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- ВІТАЄМО ВИПУСКНИКІВ 2016 РОКУ
- ЗДОБУТКИ МОГИЛЯНЦІВ
- ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ
-------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА
Відбулась Конвокація 2016: 833 випускники (492 бакалаври й 341 магістр) та 60 випускників
kmbs долучились до спільноти випускників НаУКМА. Вітаємо, колег, бажаємо успіхів і втілення
мрій! Фоторепортаж Конвокації.
Особливим промовцем від випускників Могилянки став Олексій Павленко (екон.теорія, 1998) член Довірчої ради НаУКМА, міністр агропромполітики в уряді Яценюка.
Традиційно на Конвокації відбулось нагородження грантами Олексія Цебра (екон.теорія, 2002):
відзнакою «Оберіг» - за збереження духовних цінностей Києво-Могилянської академії,
нагороджена доцент кафедри економічної теорії, к.е.н. п.Наталя Іванова;
грантом «Мультиплікатор добра» - за справи, що надихають творити добро, нагороджена
керівник Музею НаУКМА к.і.н. п.Таїсія Сидорчук.
6 липня – починається прийом заяв та документів на магістерські програми. НаУКМА - один з 9
університетів, які на засадах експерименту набирають студентів на МП «право» за результатами
ЗНО.
17 липня – у м.Чикаго, США за участі Олега Скрипки, Lynne Jordan та the Shivers відбудеться
благодійний концерт на підтримку діяльності Центру психосоціальної реабілітації НаУКМА.
Придбати квитки або підтримати проект можна на сайті Києво-Могилянської фундації
Америки: http://kmfoundation.org/
-------------------------------------------ЗДОБУТКИ ВИПУСКНИКІВ:
За вагомий внесок в розбудову НаУКМА, багаторічну благодійну підтримку стратегічних проектів
розвитку Академії та Факультету економічних наук Олексій Павленко(економ.теорія, 1998)
нагороджений найвищою почесною відзнакою могилянської спільноти «Медаллю Св. Петра
Могили». Нагороду ьуло вручено на Конвокації 2016. Вітаємо Олексія та дякуємо за підтримку
Академії!
Вітаємо випускників-науковців, які стали лауреатами премії НаУКМА за публікації у міжнародних
наукових журналах: Данило Бутенко (фізика, 2011), Костянтин Єршов (фізика, 2013), Дмитро
Мазін (культурологія, 1999), Катерина Мальцева (культурологія, 1999), Михайло
Мінаков (філософія, 1996), Микола Риженков (економ.теорія, 2013), Тетяна Степурко (соціологія,
2006).
Лауреатами конкурсу «Викладач року НаУКМА - 2016» стали випускниці: Зоряна
Черненко (правознавство, 2002) - доцент к-ри міжнародного права і спеціальних правових наук,
Ph.D., заст.декана факультету правничих наук НаУКМА та Тамара Марценюк (соціологія, 2004) доцент кафедри соціології, к.с.н.
-------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ:
Відбувся «КМА400ФЕСТ 2016.Чекаємо вдома». Вже готові фоторепортажі – з події та окремо з
дитячого простору. Партнерами фестивалю стали Hellenic Coca-Cola та Лабораторія Кота
Шредінгера. Дуже дякуємо організаторам, які зробили подію цікавою та атмосферно
могилянською – випускникам Глібу Козаку (політологія, 2008, філософія, 2010), Валерію
Литвину (філософія, 2008), Ганні Стретович (правознавство, 2010), Катерині Дегтяр (економічна
теорія, 2009), Юлії Коломак (історія, 2000, політологія, 2002), Софії Рябчук(філологія,
2002), Тетяні Саніній (соціологія, 2003), Алісі Головінській (філософія, 2012), Віктору
Килимарю (правознавство, 2014), Олені Зенченко (культурологія, 2016), Софії
Теребовій (дів.Марченко, фінанси, 2016 ), Таї Козак (біологія, 2016), Катерині
Скороход (політологія, 2 р.н.), Лізі Коваль (культурологія, 2 р.н.), Олені Маслюківській (екологія,
1996), Андрію Сусленку (філософія, 2009), всім студентам-волонтерам та співробітникам Академії.

У рамках Фесту відбулась зустріч випускників 1996 року. Оскільки участь взяли небагато людей,
присутні вирішили запропонувати провести масштабнішу зустріч восени й попередньо провести
опитування щодо дати та формату події.
До 15 липня триває голосування щодо присвоєння Міжнародному аеропорту Бориспіль ім'я
видатної особистості. Запрошуємо висловити свою думку. Могилянка, як співорганізатор Днів
Малевича в Києві закликає віддавати свій голос за Казимира Малевича, як представника
мистецтва, що об’єднує світ..
Катерина Мельник (філологія, 2011, 2013) запрошує підтримати на Спільнокошті проект
«Безкоштовні курси української мови», який існує четвертий рік і вже має 1795 випускників у 20
містах України. У проекті беруть участь 80 волонтерів, з-поміж яких могилянці Вікторія
Гагара (дів.Афанасьєва, правознавство, 2011), Уляна Заболотна (фінанси, 2013), студентки Ольга
Петренко та Наталія Ільєнко,. Залишилось 36 днів.
-------------------------------------------БЛАГОДІЙНА КАМПАНІЯ ДЛЯ МОГИЛЯНКИ:
Завершено благодійну кампанію зі збору коштів на друк енциклопедії «Київська духовна академія
(1819-1924) в іменах». Дякуємо Костянтину Рижкову (політологія, 1999) за підтримку проекту в
останні дні. Величезна подяка всім, хто підтримав цей безпрецедентний проект! Шановні
жертводавці – до 6 липня звірте, будь ласка, свої імена у списку та приналежність до спільноти
Академії, дайте знати якщо є неточності на адресу shumkova@ukma.edu.ua
--------------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Олексій Гарань, професор кафедри політології НаУКМА, Науковий директор Школи політичної
аналітики НаУКМА, науковий директор Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва:
Кремль використовуватиме звільнення українців для своєї пропаганди
Євген Глібовицький (політологія, 2000), засновник експертної компанії pro.mova, учасник
Несторівської групи: Brexit та реальні виклики для Києва. Що доведеться змінити Україні?
Ярослав Грицак, історик, Почесний професор НаУКМА: Нове домашнє завдання для України
Оксана Неживенко (фінанси, 10), викладач к-ри фінансів НаУКМА, PhD: Україна в тіні: чи
можемо ми дозволити собі (не)офіційні зарплати
Володимир Сущенко, доцент кафедри загальнотеоретичних і державно-правових наук НаУКМА:
Одна справа написати закон, а інша - зробити так, щоб він працював
Олександр Ярощук (мп «журналістика»): Інформаційний простір України за останні два роки
пройшов перевірку на цілісність
-------------------------------------------МОГИЛЯНЦЯМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:
Наша допомога потрібна у боротьбі з хворобами Олександру Копилову, Оксані Олійник,
Вадиму Михалевичу. Більше інформації на сторінці сайту НаУКМА «Допоможи Могилянцю».
Допомога могилянцям-учасникам АТО - «Підтримка Захисників України: могилянці - воїнам».
-------------------------------------------ВАКАНСІЇ:
Про вакансії, надані партнерами Академії й нашими випускниками, читайте на сторінці Центру
кар'єри та працевлаштування студентів НаУКМА (JCC).
-------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ:
Слідкуйте за новинами: сайт НаУКМА |fb NAUKMA | Календар подій тижня НаУКМА |kmbs
IDEA days | Афіша Кіноклубу НаУКМА |

2016 рік - 401-й в історії Києво-Могилянської академії! Шануємо минуле, творимо майбутнє!

