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- ВІТАЄМО ОЛЕКСАНРА ФАРИНУ
- ЗНАЙОМИМОСЬ: ЮЛІЯ ТИЧКІВСЬКА, ЮРІЙ ПОЛЮХОВИЧ, ЮЛІЯ ГІРМАН, АРСЕН
КОСТЕНКО
- ВИПУСКНИКИ НАУКМА ЗАПУСТИЛИ КРАУДФАНДИНГОВУ ОСВІТНЮ ПЛАТФОРМУ
-------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
Відбувся День Академії, 25-й з часу відродження у 1991 році. На рівні з традиційними подіями,
співробітники і студенти запропонували могилянцям насичену новими ідеями
програму. Фоторепортаж.
Лауреатом відзнаки Андрія Сивоконя (фізика, 1996) «За найкращий проект із залучення коштів
на розвиток НаУКМА» став Центр психосоціальної реабілітації НаУКМА, керівник д-р Сергій
Богданов, з комплексом проектів на допомогу постраждалим в зоні АТО.
21 жовтня - «Три роки після Майдану». Зустріч з п. Андрієм Ілларіоновим, старшим науковим
співробітником Інституту Катона (США). Початок о 16:30. Організатор Bendukidze Free Market
Center.
-----------------------------------------ВІТАЄМО:
Олександра Фарину (фінанси, 2012) з присвоєнням науковго
ступеня PhD, Doctor of Philosophy in Finances (з відзнакою summa cum laude), на підставі
захисту дисертації «Динамічні моделі оцінювання стабільності фінансової системи України»,
Науковий керівник – Ірина Лук’яненко, професор, зав.каф.фінансів НаУКМА. Диплом, що
засвідчує присвоєння наукового ступеня, було вручено Олександру на урочистому зібранні
могилянців у День Академії. Вітаємо Олександра і бажаємо подальших звершень у науковій та
педагогічній діяльності.
------------------------------------------ЗНАЙОМИМОСЬ:
Юлія Тичківська (екеном.теорія, 2010), співзасновник Bendukidze Free Market Centre, віцепрезидент у Kyiv School of Economics (KSE) та Global Shape: Lady of Honor
Юрій Полюхович (мп історія, 2003), канд.іст.наук, дослідник культури майа: Унікальний фахівець з
унікальної культури
Юлія Гірман (соціальна робота, 2010; pr, 2012): Про навчання і життя у найкомфортнішому місті
Арсен Костенко (інформаційні управляючі системи та технології, 2006): Львів'янин з twitter:
українці запросто можуть працювати у силіконовій долині, якщо цього захочуть. 5 жовтня у циклі
«Могилянські історії» відбулась зустріч Арсена зі студентами Могилянки. Фоторепортаж з
зустрічі.
-------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ / ПРОЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ:
Випускники НаУКМА Надія Варгола (економ.теорія, 2004), Світлана Лукасевич (економ.теорія,
2004), Ірина Клименко (політологія, 2004) з іншими колегами створили неприбуткову
організацію Alumni Fund Ukraine (Фонд Випускників України), та запустили краудфандингову
освітню платформу, завдяки якій випускники в Україні та по всьому світу зможуть підтримати
свої школи та університети, а також інші важливі освітні проекти. Один з перших проектів/фондів
/осередків організації – для Києво-Могилянської академії. Дякуємо, друзі, за підтримку!!!
На платформі ВУМ online 13 жовтня стартував курс Арсенія Фінберга (економ.теорія,
2003) та Анастасії Леухіної (соціологія, 2001) «Як полагодити світ навколо себе: практичний
путівник з громадського активізму». В основі курсу лежить реальні успішні кейси громадського
активізму, які підтверджують, що зміни можливі. Головне - не опускати руки! Долучитись не
пізно!
До уваги могилянців-батьків - до 15 листопада триває прийом робіт молодших могилянців (віком
до 12 років) для участі у третій виставці «Творчі могилянчики» (малюнки, вишивка, ляльки,
скульптура, декупажем, писанкарство, вироби з паперу й картону та інш. Виставка проходить під

патронатом Олексія Цебра (економ. теорія, 2000 р). Шановні могилянці-батьки, повідомте своїм
діткам про виставку і допоможіть підготувати та відібрати роботи!
------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Андрій Мелешевич, президент НаУКМА: Дивно реагувати на таку дурість. Це така ментальність
у людей, коли за незгоду з владою відразу потрібно виганяти
та багато інших публікацій могилянців дивіться на сторінці прес-центру КМА.
-------------------------------------------ВАКАНСІЇ:
Про вакансії, надані партнерами Академії та нашими випускниками, читайте на сторінці Центру
кар'єри та працевлаштування студентів НаУКМА (JCC).
-------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ: сайт НаУКМА|Події тижня| fb NAUKMA|kmbs IDEA days
21 жовтня - «Три роки після Майдану». Зустріч з п. Андрієм Ілларіоновим, старшим науковим
співробітником Інституту Катона (США). Початок о 16:30. Організатор Bendukidze Free Market
Center.
24 жовтня - зустріч з відомим французьким філософом та перекладачем Марком де Лоне. Тема:
«Ескізи символізму. 59 параграф Критики здатності судження І. Канта». KMBS, 4
корпус. Організатори: кафедри політології та філософії НаУКМА
10 листопада - БЛАГОДІЙНИЙ ВЕЧІР ТА АУКЦІОН задля підтримки проектів стратегічного
розвитку НаУКМА. Долучайтесь. Випускники можуть стати учасниками, партнерами, надати
лоти для аукціону, фінансово підтримати обраний проект, стати «адвокатами впливу» поширити інформацію, долучити колег до участі у вечорі та підтримки Академії.

2016 рік - 401-й в історії Києво-Могилянської академії! Шануємо минуле, творимо майбутнє!

