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- ТЕРІЯ ІГОР
- ПІДТРИМАТИ ПРОЕКТ БРЮХОВЕЦЬКОГО
- 19 ГРУДНЯ - ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ В КМА
----------------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
19 грудня – День відкритих дверей у НаУКМА.
У видавництві НаУКМА «Дух і літера» вийшла книга Люсьєна Нулле «Клен у серці». Традиційно,
видавництво дає можливість ознайомитись з фрагментами книжки на сайті.
----------------------------------------------------НОВИНИ АСОЦІАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ КМА:
16 грудня - Асоціація випускників НаУКМА запрошує на лекцію «Теорія ігор» випускника
Академії Тимофія Милованова (економічна теорія, 1999), професора економіки в University of
Pittsburg, співзасновника Vox Ukraine, одного з найкращих молодих економістів за рейтингом Top
Economic Thinkers-2015. Місце зустрічі буде повідомлене після реєстрації на e-mail.
17 грудня - відкрита лекція Тамари Марценюк (соціологія, 2004) «Гендерна політика України та
виклики євроінтеграції». Організатори - Ресурсний центр #ГУРТ та кафедра соціології НаУКМА. Час:
17:00 -18:30. Бажана попередня реєстрація.
«Export&MSB Studies» - нова програма ФЕН, Асоціації випускників та Центру розвитку
інновацій НаУКМА, запрошує до співпраці потенційних менторів, друзів-партнерів, а також
дослідників-студентів.Програма покликана опрацювати нові підходи до формування ринковоорієнтованої вищої освіти. Фокус програми – сприяти розвитку експорту МСБ (малого і середнього
бізнесу), академічного підприємництва, допомогти студентам під керівництвом досвідчених фахівців
отримати досвід у проведенні досліджень та розвитку експорту МСБ.
Вітаємо випускника Станіслава Куценка (правознавство, 2007) з нещодавнім
призначенням начальником Головного територіального управління юстиції у м. Києві. Станіслав
запрошує юристів взяти участь у відкритих конкурсах на посади та до реалізації проектів його
команди.
https://www.facebook.com/ggetsadze/videos/978759228852368/?fref=nf
Випускниця НаУКМА Катерина Мельник (укр.мова та компаративістика, 2013) запрошує всіх
небайдужих приєднуватися до ініціативи "Миколайчики на схід", котру організовує ГО "Український
світ". Волонтери планують подарунковий "рейд" на схід – до діток і наших військових.
----------------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Оля Гнатюк, викладачка к-ри історії НаУКМА та Варшавського університету, лауреат Гран-прі
Львівського форуму видавців 2015 : «Література - це не тільки вигадка»
Олексій Гарань, науковий керівник Школи політичної аналітики НаУКМА: «Байден і компанія.
Навіщо США тиснуть на Київ»
Андре Хертель, німецький політолог, викладач за обміном НаУКМА: "Путин, вторгаясь в Украину,
преследовал одну цель
Обов’язкова мобілізація чоловіків – це гендерна дискримінація, – соціолог. Тамара
Марценюк (соціологія, 2004) та Ганна Квіт (соціологія, 2009) презентують соціологічне дослідження
«Невидимий батальйон» про участь жінок на війні.
Максим Саваневський: «Гривня/долар: всьо пропало!»
----------------------------------------------------ОСТАННІЙ МІСЯЦЬ ТРИВАЄ БЛАГОДІЙНА КАМПАНІЯ
для видання двотомника енциклопедії «Київська духовна академія (1819-1924) в іменах» (керівник
проекту та відповідальний редактор В.С.Брюховецький). 14 жовтня побачив світ перший том, другий
том, в якому будуть названі імена всіх благодійників, планується передати у поліграфію до кінця
цього року. Дякуємо випускникам Світлані Вислінській (правознавство, 2011), Павлу
Глушку (економічна теорія, 2012), Павлу Шаповалу (історія, 2013, журналістика, 2015) та
співробітникам НаУКМА Тетяні Ярошенко та Катерині Баценко, які долучилися до кола
благодійників на минулому тижні.

Випускники, підтримайте видання, розкажіть друзям і знайомим – приєднайтеся до благодійників
видання та Академії!
-----------------------------------------------------

МОГИЛЯНЦЯМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:
Наша допомога потрібна Оксані Олійник (дів. прізв. Трояк; культурологія, 1999); Наталі
Ксьондзик (філологія, 2009), Олені Алімордановій, співробітниці студентської їдальні; професору кри математикиВадиму Михалевичу, Наталі Тарасовій (філологія, 2010).
Допомога могилянцям-учасникам АТО. Звертайтеся до Віталія Власенка («Економічна теорія» 2008,
«Інноваційні стратегії» 2010) і слідкуйте за сторінкою на fb «Підтримка Захисників України: могилянці
- воїнам».
----------------------------------------------------МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ:
13 грудня - TEDxKyiv 2015. Як змінювати спільноти, рухати світ до нових парадигм, бути агентом
змін та робити інновації доступними інструментами для взаємодії в суспільстві? Партнером
конференції з року в рік виступає kmbs, серед спікерів події почесний професор НаУКМА Ярослав
Грицак та випускник Євген Глібовицький (політологія, 2000)
Відкриті події від Києво-Могилянської бізнес-школи kmbs IDEA days
----------------------------------------------------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 в fb.
Грудень – музейна експозиція «Києво-Могилянська академія: чотири століття історії». Час роботи: пн.пт. 9:00-18:00. Місце: Музей НаУКМА.
12 грудня - дискусія "Про що мовчить Старий Київ?". Учасники письменниця Оксана
Забужко, києвознавець, історик Михайло Кальницький, координатор проекту "Захоплюючий Київ"
Арсеній Фінберг (економічна теорія, 2003). Початок о 18:00. Місце – Центр польських та європейських
студій НаУКМА, корп. 6, підвал.
12 грудня – прем’єра вистави „Стан облоги” за однойменною драмою Альбера Камю. Режисер Ігор
Білиць. Початок о 19:00. Місце: Культурно-мистецький центр НаУКМА, вул. Іллінська, 9, 2-й
поверх. 12-13 грудня – авторський курс «10 концептів, що рухають літературу» Ростислава
Семківа (культурологія, 1999). Початок о 13:00. Місце: Дім освіти та культури «Майстер Клас», вул.
Лаврська, 16
13 грудня - TEDxKyiv 2015.
13 грудня – проект „Українська барокова драма”. Вистава „Слово о збуренії пекла” – містерія за
п’єсою анонімного автора XVII ст. у постановці театру-студї „МІСТ”. Режисер Юлія Гасиліна. Початок
о 19:00. Місце: Культурно-мистецький центр НаУКМА, вул. Іллінська, 9, 2-й поверх.
16 грудня - «Теорія ігор», лекція випускника НаУКМА Тимофія Милованова (економічна теорія,
1999), професора економіки в University of Pittsburg, співзасновника Vox Ukraine, одного з найкращих
молодих економістів за рейтингом Top Economic Thinkers-2015. Місце зустрічі буде повідомлене
після реєстрації на e-mail.
16 грудня – «Танці в Могилянці» – майстер-клас з традиційного українського народного танцю від
фольклорного гурту „Божичі”. Початок о 19:00. Місце: Культурно-мистецький центр НаУКМА, вул.
Іллінська, 9, 2-й поверх.
17 грудня - відкрита лекція Тамари Марценюк (соціологія, 2004) «Гендерна політика України та
виклики євроінтеграції» Ресурсний центр #ГУРТ та кафедра соціології Національного університету
«Києво-Могилянська академія». Час: 17:00 -18:30. Місце – Центр польських та європейських студій
НаУКМА, корп. 6, підвал.
19 грудня – День відкритих дверей у НаУКМА.

З повагою,
Наталя Шумкова,
«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!

