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- 2 БЕРЕЗНЯ – ЗУСТРІЧ З Х.ДЕКАНОЇДЗЕ
- ЗРОБИМО УКРАЇНУ ЧИСТОЮ РАЗОМ
- ДОПОМОГТИ ВИКЛАДАЧУ О.КОПИЛОВУ
-------------------------------------------НОВИНИ АСОЦІАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ:
2 березня у рамках проекту Асоціації випускників НаУКМА «Зустрічі з відомим
особами» відбудеться зустріч випускників з керівником Національної поліції України п. Хатією
Деканоїдзе та тему «Реформа національної поліції – практика управління змінами в організації, яка
не змінювалася десятиліттями». Кількість місць обмежена. Для участі просимо зареєструватися до
15:00 1 березня (вівторок) за посиланням.
Команда студентів-правників на чолі з тренером Максимом Поповичем (правознавство,
2013) вийшла у Регіональний раунд навчальних судових дебатів з права ЄС - the European Law Moot
Court, в якому візьмуть участь 11 університетів з різних частин світу і який відбудеться у Швейцарії.
Вітаємо і вболіваємо!
У проекті kmbsCHANGEtalks студенти МВА kmbs зустрілись з віце-спікером Верховної ради
України п. Оксаною Сироїд (політологія, 1997). Говорили про важливість критичного мислення і головні
проблеми освіти в Україні; про 9 місяців турбулентності в парламенті, відповідальність, виклик подолання
алігархоцентризму; про «Самопоміч», про здобутки і довіру, розвиток партії; про те, що сьогодні
найефективніший спосіб допомогти реформам – це створювати в різні способи запитів змін від суспільства.
У циклі зустрічей студентів з випускниками НаУКМА «Могилянські
історії» відбулась зустріч із Євгенієм Стасіневичем (Філологія. Історія літератури та
компаративістика, 2013), докторантом, літературним критиком, журналістом, лектором, куратором
програм Книжкового-арсеналу-2016. Говорили про те, як гуманітарію реалізуватися в житті, зокрема
філологам, про можливості та перспективи подальшого розвитку у сфері гуманітаристики.
-------------------------------------------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.
Випускники НаУКМА Сергій Верещак (економічна теорія, 2013) таРената Налисник (культурологія,
2015) запрошують приєданатись до наймасштабнішого соціального проекту країни «Зробимо
Україну чистою разом!» - щорічної всеукраїнської соціально-екологічної акції з прибирання та
благоустрою засмічених зелених зон, організованогоГО «Let`s do it Ukraine». Учасниками та
партнерами проекту вже стали багато небайдужих людей, громадських організацій та бізнесів, де
працюють наші випускники. Приєднуйтесь! Організатори шукаютьпартнерів, спонсорів,
інформаційну підтримку, волонтерів в усіх регіонах України. Зробимо разом!
-------------------------------------------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
Prometheus
Вільний університет Майдану ONLINE
Культурний проект
-------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Анастасія Леухіна (соціологія, 2001), голова атестаційної комісії Національної поліції України у
м.Києві, член експертної ради з реформування при МВС: Не повернути б назад імпотенцію поліції.
Катерина Мельник (Теорія, історія української мови та компаративістика, 2013), аспірантка
НаУКМА: Безкоштовні курси української мови користуються попитом серед переселенців

Софія Рябчук (філологія, 2002), перекладач, дослідник гармонійного розвитку дитини, куратор освітніх
проектів Українського центру розвитку музейної справи: 7 способів розвивати творче мислення
дитини
Інна Совсун (політологія, 2005), перший заступник міністра освіти та науки України: Чек-ліст
реформи. Що змінюється у вищій освіті
Орися Демська, д-р філол.н., професорка кафедри української мови НаУКМА: Обсценна лексика:
невігластво чи спосіб самовираження?
Андрій Шевченко, Надзвичайний і повноважний посол України в Канаді: Нас розуміють, нам готові
пробачати маленькі помилки
Анна Христянович, випускниця kmbs, керівник департаменту стратегічних проектів і процесів
ПУМБ: Життя після бізнес-школи
--------------------------------------------------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:
до 2 березня приймаються заявки від компаній, де працюють випускники КМА, на участь у 24-му
Ярмарку Кар’єри в Могилянці, що відбудеться 25 березня 2016 р. Заявки подавати на
ел.поштуjcc@ukma.kiev.ua або за тел. 044 462 51 95.
Про вакансії, надані партнерами Академії й нашими випускниками, читайте на сторінці Центру
кар'єри та працевлаштування студентів НаУКМА (JCC).
-------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ:
Слідкуйте за новинами на сайті НаУКМА та офіційній сторінці університету в fb.
Календар подій НаУКМА
Культура:
Кіно-клуб НаУКМА: програма на лютий
27 лютого - концерт хорової музики a cappella Почесного доктора НаУКМА композитора Валентина
Сильвестрова «Майдан 2014» у виконанні камерного хору «Київ», диригент Микола
Гобдич. Початок о 19:00. Місце: Будинок архітектора, вул. Б. Гринченка, 7.
Києво-Могилянський театральний центр «ПАСІКА», початок о19:00.Місце: Культурно-мистецький
центр НаУКМА, вул. Іллінська, 9, 2-й поверх. Програма тижня:
28 лютого - 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.
2 березня - вистава «Татуйована троянда» за п’єсою Теннесі Уільямса у виконанні студентів
університету ім.Карпенка-Карого. Режисер Леонід Остропольський.
4 березня – вистава «Скринька». Зимова казка про людей та янголів. Режисер Олена Авдєєва.
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!

