Kyiv-Mohyla Alumni News. 1.04.- 10.04.2016
- 7 КВІТНЯ - НОБЕЛІВСЬКА ЛАУРЕАТКА В МОГИЛЯНЦІ
- ЗНАЙОМИМОСЬ: ГАННА РУДИК
- ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ
-------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
7 квітня - зустріч Лауреата Нобелівської премії з літератури 2015 року, Почесного доктора
НаУКМА Світлани Алексієвич з могилянською спільнотою. Запитання до п. Світлани надсилайте до
28 березня на адресу president@ukma.edu.ua. Попередня реєстрація
Студенти Могилянки здобули перемоги: Олег Короп - на конкурсі наукових робіт у сфері вищої
освіти для студентів і молодих вчених з дослідженням "Виявлення корупції на ІІ етапі
Всеукраїнськихстудентських олімпіад" та Олена Пелешенко - на Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт зі спеціальності «Українська мова та література».
Центр психосоціальної реабілітації НаУКМА продовжує допомагати нашим солдатам і їхнім
родинам – відбувся Гончарний майстер-клас для бійців АТО.
-------------------------------------------ЗНАЙОМИМОСЬ:
До 20-ї річниці першого випуску Могилянки продовжуємо публікувати інтерв’ю з випускниками
бакалаврських програм 1996 року.
Ганна Рудик (культурологія, бп 1996, мп 1998), канд.філос.наук, заступник генерального директора з
науково-освітньої роботи та комунікації у Національному музеї мистецтв ім. Богдана та Варвари
Ханенків: «Нас спонукали робити свій вибір, не боятися нового, не лінуватися, шукати себе й
знаходити»
-------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ:
Вже сьогодні, 1 квітня, студентська організація «Український студент» та могилянці Дмитро
Якорнов і Микола Воронін (екологія, 2004) запрошують на «День сміху в
Могилянці!» Антипутінська сатира, жарти атошників, веселі історії з волонтерського життя. Багато
веселої і патріотичної музики! Місце: НаУКМА, Актова зала 1-217, початок о 18:30.
3 квітня – Назар Гулик (менеджмент зв’язків з громадсткістю, 2013), та вся велика могилянська
команда Української Академії лідерства запрошують приєднатись до Благодійного «Забігу пам’яті»,
присвяченого пам’яті Ігоря Брановицького, українського військового, учасника війни на Сході
України, захисника Донецького аеропорту.Більше про умови та реєстрація
5 квітня – «Що таке свобода?». Лекція Даниїла Паська, засновника ініціативи випускників
закордонних університетів "Професійний уряд", очільник проекту EASY BUSINESS, випускник
Harvard business school. Організатори: Студентська організація East-West business спільно з
Асоціацією випускників КМА. 18:30. KMArtSPACE, вул. Волоська 9 (4 корпус НаУКМА,
підвал). Попередня реєстрація
7 квітня - випускниці Академії, засновниці Клубу донорів крові, Юлія Ярошенко (дів.
Зенченко, менеджмент в охороні здоров'я, 2012) таМарія Захарченко (соціологія, 2009), у співпраці з
Школою охорони здоров’я НаУКМА та ГО «Українська федерація йоги», запрошують випускників
та всіх прогресивних людей України долучитись до розвитку традиції волонтерського донорства
крові. Долучайтесь доВсеукраїнскої акції: Тиждень донора крові з нагоди Міжнародного Дня
здоров’я. 7 квітня – НаУКМА, Школа охорони здоров’я, вул. Волоська 8/5, корпус 6, 1 поверх. Час:
09:00-14:00. Також 7 квітня у Львові та 12 квітня – у Харкові та Полтаві.
7 квітня – у циклі «Могилянські історії» Оксана Василенко (хімія, 2006), заст. директора з розвитку
компанії «Укроргсинтез» зустрінеться зі студентами Академії. Говоритимуть про те, що робити в
університеті, щоб не проспати (свою) кар'єру та чому бути природничником - це круто. 16:30-18:00.
-------------------------------------------ТРИВАЄ БЛАГОДІЙНА КАМПАНІЯ ДЛЯ МОГИЛЯНКИ:
Збираємо кошти на друк енциклопедії «Київська духовна академія (1819-1924) в іменах» (керівник
проекту та відповідальний редакторВ.С.Брюховецький) - для друку другого тому не вистачає 120

тис. грн.Підтримайте важливий проект, долучіться до історії Могилянки,залиште власне прізвище на
шпальтах важливого видання! Запросіть друзів, колег, знайомих! Зробити внесок дуже просто.
--------------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Оперативніше – публікації експертів-могилянців на сторінці Прес-центру НаУКМА
Олександр Стародубцев (випускник kmbs), директор департаменту регулювання
держзакупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, координатор Громадянської
платформи «Нова Країна»: Змінити систему
--------------------------------------------------МОГИЛЯНЦЯМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:
Більше інформації на сторінці сайту НаУКМА «Допоможи Могилянцю».
Наша допомога у боротьбі з хворобами необхідна Олександру Копилову, Олексію Самокиші,
Оксані Олійник, Олені Алімордановій, Вадиму Михалевичу, Наталі Ксьондзик та Наталі
Тарасовій.
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).
-------------------------------------------МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ:
Звертаємо вашу увагу на проекти, ініціаторами та учасниками яких є могилянці:
kmbs Idea Days – вечірні події для тих, хто бажає щодня відкривати для себе щось нове, генерувати
ідеї, знайомитись з колегами та обмінюватись досвідом.
INNOVATIONS.com.ua – інтелект-проект Києво-Могилянської бізнес-школи.
Відкритий університет Майдану ONLINE – проект, заснований випускниками НаУКМА і kmbs.
Prometheus
Культурний проект
-------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ:
Слідкуйте за новинами: http://www.ukma.edu.ua | Календар подій тижня
НаУКМА | https://www.facebook.com/naukma
1 квітня – День сміху в Могилянці. НаУКМА, Актова зала 1-217, початок о 18:30.
4 квітня – публічна лекція «Сучасний Ізраїль: від задуму до життя» професора Монреальського
Університету Якова Рабкіна. Місце: Вул. Волоська 8/5, корпус 5,підвальне приміщення, ауд. 2.
Початок о 18:00.
4-7 квітня - відкритий міні-курс доктора Альберті Франческо«Холодна війна у теперішньому і
минулому». Лекції читатимуться італійською мовою з синхронним перекладом на українську.
Організатори: Кафедра історії НаУКМА та Італійський інститут культури в Києві. Місце: Центр
польських та європейських студій НаУКМА, вул. Волоська, 10, підвальне приміщення 6 корпусу
5 квітня – «Що таке свобода?», лекція Даниїла Паська, засновника ініціативи випускників
закордонних університетів «Професійний уряд» KMArtSPACE, вул. Волоська 9 (4 корпус НаУКМА,
підвал), 18:30.
7 квітня – у циклі «Могилянські історії» Оксана Василенко (хімія, 2006), заст. директора з розвитку
компанії «Укроргсинтез» зустрінеться зі студентами НаУКМА. 16:30-18:00.
7 квітня - меморіальна лекція «Крим в історіософській спадщині О. Пріцака» д.і.н.,
професора В.А.Потульницького, присвячена пам’яті Омеляна Пріцака. Організатор - Науководослідний центр орієнталістики ім.О.Пріцака. Місце: Американська бібілотека ім.Віктора Китастого.
Початок о 15:00.
До 11 квітня - виставка «Навмання», творчий проект художньої студії НаУКМА «Антресоля». Місце
розташування Культурно-мистецький центр НаУКМА, Галерея мистецтв ім. Олени Замостян, вул.
Іллінська, 9.

З повагою,
Наталя Шумкова,
«Комунікації з випускниками НаУКМА»
04070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5, к.5-204;
E-mail: ukma.alumni@gmail.com
2016 рік - 401-й в історії Києво-Могилянської академії! Шануємо минуле, творимо майбутнє!

