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- ЗНАЙОМИМОСЬ: ОЛЕКСАНДР РЯБЦЕВ І ВІКТОРІЯ МІНАЄВА
- 25 ЧЕРВНЯ – ЗУСТРІЧАЄМОСЬ НА КМА400ФЕСТ
- ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ МОГИЛЯНСЬКОЇ ШКОЛИ ЖУРНАЛІСТИКИ, 17 червня
-------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА
Троє молодих науковців Могилянки стали лауреатами стипендіії Кабінету міністрів України для
молодих вчених - Денис Білько, Ірина Колесник та Людмила Ганущак-Єфіменко.
Відбулись зустрічі могилянців з Олексієм Павленком (економ.теорія, 1998), кризовим
менеджером, міністром аграрної політики України в уряді Арсенія Яценюка та Геннадієм
Зубком (kmbs, МВА 2008), віце-прем'єр-міністром, міністр регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ України.
Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»: пропонує новинки: Пилип Селігей «Світло і тіні
наукового стилю» та Ніна Чамата «Дослідження з поетики: вірш, жанр, композиція»
У рамках спільного проекту UkrLife.TV та видавництва "Дух і Літера" - Костянтин Сігов, керівник
Центру європейських гуманітарних досліджень, та Олександр Саврук, декан КиєвоМогилянської Бізнес Школи, представили новий альбом Казимира Малевича.
-------------------------------------------ЗНАЙОМИМОСЬ:
Олександр Рябцев (культурологія, 2001) . U-color стартапер-марафонець
Вікторія Мінаєва (правознавство, 2011): Я смело могу сказать, что я счастливый человек.
-------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ:
Анкета випускника НаУКМА – прохання заповнити тих випускників, які більше 3-х років не
оновлювали інформацію про себе.
9-11 червня – Дні Малевича в Києві, в організації проекту взяли участь багато випускників і
викладачів КМА. Співорганізатор – kmbs
Могилянці Ростислав Павленко (політологія, 1997) та Наталя Попович (політологія, 2001)
презентували в аеропорту Бориспіль унікальну фотовиставку, присвячену героям АТО.Дякуємо і
пишаємось!
Кафедра історії розпочинає флешмоб #KMAhistory, який має початок, але не має завершення чудова ідея випускників.
Випускниця Oksana Vasylenko (хімія, 2006) запрошує студентів та випускників у команду
волонтерів наукової події десятиліття - 18th European Symposium on fluorine
chemistry.Колосальний досвід гарантовано. Заявки приймаються до 13 червня.
До 20 червня – прийом заявок на грант Олексія Цебра «Мультиплікатор добра» - грант для
людини, що сама множить добро та спонукає інших також творити добро. Кандидатури на грант
надсилати на oleksiitsebro@gmail.com
Подія року для випускників - вже скоро:
25 червня – «КМА400ФЕСТ 2016.Чекаємо вдома» - фестиваль для всієї могилянської спільноти. Час
зустрічі з однкурсниками та викладачами. Квитки вже доступні, дітям вхід безкоштовний.
Запрошуйте друзів. Приходьте родинами! Сім просторів: чудова музична програма,
лекції улюблених викладачів, мистецькі майстер-класи, інтелектуальні ігри, Kids Простір, ніч
кіно, фудкорт та могилянські виробники у КМАРКЕТ (ще можете подати заявку на участь).
25 червня - 20 річчя випуску перших бакалаврів НаУКМА (1995, 1996) – зустріч випускників та
викладачів в рамках КМА400Фест (подія у fb). Початок о 16:00. Інфо на сайті КМА. Запрошуйте
своїх однокурсників та викладачів. Форма реєстрації з 14 червня на сайті та фбсторінці. Координатор - Natalia Shumkova, shumkova@ukma.edu.ua.
28 червня - у день Конвокації – традиційна KMA OLD SCHOOL PARTY: Kmalifornication.
Квитки доступні, але вже обмежена кількість.
--------------------------------------------

ТРИВАЄ БЛАГОДІЙНА КАМПАНІЯ ДЛЯ МОГИЛЯНКИ:
Історію творять люди. Залишилось 4 дні до завершення благодійної кампанії збору коштів на
друк енциклопедії «Київська духовна академія (1819-1924) в іменах», не вистачає 109 тис. 60 грн.
Дякуємо Сергію Сивоплясу (політологія, 1996), який підтримав видання минулого тижня.
Долучайтесь - Зробити внесок просто.
--------------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Оперативніше – публікації експертів-могилянців на сторінці Прес-центру НаУКМА
Олексій Гарань, професор кафедри політології НаУКМА, науковий директор Фонду
Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва: У Путіна піаритимуть резолюцію Сенату Франції
наче перемогу на Євро
Юлія Ковалів (екном.теорія, 2005), перший заступник міністра економрозвитку: "Нічиї"
держпідприємства. Чому Україна втрачає гроші"
Юлія Ковалів (екном.теорія, 2005), перший заступник міністра
економрозвитку: Kovaliv’s ambitious plans for rebuilding nation’s economy
Ігор Лосєв, доцент кафедри культурології: Глухий кут України
Володимир Моренець, зав.кафедри літературознавства НаУКМА: Вінграновський залишився
цілісним
Оксана Олійник (філософія, 2006, культурологія, 2009) про своє життя та культурологічні
ініціативи у селі Христанівка Полтавської області
Єгор Стадинй (історія, 2012), директор Аналітичного центру CEDOS: Big data can help determine
university funding
--------------------------------------------------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 | Події Культурно мистецького центру НаУКМА та
«Театрального центру Пасіка»
9-11 червня – Дні Малевича в Києві. Співорганізатор – kmbs.
11 червня - майстер-клас для небайдужих батьків «Свобода від виховання» від одного з
найяскравіших сучасних педагогів Діми Зіцера, очільника школи Апельсин та Інституту
неформальної освіти (Санкт-Петербург). Подія платна.
13 червня - Вечір пам’яті Антона Тимонишина та презентація презентація книжки Лариси
Брюховецької «Кінопростір Антона Тимонишина». КМЦ НаУКМА, Початок о 17:00.
13
червня –
майстер-клас Ростислава
Семківа (культурологія,
1999),
доцента
к-ри
літературознавства НаУКМА «Як писати жанрову літературу: трилер і хорор». Початок о 19:00.
17 червня - Могилянська школа журналістики запрошує на День відкритих дверей . Початок
о 14:00, Медіацентр DFJ, НаУКМА.
До 17 червня – триває виставка «Могилянські рукотвори», роботи якої візьмуть участь у конкурсі
на грант «Мультиплікатор щастя». Грант вручається найкращому митцю, твори якого роблять
власника та всіх оточуючих щасливими. Автор ідеї та грантодавець – випускник
НаУКМА Олексій Цебро (економ.теорія, 2000).
14-19 червня - давній партнер НаУКМА Дім освіти та культури «Майстер Клас» запрошує
на фінальний Арт-Форум на Лаврській, 16А «Дім, у якому ми живемо…».
6 липня - в kmbs стартує Літня школа тотального маркетингу – програма, з якої почалась історія
Києво-Могилянської бізнес школи 16 років тому.

До 20 червня – прийом заявок на грант Олексія Цебра «Мультиплікатор добра».Кандидатури на
грант надсилати на oleksiitsebro@gmail.com
2016 рік - 401-й в історії Києво-Могилянської академії! Шануємо минуле, творимо майбутнє!

