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- МОГИЛЯНЦІ – ЛАУРЕАТИ COMMUNICATION FOR FUTURE-2015
- БЛАГОДІЙНИЙ ВЕЧІР ДО 400-ЛІТТЯ КМА
- НАЙКРАЩА КНИГА ФОРУМУ ВИДАВЦІВ-2015
----------------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
Вчора відбулася благодійна лекція почесного президента НаУКМАВ'ячеслава Брюховецького на
підтримку видання енциклопедії«Київська духовна академія (1819-1924) в іменах». Зібрано 9 200
грн.Дякуємо
всім
благодійникам,
окрема
подяка
організаторам
події:В'ячеславові
Степановичу, співробітникам Благодійного фонду відродження КМА Ользі Ареф’євій та Ніні Пасці,
модератору подіїАндрієві Сусленку (філософія, 2009), а також Вікторові Килимарю(правознавство,
2014), Тимурові Демчуку (політологія, 2011) і всій команді KMArtYard. Охочі можуть долучитися до
підтримки енциклопедії.
1 жовтня в Українському домі відбудеться благодійний вечір до 400-ліття КиєвоМогилянської академії «Свобода. Лідерство. Інновації. Творимо майбутнє разом!». Запрошуємо Вас
відвідати цей захід і своїм внеском сприяти розвитку університету у стратегічних напрямках:
академічному
Докторська
школа
НаУКМА
та
Англомовні
академічні
журнали й інфраструктурному - Мережі XXI століття.
У видавництві «Дух і Літера» побачили світ книжкові новинки:«Зрозуміти Донбас» Хіроакі
Куромії та «Фігури днів. Манекени»Дебори Фоґель.
У кіноклубі НаУКМА розпочинається 21-й кіно сезон. До вашої увагиафіша на вересень.
----------------------------------------------------ЗДОБУТКИ МОГИЛЯНЦІВ
Лауреатами премії Communication for Future-2015 стали могилянці: у номінації Relations of the Future –
засновниця благодійного фонду «Таблеточки» Ольга Кудіненко (фінанси, 2009); Idea of the Future –
засновник креативного простору «Часопис» Максим Яковер (kmbs). Серед номінантів на нагороди
також були Арсеній Фінберг(економічна теорія, 2003) та Олександр Стародубцев (kmbs). А до складу
номінаційного комітету входили Ярина Ключковська(культурологія, 1998) і Валерій Пекар (kmbs).
Найкращою книгою Форуму видавців у Львові стала книга «Відвага і страх» професора кафедри історії
НаУКМА Олі Гнатюк, що вийшла у могилянському видавництві «Дух і Літера».
----------------------------------------------------НОВИНИ АСОЦІАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ КМА
Ольга Кудіненко (фінанси, 2009), засновниця благодійного фонду «Таблеточки», запрошує
долучитися
до
забігу
«БіжиДопоможи»
(2
км),
що
відбудеться
27
вересня
в
рамках Kyiv City Marathon 2015. Усі зібрані кошти будуть спрямовані для придбання медикаментів
онкохворим дітям.
----------------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Почесний президент НаУКМА В’ячеслав Брюховецький: «Не варто брати приклад з Росії у
патріотичному вихованні».
Міністр аграрної політики та продовольства України ОлексійПавленко (економічна теорія,
1998): «Що може запропонувати інвесторам український агросектор».
Науковий директор Школи політичної аналітики НаУКМА ОлексійГарань про межі патріотизму.
Володимир Сущенко, доцент кафедри загальнотеоретичних і державно-правових наук: «Скільки
депутатів насправді потрібно Україні».
Олеся Островська-Люта (культурологія, 2000): «Багато органів влади – це тіло без голови».

Катерина Ботанова (культурологія, 2001) про те, як намастити культуру на хліб.
Доцент кафедри соціології НаУКМА Тамара Марценюк (соціологія, 2004): «10 років закону про
гендерну рівність в Україні».
----------------------------------------------------ПІДТРИМАЙТЕ АКАДЕМІЮ у рік 400-ЛІТТЯ!
Закликаємо випускників фінансово підтримати Могилянку. Своїм внеском Ви сприятимете розвитку
університету у стратегічних напрямах: академічному (Докторська школа НаУКМА й Англомовні
академічні журнали) та інфраструктурному (Мережі XXI століття).Внесок будь-якого розміру
важливий для Академії, творімо майбутнє разом!
----------------------------------------------------МОГИЛЯНЦЯМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:
Наша допомога потрібна Наталі Тарасовій (філологія, 2010) у боротьбі з важкими наслідками
аварії; Оксані Олійник (дів. прізв. Трояк; культурологія, 1999) у боротьбі з саркомою, Олені
Алімордановій, співробітниці студентської їдальні, яка бореться з лімфомою Хожкіна,
профессору Вадиму Михалевичу (к-ра математики; на операцію з пересадки печінки).
Допомога могилянцям-учасникам АТО:


Звертайтесь до Віталія Власенка («Економічна теорія» 2008, «Інноваційні стратегії» 2010) і
слідкуйте за сторінкою на fb«Підтримка Захисників України: могилянці - воїнам».
 Могилянський Волонтерський хаб – об’єднання могилянців, лідерів волонтерських груп для

акумулювання зусиль і ресурсів з метою оперативнішої та ефективнішої допомоги АТО. Охочі
приєднатися, звертайтесь до Павла Білодіда (історія, 2011):pb@kmbs.ua.
----------------------------------------------------МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ
Ресурсний центр для викладачів англійської мови НаУКМА запрошує школярів, студентів, викладачів
і випускників Академії на щотижневі науково-практичні семінари, засідання молодіжного
дискусійного і кіноклубу.
17 – 19 вересня – Школа бренд-менеджменту в kmbs.
Тривають kmbs IDEA days – події для тих, хто бажає відкривати для себе щось нове, генерувати ідеї,
знайомитись з колегами та обмінюватись досвідом.
До уваги батьків - Підготовче відділення НаУКМА запрошує старшокласників на курси з підготовки
до ДПА (9 клас) та ЗНО (11 клас). Також запрошуємо всіх охочих від 14 років та корпоративних клієнтів
на курси іноземних мов.
----------------------------------------------------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 і групі НаУКМА в fb.
12 вересня – «Могилянське весілля». Початок о 13:00. Місце: 2 плац.
15 вересня – презентація книги професора кафедри історії НаУКМАОлі Гнатюк «Відвага і страх», що
стала найкращої книгою форуму видавців 2015 р. Початок о 19:00. Місце: KMArt Yard.
16 вересня – дискусійний клуб/тренінг «Методи боротьби зі стресом і тривогою», який
проведе Джиммі Хілл, магістр освіти з консультативної психології, доцент Факультету іноземних мов

та Факультету філології в Університеті Південної Богемії, Чеська Республіка. Початок о 15:00. Місце: 3
корп., 121 ауд. (вул. Сковороди, 2).
18 вересня – інтерактивний семінар «Як реагувати на зміни і адаптуватися до
процесу» від Володимира Грудініна, бізнес-аналітика у галузі організаційних змін. Початок о 15:30.
Місце: 3 корп., 121 ауд. (вул. Сковороди, 2).
18 вересня – відкриття сезону в кіноклубі НаУКМА фільмом «Синекдоха, Нью-Йорк» режисера Чарлі
Кауфмана. Презентацію стрічки зробить кінознавець і кінокритик Лук’ян Галкін. Початок о 18:00.
Місце: 9 корп., 13 ауд. (вул. Набережно-Хрещатицька, 27).
1 жовтня – благодійний вечір до 400-ліття Києво-Могилянськоїакадемії «Свобода. Лідерство.
Інновації. Творимо майбутнє разом!».

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!

