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- ЗАПРОШУЄМО ВИПУСКНИКІВ НА ДЕНЬ АКАДЕМІЇ 15 ЖОВТНЯ
- 7 ЖОВТНЯ – ЗУСТРІЧ З АНДРІЄМ ШЕВЧЕНКОМ
- БЛАГОДІЙНА КАМПАНІЯ ДО 400-ЛІТТЯ АКАДЕМІЇ
----------------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
Запрошуємо випускників на відзначення 400-ліття Києво-Могилянської академії, що відбудеться 15
жовтня о 19:00 на першому академічному містечку. Святкове театрально-концертне дійство створив
для насВладислав Троїцький. На концерті прозвучать привітання від Президента України,
виступлять театральні й музичні колективи Могилянки, а також «Піккардійська терція», «ДахаБраха»,
«Dakh Daughters». Обов'язкова попередня реєстрація до 13 жовтня.
----------------------------------------------------НОВИНИ АСОЦІАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ КМА
Асоціація випускників НаУКМА запрошує випускників, студентів і викладачів Академії на зустріч з
послом України в Канаді Андрієм Шевченком, що відбудеться 7 жовтня о 19:00. Кількість місць
обмежена, для участі обов’язкова реєстрація. Можливість участі буде підтверджена листом після
реєстрації.
Народний депутат Остап Семерак (політологія, 1998) прочитав у НаУКМА відкриту лекцію на
тему «Імплементація угоди про Асоціацію: досягнення і виклики».
Президент України 24 вересня почав офіційно відповідати на успішні е-петиції від громадян України.
Е-петиції – перший легальний інструмент е-демократії, до розробки якого доклалася команда
експертів та випускників Могилянки за підтримки Центру розвитку інновацій НаУКМА.
Більше про е-петиції дивіться у відео на Hromadske.tv та публікацію на Платформі. Долучайтеся до EDemocracy in Ukraine.
----------------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Леонід Фінберг, директор видавництва «Дух і літера» та Центру юдаїки НаУКМА: «Не можна жити
лише минулим».
Наталя Попович (політологія, 2001): «Навіщо ми розгорнули перед Путіним прапор з Іловайська».
Науковий директор Школи політичної аналітики НаУКМА ОлексійГарань: «Кому зіграє на руку план
Мореля?»
Ігор Лосєв, доцент кафедри культурології: «Небезпечні поради «друзів України» із Росії».
----------------------------------------------------ТРИВАЄ БЛАГОДІЙНА КАМПАНІЯ ДО 400-ЛІТТЯ КМА:
Вчора, 1 жовтня, в Українському дому відбувся Благодійний вечір до 400-ліття Києво-Могилянської
академії, в якому взяли участь 142 могилянці – партнери і друзі Могилянки, серед них було 65
випускників. Дякуємо всім за підтримку і приємне спілкування. Найближчим часом оголосимо про
результати вечора і наповнимо фотоальбом.
Збір коштів триває. Закликаємо випускників, які не змогли відвідати благодійний вечір, приєднатися
до благодійників і фінансовопідтримати Alma Mater у реалізації трьох стратегічних проектів: Мережі
XXI століття, Kyiv-Mohyla Scholarly Peer-Reviewed Journals та розвитку PhD-школи НаУКМА.
Також триває збір коштів на видання енциклопедії «Київська духовна академія (1819-1924) в іменах». За
попередній тиждень до благодійників долучився ще один партнер – дякуємо
Київському
міжнародному інституту соціології.
Внесок будь-якого розміру важливий для Академії. Оберіть проект, підтримайте Alma Mater. Творімо
майбутнє разом!

----------------------------------------------------МОГИЛЯНЦЯМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:
Наша допомога потрібна Наталі Ксьондзик (філологія, 2009) на діагностику й лікування пухлини
мозку, Оксані Олійник (дів. прізв. Трояк; культурологія, 1999) у боротьбі з саркомою; Олені
Алімордановій,
співробітниці
студентської
їдальні,
яка
бореться
з
лімфомою
Хожкіна; профессору Вадиму Михалевичу (к-ра математики; на операцію з пересадки
печінки) та Наталі Тарасовій(філологія, 2010) у боротьбі з важкими наслідками аварії.
Допомога могилянцям-учасникам АТО. Звертайтесь до Віталія Власенка («Економічна теорія» 2008,
«Інноваційні стратегії» 2010) і слідкуйте за сторінкою на fb «Підтримка Захисників України: могилянці
- воїнам».
----------------------------------------------------МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ
5 – 8 жовтня – Школа ресторанного менеджменту в kmbs. Сторінка Школи у fb.
9-10 жовтня – Рішення ТОС для маркетингу та продажів – програма від kmbs.
16 – 18 листопада – Школа ресторанного менеджменту Level up.
----------------------------------------------------ВАКАНСІЇ:
Про вакансії, надані партнерами Академії й нашими випускниками, читайте на сторінці Центру
кар'єри та працевлаштування студентів НаУКМА.
----------------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ:
Слідкуйте за новинами на сайті НаУКМА та офіційній сторінці університету і групі НаУКМА в fb.
5 жовтня - публічна лекція ректора Інституту наук про людину (Відень, Австрія) Шаліні Рандерія і
дискусія на тему «Фрагментовані суверенності в еру глобалізації». Початок о 18:00. Місце:
Конгрегаційна зала Староакадемічного корпусу.
5 жовтня – семінар «Професійний розвиток – відкриваємо нові горизонти!» від Любомира
Хабурського (Канада). Початок о 18:30. Місце: kmbs.
5 жовтня - презентація книги Надії Савченко «Сильне ім'я Надія». Початок о 19:00. Місце: KMArt Yard.
7 жовтня – зустріч з послом України в Канаді Андрієм Шевченком. Початок о 19:00. За попередньою
реєстрацією.
13 жовтня – патріотичний вечір «Могилянська Покрова». Початок о 18:00. Місце: ПідWall.
15 жовтня – відзначення 400-ліття Києво-Могилянської академії. Початок о 19:00. Місце: перше
академічне містечко. За попередньою реєстрацією.

З повагою,
Наталя Шумкова і Катерина Близнюк,
«Комунікації з випускниками НаУКМА»
04070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5, к.5-204;
E-mail: ukma.alumni@gmail.com

2015 рік - 400-й в історії Києво-Могилянської академії! Шануємо минуле, творимо майбутнє!

