярів життєвих навичок, що
сприятимуть позитивній адаптації (ГО «Дитячий фонд «Здоров’я через освіту»), та надання дітям
психологічної і соціальної допомоги та підтримки (НаУКМА).
16 лютого - презентація нової книги «Майдан. Свідчення. Київ, 2013-14 роки» із серії «Бібілотека
спротиву. Бібліотека надії» видавництва НаУКМА «Дух і Літера». Початок о 19-00.
--------------------------------------------МОГИЛЯНКА ЗАПРОШУЄ ВИПУСКНИКІВ ДО СПІВПРАЦІ:
Запрошуємо компанії, де працюють випускники КМА, долучитись до участі у 24-му Ярмарку Кар’єри
в Могилянці, який відбудеться 25 березня 2016 р. Заявку на участь просимо подавати до
2.03.2016 уЦентр кар’єри та працевлаштування студентів та випускників НаУКМА, jcc@ukma.kiev.ua,
тел. 044 462 51 95.
Відділ стратегічного розвитку (напрям «pr та комунікації») шукає партнера у проекті створення
бренд-буку університету, який визначить візуальне та стилістичне наповнення всіх внутрішніх та
зовнішніх комунікацій. Більше деталей - у Олексія Микульського,mykulskyi@ukma.edu.ua.
Вакансії: 1) у напрямі «комунікації з випускниками» - координатор по роботі з випускниками, (0,5
ставки), опис опубліковано 12 лютого на сторінці JCC; 2-3) у відділі стратегічного розвитку, напрям
«pr та комунікації» - координатор зовнішніх та координатор внутрішніх комунікацій; опис
опубліковано 26 січня на сторінці JCC; 4) у відділі електронних ресурсів Наукової бібліотеки
- бібліотекар для роботи з інформаційними електронними ресурсами КМА;
-------------------------------------------ЗДОБУТКИ ТА ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ:
Продовжуємо знайомити з випускниками НаУКМА. Любомир Остапів(економ.теорія, 2003; МВА
kmbs, 2011), фінансовий директор компаніїStanfy, віце-президент Асоціації випускників та
співкерівник Клубу випускників економічного факультету НаУКМА: «Мене надихають історії
звичайних людей, які щось зробили»
18 лютого - Людмила Криворучка (філософія, 1996) запрошує випускників НаУКМА, які
викладають в Академії та інших ВНЗ, на другий семінар нового проекту StudyLab. «PEER/SELF
ASESSMENT: pro/contra»: або як провести цікавий і продуктивний семінар у великій групі, і як
викладач може збільшити кількість письмових і творчих завдань і при цьому не обтяжувати себе.
Теорія, оцінка ефективності, приклади. Сторінка у facebook. Початок о 16:00. Попередня
реєстрація- до 17 січня 2016 р., 11:00.
13 лютого - Неда Нежданна (Надія Мірошниченко, культурологія, 1995), одна з найуспішніших
сучасних драматургинь України, запрошує на прем’єрний показ вистави за її п’єсою «Самогубство
самоти». Початок о 19:00, Київський Муніципальний академічний театр ляльок.
-------------------------------------------МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ:

Запрошуємо на проекти Могилянки, наших випускників та викладачів: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
Англомовні кіноклуби у Ресурсному центрі для викладачів англійської мови при НаУКМА
запрошує на покази та обговорення кінофільмів англійською мовою з субтитрами.
Вільний університет Майдану ONLINE
Prometheus
Культурний проект
-------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Дмитро Дроздовський, (філологія, 2010), головний редактор журналу «Всесвіт»: Про мистецтво і сурогат
Олексій Гарань, Науковий директор Школи політичної аналітики НаУКМА: Как Украине вернуть
Крым: международный опыт от Гонконга до Синая и ГДР
Алексей Павленко (економічна теорія, 1998), Міністр аграрної політики та продовольства України: По
"папередникам" мы нашли нарушений на 12 млрд грн. И это только по трем компаниям
Роман Петров, зав. каф. міжнародного права і спеціальних правових наук: Могилянка має готувати
фахівців, які будуть готові завойовувати європейський ринок
--------------------------------------------------МОГИЛЯНЦЯМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:
Більше інформації на сторінці сайту НаУКМА «Допоможи Могилянцю».
Нашої допомоги потребують: студент Олексій Самокиша (політологія. 4 рік навчання); Оксана
Олійник (дів. прізв. Трояк; культурологія, 1999); Олена Аліморданова, співробітниці студентської
їдальні; професор к-ри математики Вадим Михалевич; Наталя Ксьондзик(філологія, 2009); .Наталя
Тарасова (філологія, 2010).
Допомога могилянцям-учасникам АТО. Звертайтеся до Віталія Власенка («Економічна теорія» 2008,
«Інноваційні стратегії» 2010) і слідкуйте за сторінкою на fb «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). Зокрема і 4 вакансії в НаУКМА – див.
рубрику «Могилянка запрошує випускників до співпраці».
-------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ:
Слідкуйте за новинами на сайті НаУКМА та офіційній сторінці університету в fb.
Календар подій НаУКМА:
Освіта. Наука:
18 лютого - семінар для випускників-викладачів StudyLab. «PEER/SELF ASESSMENT:
pro/contra Початок о о 16:00. Попередня реєстрація - до 17 січня 2016 р., 11:00.
Культура:
Кіно-клуб НаУКМА: програма у facebook
13 лютого - прем’єрний показ вистави «Самогубство самоти» за п’єсоюНеди
Нежданної (культурологія, 1995). Київський Муніципальний академічний театр ляльок. Початок
о 19:00.
16 лютого - презентація нової книги «Майдан. Свідчення. Київ, 2013-14 роки» із серії «Бібілотека
спротиву. Бібліотека надії”, видавництво«Дух і Літера». Початок о 19-00.
До 26 лютого – виставка графічних робіт Анастасії Бондаренко«Заплутана історія» від Художньої
студії «Антресоля». Місце: Культурно-мистецький центр НаУКМА, вул. Іллінська, 9, Галерея ім.
Олени Замостян. 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!

