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- ДЕНЬ ДОНОРА КРОВІ
- МАЙСТЕР-КЛАС ВІД ВЛАСНИКА "НОВОЇ ПОШТИ"
- ІДЕЇ ТА ПРАКТИКА КАХИ БЕНДУКІДЗЕ
----------------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
3 листопада було опубліковано перший номер електронного англомовного журналу «KyivMohyla Law and Politics Journal». Серед авторів 8 випускників НаУКМА, керівник
проекту/випусковийредактор Ольга Полюхович (філологія, 2010). Проект реалізований за фінансової
підтримки подружжя випускників Вікторії Гуменюк(соціологія, 2003) та Сергія Сегеди (право, 2001).
Дякуємо!
Оголошено конкурс на здобуття премій «Кращий викладач Факультету природничих наук» і
«Кращий викладач кафедри англійської мови». Така премія вже два роки діє на Факультеті
економічних наук, а цього року її засновник, Тарас Лукачук(економічна теорія, 1997), поширив її
дію на два інших навчальні підрозділи Академії.
Вчена Рада НаУКМА прийняла рішення про створення в Могилянці Центру урбаністичних студій.
----------------------------------------------------НОВИНИ АСОЦІАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ КМА
За підтримки очільників Клубу випускників факультету економічних наук Любомира
Остапіва (економічна теорія, 2003) та Костянтина Пересєдова (фінанси, 2008) студенти та викладачі
ФЕН здійснилипоїздку-мобільний семінар місцями М.Туган-Барановського та Г.Сковороди.
7 листопада о 19:40 UA:Перший покаже документальний фільм «Капелани», одним з чотирьох героїв
якого став випускник НаУКМА, перший військовий капелан при штабі АТО, о. Андрій
Зелінський(політологія, 2013). Онлайн-трансляція фільму.
10 листопада - випускниця НаУКМА Юлія Ярошенко (дів. – Зенченко; Менеджмент в охороні
здоров'я, 2012) запрошує випускників на відкриту лекцію «Гнучкість тіла - запорука бадьорого
розуму» від лікаря Наталі Кравець, керівника відділення Української федерації йоги. Початок о 17:00.
Місце: Підвал КМЦ. Вхід до залу через жовті двері з логотипом Української федерації йоги.
11 листопада – закінчується прийом робіт для 2-ї виставки «Творчі могилянчики», до участі в якій
запрошуються діти, онуки, сестри і брати (віком до 12 років) викладачів, співробітників, студентів і
випускників НаУКМА, що малюють, вишивають, займаються декупажем та іншими ручними
виробами. Проект діє під патронатомОлексія Цебра (економічна теорія, 2000).
11 листопада – у циклі зустрічей випускників: «Рекордний Start-Up України: Майстер-клас від
засновника «Нової Пошти» В’ячеслава Климова». Початок о 19:00. Кількість місць обмежена, просимо
попередньо зареєструватися.
11 листопада – Центр вільної економіки ім. Кахи Бендукідзе таНаУКМА запрошують на
лекцію Андрія Ілларіонова «Ідеї та практика Кахи Бендукідзе». Початок о 18:00. Місце: 1 корпус
НаУКМА, Актова зала (217 ауд.). Попередня реєстрація.
13 листопада - випускниця Марія Захарченко (соціологія, 2009) запрошує на 12-й
(традиційний
осінній) День донора крові в НаУКМА. Час: з 9:00 до 14:00. Місце: Школа
охорони здоров’я (6 корпус, 1 поверх).
----------------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб (економічна теорія, 2002): «Податкова реформа: погляд
із НБУ».
Тимофій Милованов (економ. теорія, 1999): «Майбутнє освіти. Як монетизувати знання».
Євген Глібовицький (політологія, 2000): «Чесно про освіту. Що має давати школа».
Максим Яременко, доцент кафедри історії НаУКМА: «В Академії за лавою разом могли сидіти і
вусатий парубок, і хлопчик».
Володимир Єрмоленко (філософія, 2002) іТетянаОгаркова (культурологія, 2002): «Вчити, лікувати,
допомагати: позитивні історії переселенців».
----------------------------------------------------ТРИВАЄ БЛАГОДІЙНА КАМПАНІЯ ДО 400-ЛІТТЯ КМА:
Якщо кожен випускник зробить невеличкий внесок (50 грн) – реалізується мрія
В.С.Брюховецького, про те, що саме випускники сучасної Академії відкриють світу славну історію
Могилянки та імена своїх попередників. Перший том видання енциклопедії «Київська духовна
академія (1819-1924) в іменах» вже було презентовано 14 жовтня. Другий том, в якому будуть названі
імена всіх благодійників, планується передати у поліграфію до кінця року.
Приєднайтеся до благодійників НаУКМА!
----------------------------------------------------МОГИЛЯНЦЯМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:

Наша допомога потрібна Оксані Олійник (дів. прізв. Трояк; культурологія, 1999); Олені
Алімордановій, співробітниці студентської їдальні; професору к-ри математики Вадиму
Михалевичу, Наталі Тарасовій (філологія, 2010) та Наталі Ксьондзик (філологія, 2009). 6 листопада в
рамках
студентського
Балу
знайомств
відбудеться
благодійний
аукціон
на
підтримку Наталі. Долучайтеся!
Допомога могилянцям-учасникам АТО. Звертайтеся до Віталія Власенка («Економічна теорія» 2008,
«Інноваційні стратегії» 2010) і слідкуйте за сторінкою на fb «Підтримка Захисників України: могилянці
- воїнам».
----------------------------------------------------МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ
До 30 листопада триває прийом зголошень на здобуття премії імені Юрія Шевельова. Цього року
додано номінацію Verbum Novum для молодого автора, чиє ім’я ще не відоме українському читачеві.
До вашої уваги програма заходів The Janet C. Demiray English Teaching Resource Center НаУКМА на
листопад.
Відкриті події від Києво-Могилянської бізнес-школи kmbs IDEA days
----------------------------------------------------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 в fb.
Жовтень-листопад – музейна експозиція «Києво-Могилянська академія: чотири століття історії». Час
роботи: пн.-пт. 9:00-18:00. Місце: Музей НаУКМА.
6 листопада – Бал знайомств. Початок о 18:00. Місце: КМЦ.
8 листопада – гра «Моряків-НаУКМА» проти команди «Бродяги» у баскетбольній Лізі Героїв. Початок
о 17:00. Місце: спорткомплекс КНЕУ (вул. Ежена Потьє, 18).
10 листопада – зустріч з Олександром Гомоновим на тему «Природа свідомості і процес
світосприйняття у світогляді тибетського буддизму». Початок о 16:30. Місце: Музей НаУКМА.
10 листопада – дискусія за участі Еви Доманської «Ангажована гуманітаристика: як будувати
учасницьку історичну культуру?». Початок о 17:00. Місце: Центр польських і європейських студій.
10 листопада – відкрита лекція «Гнучкість тіла - запорука бадьорого розуму» від лікаря Наталі
Кравець, керівника відділення Української федерації йоги. Початок о 17:00. Місце: Підвал КМЦ (жовті
двері з логотипом федерації йоги).
11 листопада – лекція Андрія Ілларіонова «Ідеї та практика Кахи Бендукідзе». Початок о 18:00. Місце:
1 корп., Актова зала (217 ауд.). Попередня реєстрація.
11 листопада – «Рекордний Start-Up України: Майстер-клас від засновника «Нової Пошти» В’ячеслава
Климова». Початок о 19:00. Кількість місць обмежена, попередня реєстрація.
12 листопада – доповідь Станіслава Могильного «Повсякденне життя кінця ХІХ – початку ХХ ст. на
прикладі щоденника харків'янки Стефаниди Дуднікової». Початок о 17:30. Місце: Центр польських і
європейських студій.
13 листопада – День донора крові в НаУКМА. Час: з 9:00 до 14:00. Місце: Школа охорони здоров’я (6
корпус, 1 поверх).
14 листопада – Осінній бал-маскарад. Початок о 16:00. Місце: КМЦ.
15 листопада – Дні науки для старшокласників за участі Інституту ядерних досліджень НАН України.
Місце: 1 корп., 333 каб.
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!

