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- ДЕНЬ АКАДЕМІЇ 15 ЖОВТНЯ
- БЛАГОДІЙНА КАМПАНІЯ ДО 400-ЛІТТЯ АКАДЕМІЇ
- ВАКАНСІЇ
----------------------------------------------------15 жовтня Могилянка відзначить своє 400-ліття. На нас чекає
насичена програма: о 13:00 пройде традиційна акція «Чистий
Сковорода»; о 14:00 на 2-у акад. містечку відкриється студентський
фестиваль KMAday; о 14:30 в КМЦ розпочнуться Урочисті збори
трудового колективу Києво-Могилянської академії; о 19:00 на 1-у
акад. містечку відбудеться Урочистий вечір «Києво-Могилянська
академія в історії України. Вчора. Сьогодні. Завтра» за участю
«Піккардійської терції», «ДахаБраха», «Dakh Daughters. Режисер
В.Троїцький (перше академічне містечко). Пряму трансляцію дійства
вестиме«UA.Перший» і YouTube-канал «Могилянка»

----------------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
3 жовтня вийшов другий номер «Kyiv-Mohyla Humanities Journal»(KMHJ), присвячений 400-літтю
Академії. Випуск журналу здійснюється в рамках одного зі стратегічно важливих для розвитку
університету проектів – Kyiv-Mohyla Scholarly Peer-Reviewed Journals, й відбувається завдяки
благодійній підтримці п. Євгенія Уткіна і родини випускників НаУКМА Вікторії
Гуменюк (соціологія, 2003) та Сергія Сегеди (право, 2001). Дякуємо нашим партнерам!
17 жовтня в Домі освіти та культури «Майстер Клас» стартуєФестиваль музики почесного доктора
НаУКМА Валентина Сильвестрова, інспірований появою проекту «Багателі»— музичних творів на 5тикомпакт-дисках у виконанні автора, що побачили світ завдяки видавництву «Дух і Літера».
----------------------------------------------------НОВИНИ АСОЦІАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ КМА
Відбулася зустріч з послом України в Канаді Андрієм Шевченком. Пропонуємо Вашій
увазі фотоальбом, а детальний пост-реліз чекайте в наступному випуску розсилки або ж шукайте
на сайті Асоціації випускників НаУКМА.
Триває благодійна кампанія до 400-ліття КМА. Дирекція Асоціації дякує всім випускникам, які вже
підтримали Alma Mater в ювілейному році, та запрошує всіх інших приєднатись до кола благодійників.
Внесок будь-якого розміру важливий для Академії!
----------------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Андреас Умланд, доцент кафедри політології: «Чи підривають Китай та французькі політики режим
нерозповсюдження ядерної зброї?»
Декан факультету економічних наук Олександра Гуменна проінновації.
Арсеній Фінберг (економічна теорія, 2003) про волонтерський центр Фролівська 9/11.
Доцент кафедри культурології Ольга Брюховецька про святість без Бога.
Катерина Ботанова (культурологія, 2001): «Голоси за віру, або Навіщо Богові політика».
----------------------------------------------------ТРИВАЄ БЛАГОДІЙНА КАМПАНІЯ ДО 400-ЛІТТЯ КМА:

Приєднайтеся до благодійників НаУКМА і фінансово підтримайте реалізацію 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». Дякуємо п. Тетяні Хвостик, директору студентської їдальні НаУКМА, яка приєдналась до
благодійників видання на цьому тижні.
Внесок будь-якого розміру важливий для Академії!
----------------------------------------------------МОГИЛЯНЦЯМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:
Наша допомога потрібна Наталі Ксьондзик (філологія, 2009); Оксані Олійник (дів. прізв. Трояк;
культурологія, 1999); Олені Алімордановій, співробітниці студентської їдальні; професору к-ри
математики Вадиму Михалевичу.
1 жовтня студенти провели благодійний аукціон побачень і зібрали 21 832 грн. для лікування Наталі
Тарасової (філологія, 2010).
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
9-10 жовтня – Рішення ТОС для маркетингу та продажів – програма від kmbs.
16 – 18 листопада – Школа ресторанного менеджменту Level up.
----------------------------------------------------ВАКАНСІЇ:
До уваги випускників НаУКМА: у Державній інспекції навчальних закладів України відкриваються
позиції: головних державних інспекторів, юристів, керівника відділу зв'язків з громадськістю. Резюме
надсилати Голові ДІНЗ пану Руслану Гураку: dinzu@dinz.gov.ua та gurakr@ukr.net.
Про інші 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.
9 жовтня – презентація унікального видання kmbs до 400-ліття КМА -книги почесного
професора НаУКМА Валерія Шевчука та ЮріяІванченка про досі не відому Могилянку «Київський
Атеней. Мистецький Київ 17-18 ст.». Початок о 15:00. Місце: Конгрегаційна залаНаУКМА.
9 жовтня – 21 день народження кіноклубу НаУКМА, де з лекцією виступить його засновниця Ольга
Брюховецька. Початок о 19:00.
9 жовтня – творчий вечір «Евтерпа: Букви і Ноти» у рамках проектуІгоря Цикури «Ненавмисні
зв'язки». Початок о 19:00. Місце: Галерея мистецтв ім. О. Замостян.
10 жовтня – Іздрик у Могилянці. Початок о 14:00. Місце: KMArt Yard.
12-14 жовтня – Міжнародна наукова конференція «Ad fontes / До джерел», присвячена 400-й річниці
Києво-Могилянської академії.
12 жовтня - відкриття експозиції «Києво-Могилянська академія: чотири століття історії». Початок о
17:00. Місце: Музей НаУКМА.
12 жовтня – зустріч сходознавчого гуртка. Початок о 17:00. Місце: 1-217.

13 жовтня – лекція Маркіяна Іващишина «Філософія вибору "Захід - Схід"». Початок о 15:00. Місце:
KMArt Yard.
13 жовтня – Х Ювілейний традиційний пробіг «Могилянська миля».Початок о 15:30.
13 жовтня – відкриття виставки сакрального мистецтва «Могилянська Покрова». Початок о 17:00.
Місце: Галерея мистецтв ім. О. Замостян.
13 жовтня – патріотичний вечір «Могилянська Покрова». Початок о 18:00. Місце: ПідWall.
14 жовтня – Концерт ансамблю старовинної музики НаУКМА. Початок о 18:00. Місце: Галерея
мистецтв ім. О. Замостян.
15 жовтня – традиційна акція «Чистий Сковорода». Початок о 13:00.
15 жовтня – студентський фестиваль KMAday. Початок о 14:00. Місце: друге академічне містечко.
15 жовтня – відзначення 400-ліття Києво-Могилянської академії. Початок о 19:00. Місце: перше
академічне містечко. За попередньою реєстрацією.
16 жовтня – День Академії з Тарасом Чубаєм та Плачем Єремії. Початок о 22:00. Місце: Sentrum.
17 жовтня – Фестиваль музики почесного доктора НаУКМАВалентина Сильвестрова. Початок о 17:00.
Місце: Дім освіти та культури «Майстер Клас».

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!

