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- ЗГАДУЮЧИ ДЖЕЙМСА МЕЙСА
- ІНТЕРВ’Ю ДО 20-РІЧЧЯ ПЕРШОГО ВИПУСКУ БП НаУКМА
- ЗДОБУТКИ, ПРОЕКТИ, ПУБЛІКАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ
-------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
18 лютого – згадували Джеймса Мейса – історика і політолога, спеціаліста з історії Радянського
Союзу та Східної Європи, завдяки якому світ дізнався про Голодомор в Україні. В 1995-2004 рр.
п.Мейс працював професором кафедри політології КМА, викладаючи курси «US Government &
Politics», «Етнополітика». За заповітом його книжкова та архівна колекції зберігаються та доступні
для використання всім дослідникам і читачам в Меморіальній Бібліотеці-архіві Джеймся Мейса.
Вже є у відкритому доступі відеозаписи доповідей лауреатів Премії ім. Петра Могили:
- В.П.Козловський, канд. філос. наук, доцент к-ри філософії та релігієзнавства «Кантівська
філософія у плині часу»;
- В.В.Бублик, канд. фіз.-мат. наук, зав. к-ри мультимедійних систем «Прагматичне програмування»;
- Р.А.Петров, д-р юрид. наук, зав. к-ри міжнародного права та спеціальних правових наук «Україна
на шляху до асоціації та інтеграції в Європейський Союз».
-------------------------------------------ЗДОБУТКИ ТА ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ:
Вітаємо Мирослава Лаюка (філологія, 2014), PhD-студента могилянської докторської програми
«Філософія і література», молодого українського поета, драматурга, есеїста з тим, що його книжка
«Метрофобія» стала найкращою в номінації «Поезія» щорічної літературної премії ЛітАкцент року.
До 20-ї річниці першого випуску перших бакалаврських програм НаУКМА і
Українирозпочинаємо публікацію серії інтерв’ю з нашими випускниками – студентами першого
набору відродженої Могилянки у 1992 р. Михайло Мінаков (філософія, 1996, 1998): д-р філос. н.,
викладач к-ри філософії та релігієзнавства НаУКМА, керівник Кантівського товариства в Україні,
президент Фонду якісної політики, головний редактор наукового міждисциплінарного
рецензованого журналу «Ідеологія і політика»: «У Могилянці особистий вибір потрібен постійно»
Катерина Максим (економічна теорія, 1996, 1998) нагадує, що ви можете допомогти своїм іноземних
друзям і партнерам отримувати правдиву інформацію про Україну через електронний
англомовний тижневик EuroMaidan Newsletter. Це збірка головних новин за тиждень для тих, хто
не має можливості переглядати всі новини щодня. Окремі політичні, економічні теми, статус
військових дій із захисту від російської агресії, аналітика, здобутки українського бізнесу, науки і
освіти, невідомі сторінки і кадри з життя, природи і культури. Дайджест спрямований на міжнародну
спільноту, представників преси і урядових структур – на всю англомовну спільноту світу. Надсилайте
своїм іноземним друзям та партнерам. Підписатися
До уваги випускників Факультету правничих наук: відтепер факультет в Instagram, - підписуйтесь.
-------------------------------------------МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ:
Запрошуємо 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:
24 лютого – лекція Тараса Лютого (філософія, 2000), д-ра філос. н., доцента к-ри філософії та
релігієзнавства, поета, письменника: «Ідеологія в соціокультурному контексті та поза ним» - для
управлінців та управлінців стратегічного рівня. 18:30-20:00. Місце: kmbs, вул.Волоська, 8/5.
25 лютого – лекція Віктора Котусенка (філософія, 1996), викладача kmbs, керівника електронних
навчальних проектів: «Прийняття рішень у середовищах із високим ступенем невизначеності» - для
управлінців стратегічного рівня, для ceo для топ-менеджерів компаній. 18:30-20:00. Місце: kmbs,
вул.Волоська, 8/5.
Вільний університет Майдану ONLINE:
28 лютого – старт курсу Галини Єрьоменко, викладача kmbs, керівник Українського центру медіації
при kmbs: «Вступ до медіації» - присвячений ефективним комунікаціям, які дозволяють знайти
результат, що всі сторони взаємодії вважають справедливим для себе.

з 8 лютого – курс Любомири Бурлачук, викладача kmbs: «Intelligent Listening, або Мистецтво
Слухати», ще не пізно приєднатись.
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.
Prometheus
Культурний проект
-------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Катерина Ботанова (культурологія, 2001), українська публіцистка, арт-критик, куратор: Стратегія
довіри: як перевернути систему
Олексій Гарань, професор к-ри політології, науковий директор Школи політичної аналітики
НаУКМА та Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва та Петро Бурковський(політологія,
2004), заст. начальника аналітично-інформаційного відділу Національного інституту стратегічних
досліджень при Президентові України: Olexiy Haran. Petro Burkovskyi . Will U.S.-Ukraine
Relations Survive The Obama .The Obama administration, for all its diplomatic efforts, is partly to
blame for the trouble in Ukraine.
Олексій Гарань, професор к-ри політології, науковий директор Школи політичної аналітики
НаУКМА та Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва: «L’Ukraine est une démocratie en
marche avec tous ses défauts»
Діана Клочко, мистецтвознавиця, співробітниця НаУКМА: Загадки екзотичних звірів Марії
Примаченко.
Єгор Стадний (історія, 2012), директор Аналітичного центру CEDOS. Ціна дипломної або чому мало
боротись з плагіатом
Что если Донбасс завтра опять наш? Експерти про ситуацію на окупованих територіях та можливі
сценарії розвитку подій на Донбасі, серед яких і могилянці – Олексій Гарань, професор к-ри
політології НаУКМА та науковий директор Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва;Євген
Глібовицький (політологія, 2000), засновник експертної компанії pro.mova, учасникНесторівської
групи; Ярослав Грицак, історик, почесний професор НаУКМА, участник Несторівської групи.
Україна зможе запропонувати Криму і Донбасу стратегію реінтеграції, коли запропонує таку
економіку і відносини всередині країни, які будуть привабливішими за «русскій мір». Круглий стіл
експертів в Українському кризовому медіа центрі: Михайло Винницький, доцент к-ри
соціології,Валерій Пекар, викладач kmbs, співзасновник Громадянської Платформи «Нова Країна»,
президент компанії «Євроіндекс»; Йосип Зисельс, виконавчий віце-президент Конгресу
Національних Громад України, співзасновник Міждисциплінарної сертифікатної програми з
юдаїки в НаУКМА.
--------------------------------------------------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:
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 у Центр кар’єри та працевлаштування студентів та випускників НаУКМА,jcc@ukma.kiev.ua,
тел. 044 462 51 95.
Про вакансії, надані партнерами Академії й нашими випускниками, читайте на сторінці Центру
кар'єри та працевлаштування студентів НаУКМА (JCC). Зокрема вакансії в НаУКМА

Вакансія в НаУКМА: координатор по роботі з випускниками, (0,5 ставки), опис опубліковано 24
лютого на сторінці JCC.
-------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ:
Слідкуйте за новинами на сайті НаУКМА та офіційній сторінці університету в fb.
Календар подій НаУКМА:
Освіта. Наука:
24 лютого – лекція Тараса Лютого (філософія, 2000) «Ідеологія в соціокультурному контексті та поза
ним» - для управлінців та управлінців стратегічного рівня. 18:30-20:00. Місце: kmbs, Вул.Волоська,
8/5.
25 лютого – лекція Віктора Котусенка (філософія, 1996) «Прийняття рішень у середовищах із
високим ступенем невизначеності» - для управлінців стратегічного рівня, для ceo для топ-менеджерів
компаній. 18:30-20:00. Місце: kmbs, Вул.Волоська, 8/5.
28 лютого – старт на курсу Галини Єрьоменко, викладача kmbs, керівник Українського центру
медіації при kmbs: «Вступ до медіації» - присвячений ефективним комунікаціям, які дозволяють
знайти результат, що всі сторони взаємодії вважають справедливим для себе. ВУМ ONLINE.
Культура:
Кіно-клуб НаУКМА: програма на лютий
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.
28 лютого - Києво-Могилянський театральний центр „ПАСІКА” представляє: проект «Українська
барокова драма». Вистава «Слово о збуренії пекла» – містерія за п’єсою анонімного автора XVII ст. у
постановці театру-студї «МІСТ». Режисер Юлія Гасиліна. Початок о19:00. . Місце: Культурномистецький центр НаУКМА, вул. Іллінська, 9, 2-й поверх.

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!

