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- ЛЕКЦІЯ-ДЕТЕКТИВ В.С.БРЮХОВЕЦЬКОГО
- МОГИЛЯНЦІ – МОРАЛЬНІ АВТОРИТЕТИ УКРАЇНЦІВ
- БЛАГОДІЙНІСТЬ НА ПІДТРИМКУ КМА
----------------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
24-й академічний рік відродженої Академії традиційно відкрився Посвятою у спудеї, інаугураційною
лекцією почесного професораМирослава Поповича та лекцією у циклі «Духовні цінності
людини» Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.
За ініціативою НаУКМА у Слов’янську створений і почав роботу центр психологічної допомоги
постраждалим від військового конфлікту
10 вересня відбудеться благодійна подія - лекція-детектив почесного президента НаУКМА В’ячеслава
Брюховецького на тему «Український вимір Київської духовної академії». Залучені кошти буде
спрямовано на підтримку видання «Енциклопедія Київської духовної академії в іменах». Реєстрація і
придбання квитків. Подія у Facebook. Відео з В.С. Брюховецьким у підтримку події.
----------------------------------------------------ЗДОБУТКИ МОГИЛЯНЦІВ
До рейтингу моральних авторитетів, на яких рівняються українці, від журналу «Новое время» ввійшли
могилянці:
почесний
президент
НаУКМА
В’ячеслав
Брюховецький,
а
також почесні професориНаУКМА Ліна Костенко та Мирослав Попович.
Дмитро Дроздовський (філологія, 2010), письменник, головний редактор журналу «Всесвіт», став
лауреатом Міжнародної літературної премії ім. Григорія Сковороди «Сад божественних пісень».
----------------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Президен НаУКМА Андрій Мелешевич: «Право на життя — не перший пріоритет проекту нової
Конституції».
Почесний професор НаУКМА Ярослав Грицак: «Ворожнеча народів. Чи поділять Україна й Росія
Київську Русь».
Михайло Винницький, доцент кафедри соціології: «Зміни до Конституції – тактичний хід для
зміцненняантиросійської коаліції західних держав».
Науковий директор Школи політичної аналітики НаУКМА ОлексійГарань: «Кривавий результат.
Кому вигідні зіткнення під Радою».
----------------------------------------------------ПІДТРИМАЙТЕ АКАДЕМІЮ у рік 400-ЛІТТЯ!
Закликаємо випускників фінансово підтримати Могилянку. Своїм внеском Ви сприятимете розвитку
університету у стратегічних напрямах: академічному (Докторська школа НаУКМА й Англомовні
академічні журнали) та інфраструктурному (Мережі XXI століття).Внесок будь-якого розміру
важливий для університету.
Також Ви можете підтримати Академію безпосередньою участю у благодійних подіях:

10 вересня – лекція-детектив В.С. Брюховецького«Український вимір Київської духовної
академії». Подія на підтримку видання енциклопедії «Київська духовна академія (1819-1924) в
іменах» (KMArt Yard, 19:00). Реєстрація і придбання квитків. Подія у Facebook. Відео з В.С.
Брюховецьким у підтримку події.

1 жовтня - благодійний вечір «Свобода. Лідерство. Інновації. Творимо майбутнє
разом!» (Український дім, 19:00). Подія на підтримку стратегічних проектів КМА. Реєстрація і
придбання квитків.
----------------------------------------------------МОГИЛЯНЦЯМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:

Друзі, спільними зусиллями нам вдалося допомогти Ростиславчику Захарії та Анні Копил (дів. прізв.
Засмоліна). Але наша допомога все ще потрібна Наталі Тарасовій (філологія, 2010) у боротьбі з
важкими наслідками аварії; Оксані Олійник (дів. прізв. Трояк; культурологія, 1999) у боротьбі з
саркомою, Олені Алімордановій, співробітниці студентської їдальні, яка бореться з лімфомою
Хожкіна, професоруВадиму Михалевичу (к-ра математики; на операцію з пересадки печінки).
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».
 Могилянський Волонтерський хаб – об’єднання могилянців, лідерів волонтерських груп для
акумулювання зусиль і ресурсів з метою оперативнішої та ефективнішої допомоги АТО. Охочі
приєднатися, звертайтесь до Павла Білодіда (історія, 2011):pb@kmbs.ua.
----------------------------------------------------МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ
5 і 9 вересня – презентації МВА-програм kmbs. Обрати оптимальний день і час, а також
зареєструватися можна тут.
Тривають kmbs IDEA days – події для тих, хто бажає відкривати для себе щось нове, генерувати ідеї,
знайомитись з колегами та обмінюватись досвідом.
----------------------------------------------------ВАКАНСІЇ:
Про вакансії, надані партнерами Академії і нашими випускниками, читайте на сторінці Центру
кар'єри та працевлаштування студентів НаУКМА.
----------------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ:
Слідкуйте за новинами на сайті НаУКМА та офіційній сторінці університету в fb.
5 вересня – літературний вечір «ТІХТОПРОЙШЛИМОГИЛЯНКУ». Учасники: Богдана
Матіяш (філологія, 2004), Галя Ткачук (філологія, 2010), Мирослав Лаюк (філологія, 2014). Початок о
19:00. Місце: KMArt Yard.
7 вересня – початок роботи «Школи Відеовиробництва»Моргилянської школи журналістики.
10 вересня – благодійна лекція-детектив В.С. Брюховецького«Український вимір Київської духовної
академії». Початок о 19:00.
12 вересня – «Могилянське весілля». Початок о 13:00. Місце: 2 плац.

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!

