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- ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ
- ТЕРМІНОВО ПОТРІБНА ДОПОМОГА НАТАЛІЇ КСЬОНДЗИК
-------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА
На останній Академічній конференції НаУКМА обрано новий склад Вченої ради
університету, головою став професор Сергій Квіт. Рада має визначальну роль у реалізації стратегії
НаУКМА.
Київська влада у співпраці з громадськістю вдосконалює Положення про Бюджет
участі. Координатором процесу напрацювання нових механізмів подачі та розгляду громадських
проектів став Центр розвитку інновацій НаУКМА.
До уваги випускників-хористів та могилянців, прихільників творчості «Почайної», –
запрошуємо 19 листопада на святковий творчий вечір-концерт до 30-річчя заснування Хорової
капели «Почайна». Привітання художньому керівникові п. Олександру Жигуну та колективу вітаються 
10 листопада відбувся Благодійний вечір НаУКМА, в якому взяли участь 58 випускників.
Найближчим часом чекайте на детальнішу інформацію та фоторепортаж на сайті Академії
та fb NaUKMA.
------------------------------------------ВІТАЄМО
Шестеро випускниць НаУКМА названі у рейтингу «ТОП-100 найвпливовіших жінок
України»: Юлія Ковалів (економ.теорія, 2006), перша заступниця міністра економрозвитку та
торгівлі; Оксана Сироїд (політологія, 1997), заступниця голови Верховної ради України; Оксана
Маркарова (екологія, 1996) - перша заступниця міністра фінансів; Юлія
Клименко (економ.теорія, 1997) - екс-заступниця міністра економрозвитку; Ольга
Кудіненко (фінанси, 2009) - засновниця благодійного проекту «Таблеточки»; Олеся ОстровськаЛюта (культурологія, 2000) - директорка «Мистецького Арсеналу». Вітаємо колежанок із
заслуженим визнанням, пишаємось та зичимо подальших успіхів.
-------------------------------------------ЗНАЙОМИМОСЬ
Павло Захоженко (інтелектуальні системи прийняття рішень, 2008), Fast Deployers Group Oü: Ера
Ґіків
-------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ
Владислав Грезєв (економ.теорія, 2012) пропонує всім могилянцям ознайомитись з
проектом Lobby X -платформою для обміну найкращими пропозиціями щодо працевлаштування
та участі у комерційних та некомерційних проектах, розглядати нові можливості та, зокрема,
долучатись до команд із впровадження реформ. Сторінка уfacebook
12-13 листопада одночасно в 7 містах України відбудеться науково-популяризаційний захід «Дні
науки». Кафедра фізико-математичних наук НаУКМА традиційно бере участь ізапрошує дітей та
підлітків 12 листопада до Могилянки. Серед організаторів, зокрема, випускники НаУКМА: Юлія
Бернацька (фізика, 1998, екологія, 2000), Юлія Безвершенко(фізика, 2010), Олександр
Скороход (біологія, 2007) та Юрій Степаненко (фізика, 2007).
14 листопада стартує перший всеукраїнський проект Фонду випускників України з критичного
мислення - курс на Prometeus «Наука повсякденного мистення». Проект ініційовано
заснованицями Фонду випускницями КМА Надією Варголою (економ.теорія, 2004), Іриною
Клименко (політологія, 2004), Світланою Лукасевич (економ.теорія, 2004). Долучайтеся!
До 15 листопада триває прийом робіт молодших могилянців (віком до 12 років) для участі у третій
виставці «Творчі могилянчики», яка проходить під патронатом Олексія Цебра (економ. теорія,
2000 р).

До 27 листопада – Юлія Коломак (історія, 2000, політологія, 2002) запрошує у Мистецький
Арсенал на виставку «Ефемероїди. ХХ століття у плакаті» та проект пізнавального родинного
дозвілля «Арсенал ідей». Діти цілим класом чи групою зможуть взяти участь у тематичних
воркшопах. Для учнів молодшої та середньої школи - воркшоп «Створи свій плакат», для
старшокласників – дослідницьке заняття «Радянська (анти)утопія».
______________________________
ЕКСПЕРТНА ДУМКА
Найсвіжіші публікації могилянців дивіться на сторінці прес-центру КМА.
--------------------------------------------НАША ДОПОМОГА ПОТРІБНА
Наталії Ксьондзик (Nataliia Ksondzyk. філологія,
2009), головній редакторці видавництва «Смолоскип» –
потрібна операція з видалення пухлини головного мозку у Стамбулі. Лишена операцію потрібно
50 тис. доларів. Більшу частину суми на операцію вже зібрано, але потрібно дозбирати на операці
ю, дорогу, подальщі дослідження, реабілітацію тощо. Будьяка сума важлива для Наталі, кошти пер
еказувати на карту мами у Приватбанку - 4149 4978 5118 0978, Ксьондзик Наталія Миколаївна.
Дякуємо за небайдужість – якщо не ми підтримаємо своїх, то хто ж?
-------------------------------------------ВАКАНСІЇ
Про вакансії, надані партнерами Академії й нашими випускниками, читайте на сторінці Центру
кар'єри та працевлаштування студентів НаУКМА (JCC) та на сайті проекту Lobby X- платформи
для обміну найкращими пропозиціями щодо працевлаштування та участі у комерційних та
некомерційних проектах.
-------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ:
сайт НаУКМА|Події тижня| fb NAUKMA|fb NaUKMA/відкрита група| kmbs IDEA days
12 листопада – науково-популяризаційний захід «Дні науки» в НаУКМА.
14 листопада – стартує курс «Наука повсякденного мистення» на Prometeus.
до 15 листопада - прийом дитячих робіт для участі у третій виставці «Творчі могилянчики».
17 листопада - міжнародний семінар «Науково-освітнє співробітництво в галузі природничих
наук між університетом та інститутами академії наук: Досвід Польщі та
України».Староакадемічний корпус, 13:00.
19 листопада - 30-річчю заснування Хорової капели «Почайна» при свячується. Святковий
творчий вечір-концерт. Культурно-мистецький центр НаУКМА, вул. Іллінська, 9. Початок о 17.00.
16-29 листопада – фотовиставка «Я реформатор», серед героїв якої багато могилянців. Музей
історії Києва.
До 27 листопада – воркшопи для дітей різного віку на «Арсеналі ідей»
2016 рік - 401-й в історії Києво-Могилянської академії! Шануємо минуле, творимо майбутнє!

