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- ВІТАЄМО: ТЕТЯНУ СТЕПУРКО, ТЕТЯНУ КОСТЮЧЕНКО ТА КОСТЯНТИНА ЄРШОВА
- ЗНАЙОМИМОСЬ: ПЕТРО ОХОТІН ТА ОЛЕКСІЙ МАЛИЦЬКИЙ
- СЕЛФІ-ВІДЕО ВИПУСКНИКІВ ДО 25-РІЧЧЯ ВІДРОДЖЕННЯ КМА
-------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
Учасник ініціативної групи «Першого грудня», письменник та громадський діяч, Почесний
професор НаУКМА Іван Михайович Дзюба нагороджений медаллю Митрополита Андрея
(Шептицького)
Головний редактор видавництва «Дух і літера» та Директор Центру досліджень історії та
культури східноєвропейського єврейства НаУКМА п. Леонід Фінберг зібрав унікальну для
України бібліотеку: тисячі книг на їдиші та івриті.
-------------------------------------------ЗДОБУТКИ ВИПУСКНИКІВ:
На засіданні вченої ради НаУКМА 29 вересня ц.р. «Подякою президента НаУКМА за визначні
досягнення в науково-дослідній роботі» були нагороджені виспускники НаУКМА - ст. викладачка
Школи охорони здоров’я Тетяна Степурко (соціологія, 2006) , ст.викладачка кафедри
соціології Тетяна Костюченко (соціологія, 2007), асистент кафедри фізикиКостянтин
Єршов (фізика, 2013). Висока публікаційна активність колег сприяла покращенню
наукометричних показників НаУКМА у міжнародних базах даних
Web of ScienceCore Collection та Scopus. Вітаємо і зичимо подальших успіхів у науковій діяльності.
-------------------------------------------ЗНАЙОМИМОСЬ:
Петро Охотін (політологія, 2010), директор зі стратегій PolitExpert Consulting Group,
політтехнолог, співавтор книги «Виграти вибори: покрокова інструкція»: Особисте й політичне:
чому добро має бути сильним.
Олексій Малицький (економ.теорія, 2011), засновник «Sammy Icon Socks»: Шукайте точку відліку
-------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ / ПРОЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ
Сьогодні, 30 вересня, - Alumni Reunion'16 Факультету правничих наук, початок з 19:00.
Стартував проект селфі-відео випускників до 25-річчя відродження КМА. Кожен з могилянців
зробив свій внесок у формування тієї Могилянки, якою її зараз знають у всьому світі. Теплі слова
від тих, заради кого щоденно працював колектив Могилянки, може стати найкращою подякою
викладачам та співробітникам. Візьміть участь у проекті, подаруйте свої посмішки. Автори
проекту - Юрій Панін (інтелектуальні системи прийняття рішень, 2001; журналістика,
2003) та Олексій Микульський (керівник pr-групи НаУКМА), - обіцяють змонтувати з ваших
роликів великий і теплий міні-фільм, який покажуть кожному викладачу та всім могилянцям.
Відбулась друга зустріч у проекті КМА Professionals. Студенти зустрілись з випускницями Аліною
Нікітіною (філософія», 2014), інструкторкою проекту «Brighter Worlds» фонду IZOLYATSIA та
центру AS220 та Наталею Кіт (соціологія, 2013), співзасновницею Могилянського конкурсу
рухомої картинки, bidding-продусеркою в Radioactive Film. Дівчата розповіли про свої професії
та що треба знати, щоб почати кар’єру у цих галузях.
Чарівна пігулка. Як Оля Кудіненко (фінанси, 2009) змінює дитячу онкологію
------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Більше публікацій могилянців дивіться на сторінці прес-центру КМА
Оксана Бедратенко (дів. Костильова, БП політологія, 1996): How Ukraine can signal it’s serious about
reform
Олексій Гарань, науковий директор фонду «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва»,
професор кафедри політології 1) Не вживаймо «Російська Федерація»; 2) Норвезький серіал
«Окуповані»
Ярослав Грицак, історик, Почесний професор НаУКМА: Лінія розриву для України

Тарас Лютий (філософія, 2000), доцент к-ри філософії та релігієзнавства, поет,
письменник: Масові спортивні ігри: контроль чи втіха
-------------------------------------------ВАКАНСІЇ:
Про вакансії, надані партнерами Академії та нашими випускниками, читайте на сторінці Центру
кар'єри та працевлаштування студентів НаУКМА (JCC).
До уваги студентів старших курсів та молодих спеціалістів: заснований могилянцями проект ВУМ
online пропонує вашій увазі дистанційний курс «Побудова кар’єри» - тільки реальні практичні
поради і тільки про майбутнє.
-------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ: сайт НаУКМА|Події тижня| fb NAUKMA|kmbs IDEA days
4 жовтня - Міжнародний круглий стіл «П'ять керівних принципів політики ЄС щодо Росії та
Доповідь «Валдайського клубу» про майбутні відносини між ЄС та Росією. Які наслідки для
України?»
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!

