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- ЗНАЙОМИМОСЬ: ІГОР КОГУТ, ЛАРИСА ЧОВНЮК, АРСЕН КОСТЕНКО
- ВЗАЄМОДІЯ – ПОКОЛІННЯ МАЙБУТНЬОГО
- STUDYLAB: МЕТОДИКИ ДЛЯ ДІТЕЙ У РОБОТІ З ДОРОСЛИМИ
-------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
Американська бібліотека ім. Віктора Китастого в НаУКМА представляє свої сервіси та можливості та
запрошує могилянців та киян.
-------------------------------------------ЗНАЙОМИМОСЬ:
До 20-ї річниці першого випуску Могилянки продовжуємо публікувати інтерв’ю з випускниками
бакалаврських програм 1996 року:
Ігор Когут – випускник програми з політології 1996 р. (бакалаврат) і 2011 р. (магістеріум). Голова ради
і співзасновник ГО «Лабораторія законодавчих ініціатив», директор Української школи політичних
студій, директор Програми USAID РАДА: Ми відчували себе творцями університету.
Лариса Човнюк – випускниця програми «Філологія. Теорія, історія літератури та компаративістика»
(1998), керівник відділу міжнародного співробітництва НаУКМА: Перший могилянський набір – це
суцільний експеримент
Студентський проект «Моя Могилянка» пропонує інтерв`ю з Арсеном Костенком (інформаційні
управляючі системи та технології, 2006), який живе у США, працює на Twitter, а майбутнє пов’язує з
Батьківщиною: З Могилянки у Сан-Франциско
-------------------------------------------ПРОЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ:
Друзі, в цій рубриці ми плануємо розповідати про ваші проекти, реалізація яких зробить нашу
країну кращою! Взаємодіючи ми прискоримо зміни і реформи. Якщо Ви займаєтесь таким проектами
– пишіть нам і ми розповімо про них всій могилянській спільноті.
Лариса Кадуріна, викладач чеської мови та керівник Підготовчого відділення НаУКМА, запрошує до
співпраці двох активних та творчих волонтерів у волонтерській Програмі
психологічної реабілітації "Покоління майбутнього" для роботи з дітьми (10-17 років), батьки яких
загинули чи були поранені в АТО. Обов’язки:супровід дітей під час перебування в санаторії
«Червона калина»(Рівненська обл., с. Жобрин) з 18 березня по 02 квітня 2016 року, проведення
різноманітних спортивних змагань, ігр, квестів, майстер-класів тощо. Програма покриває витрати
волонтерів на перебування в санаторії (проживання, харчування) та переїзд Київ-Рівне-Київ. Свої
резюме якнайшвидше надсилати на адресу Lari@ukma.kiev.ua.
-------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ
17 березня - Людмила Криворучка (філософія, 1996) запрошує випускників НаУКМА, які
викладають в Академії та інших ВНЗ, на відкриту подію в рамках нового проекту StudyLlab
- Lifelong Learning: у пошуках методик. Методики, розроблені для роботи з дітьми:
система Монтесорі й «Філософія для дітей» М. Ліпмана (p4c). Яке застосування вони можуть знайти
в роботі зі студентами різного віку?
Сторінка у facebook. Початок о 16:00. Попередня реєстрація - до 16 березня 2016 р., 16:00.
16 березня - лекція для студентів на тему «МакДональдз, стратегічне планування і маркетинг. Як все
насправді» від директора з маркетингу та комунікацій МакДональдзу Юлії
Бадрітдінової (економ.теорія).Організатор - студентська організація ФЕН «East-West Business»,
16:30, 1-217. Реєстрація до 14 березня, 22:00.
17 березня – зустріч-дискусія студентів із заступником Міністра юстиції Гія Гецадзе та очільником
столичного управління юстиції, випускником Могилянки Станіславом Куценком (правознавство,
2005). Організатор – ФПвН. Початок о 17:00, ауд.4-425. Реєстрація.
17 березня - закрита зустріч випускників kmbs та НаУКМА з естонських філософом та
інтелектуалом, політиком і мислителем Юло Вооглайдом. Ключові теми: як формуються еліти:
інтелектуальні, політичні, управлінські; характеристики справжньої трансформації на рівні країни;

який стиль мислення дозволяє вести зміни «по-крупному». Реєстрація тут. Кількість місць обмежена.
Початок о 18:30. Місце: kmbs. Координатор - Павло Білодід, pb@kmbs.ua, 0975112087.
-------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Оля Гнатюк, українська і польська дослідниця, літературознавиця, професорка НаУКМА,
ініціаторка петиції звільнення Надії Савченко:Європейські лідери мають домогтися звільнення
Савченкоhttp://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/yevropeyski-lidery-mayutdomogtysya-zvilnennya-savchenko-olya-gnatyuk
Любомир Остапів (економічна теорія, 2003), фінансовий директор в ІТ компанії Stanfy: Їхати не
варто, залишатися
Оксана Сироїд (політологія, 1997), віце-спікер Верховної Ради України: Oksana Syroyid: Homework
for Ukrainian MPs after Ukraine Week in Brussels
Максим Яковлєв (соціальна робота, 2003; політологія, 2005) , доцент кафедри політології

НаУКМА: Dr. Maksym Yakovlev: We need to have Ukraine on the agenda
--------------------------------------------------ТРИВАЄ БЛАГОДІЙНА КАМПАНІЯ
Збираємо кошти на друк енциклопедії «Київська духовна академія (1819-1924) в іменах» (керівник
проекту та відповідальний редактор В.С.Брюховецький). Перший том вже вийшов. Робота над
другим трошки затягнулась - дослідниками знайдено нові матеріали, які потребують вивчення та
опрацювання. Також недостатньо коштів ще зібрано на його друк. Просимо Вас, шановні
випускники, фінансово підтримати цей важливий проект для Могилянки, для науки та
історіїУкраїни. Імена всіх, хто долучився фінансово будуть зазначені в другому томі. Зробіть внесок
сьогодні, підтримайте проект, долучіться до історії Могилянки, залиште власне прізвище на
шпальтах важливого видання! Запросіть друзів, колег, знайомих! Зробити внесок дуже
просто. Дякуємо Д.Ю.Іщенко та Тарасу Фостяку (філософія, 2014), які долучилися до кола
благодійників на минулому тижні.
--------------------------------------------------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 на сайті НаУКМА та офіційній сторінці університету в fb.
Календар подій НаУКМА
Освіта:

14-16 березня – міні-курс Гілеля Казовського, історика, фахівця у галузі єврейської культури
модерного часу «Від раціоналізму Просвітництва до спіритуалізму радикального

аванґарду: єврейські художники ХІХ–ХХ століть у Європі та Америці».
Культура:
Кіноклуб: події березня
Києво-Могилянський театральний центр «ПАСІКА», початок о19:00.Місце: Культурно-мистецький
центр НаУКМА, вул. Іллінська, 9, 2-й поверх. Програма тижня.
11 березня - Концерт «Наш Тарас Шевченко». У програмі концерту вокально-інструментальні
твори Т.Шевченка у виконанні Лауреата міжнародних конкурсів, солістки Оперної студії, старшого
викладача НМАУ ім. П. Чайковського Валентини Андреєвої та студентів її класу Тетяни Лободи
(бандура, спів), Марії Вікскіної (торбан, спів). Початок о 17:00. Місце: Культурно-мистецький центр
НаУКМА, вул.Іллінська, 9, 2-й поверх.
До 23 березня – фотовиставка Мирослави Безман «Революція Гідності: погляд серцем». Місце:
Культурно-мистецький центр НаУКМА, вул. Іллінська, Галерея О.Замостян. Початок о 19:00.
Події «з» та «для» випускників:
16 березня - лекція для студентів «МакДональдз, стратегічне планування і маркетинг. Як все
насправді» від директора з маркетингу та комунікацій МакДональдзу Юлії
Бадрітдінової (економ.теорія).Організатор - студентська організація ФЕН «East-West Business»,
16:30, 1-217. Реєстрація до 14 березня, 22:00.
17 березня – зустріч-дискусія студентів з заступником Міністра юстиції Гія Гецадзе та очільником
столичного управління юстиції, випускником Могилянки Станіславом
Куценком (правознавство, 2005). Організатор – ФПвН. Початок о 17:00, ауд.4-425. Реєстрація
17 березня - закрита зустріч випускників kmbs та НаУКМА з естонських філософом та
інтелектуалом, політиком і мислителем Юло Вооглайдом. Ключові теми: як формуються еліти:
інтелектуальні, політичні, управлінські; характеристики справжньої трансформації на рівні країни;
який стиль мислення дозволяє вести зміни «по-крупному». Реєстрація тут. Кількість місць обмежена.
Початок о 18:30. Місце: kmbs. Координатор - Павло Білодід, pb@kmbs.ua, 0975112087.
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!

