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- ВІТАЄМО КОСТЯНТИНА ЯКУНЕНКА
- ЗНАЙОМИМОСЬ: ДМИТРО ДРОЗДОВСЬКИЙ
- КМА400ФЕСТ, 2016 – 25 ЧЕРВНЯ
-------------------------------------------ВІТАЄМО:
Костянтина Якуненка (економічна теорія, 2009) з успішним захистом дисертації «Розвиток
інтеграційної взаємодії України з енергетичним співтовариством: на прикладі вугільної
електроенергетики» та присудженням ступеня кандидата економічних наук.
-------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ:
«КМА400Фест, 2016» – 25 червня ми знову зберемося всією могилянською сім'єю в стінах рідної
Альма Матер. Буде ще тепліше і ще душевніше, ще більше старих друзів та щирих посмішок. В
рамках Фесту також відбудеться особлива подія - з нагоди 20-річчя випуску відбудеться
зустріч випускників бакалаврських програм 1995 і 1996 року. Слідкуйте за оголошеннями.
Анкета випускника НаУКМА - до уваги випускників, які протягом останніх 3-х років не оновлювали
інформацію про себе - заповніть, будь ласка, анкетку. Мета – налагодити більш ефективну
комунікацію та ВЗАЄМОДІЮ, спростити пошук однокурсників, визначити експертів в галузях
та потенційних партнерів у суспільно корисних проектах.
14 травня - активісти ГО «Екоцентр» Марія Шененко (філологія, 2015) та Ірина Головко (екологія,
2007) запрошують могилянців приєднатись до фестивалю ядерного стресу «Реакція».
15 травня - Арсеній Фінберг (економічна теорія, 2003), співзасновникDreamKyiv запрошує
могилянців приєднатись до акції інтернет-видання DreamKyiv та Департаменту патрульної
поліції флешмоб проти порушень правил паркування на Подолі. Старт об 11:00, збір біля
пам’ятника Сковороді на Контрактовій площі. Подія у facebook
17-18 травня ЦРІ при НаУКМА спільно з КиївСмартСіті та КМДА працюватимуть з делегацією
експертів Університету ААРБОРГ(Данія) на чолі з проф. Knud Erik Scouby, керівником Центру
коммунікацій, медіа та інформаційних технологій. Спільно напрацьовуватимуться проекти
на HORIZON 2020 та інші програми ЄС. Кому цікаво, зокрема і долучитись зі своїми проектами,
зголошуйтесь на cid@ukma.edu.ua
18 травня – «Як працюють брокери на Forex та US Stocks ринках»,лекція Гліба Козака (політологія,
2008, філософія», 2010), співвласника Інвестиційної Компанії PTG, автор ідеї та керівника
оргкомітету «КМАБізКон» та «КМА400Фест». Початок о 16:30. Місце: 1-217. Організатор - студентська
організація «East West Busіness».
-------------------------------------------ЗНАЙОМИМОСЬ:
Дмитро Дроздовський (Теорія, історія літератури та компаративістика, 2010), головний редактор
Українського журналу іноземної літератури «Всесвіт»: Коли людина живе у страху, в ній може
зачаїтися злий демон
-------------------------------------------ТРИВАЄ БЛАГОДІЙНА КАМПАНІЯ ДЛЯ МОГИЛЯНКИ:
Збір коштів на друк другого тому енциклопедії «Київська духовна академія (1819-1924) в іменах» не
вистачає 117 тис. грн., до закінчення кампанії залишилось 32 дні. Долучайтесь - Зробити внесок дуже
просто. Звернення до випускників п. В’ячеслава Брюховецького, керівника та відповідального
редактора видання.
--------------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Оперативніше – публікації експертів-могилянців на сторінці Прес-центру НаУКМА
Леся Ганжа (культурологія, 1997), журналістка: Як (не) відповідати на інформаційні запити: 5
шкідливих порад
Оксана Сироїд (політологія, 1997), віце-спікер Верховної ради України:Напередодні зустрічі в
Нормандському форматі

--------------------------------------------------МОГИЛЯНЦЯМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:
Більше інформації на сторінці сайту НаУКМА «Допоможи Могилянцю».
Наша допомога у боротьбі з хворобами необхідна Олені Мельник(екологія, 1999, minor - економіка)
- див. пост Elena Mir від 10 травня),Олександру Копилову, Оксані Олійник, Вадиму Михалевичу.
Допомога могилянцям-учасникам АТО - «Підтримка Захисників України: могилянці - воїнам».
-------------------------------------------ВАКАНСІЇ:
НаУКМА шукає координатора внутрішніх комунікацій. Про цю (пост від 11 травня) та інші
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 | Календар подій тижня НаУКМА | fb NAUKMA | Афіша
Кіноклубу НаУКМА | Події Культурно мистецького центру НаУКМА та «Театрального центру
Пасіка»
18 травня – Виставка-перформанс «Невідомі». Куратор заходу: українська художниця Алевтина
Кахідзе. Інтелектуальний партнер –kmbs. Продюсер проекту Костянтин Кожемяка (випускник kmbs).
20 травня – публічна дискусія «Український націоналізм та євреї»(1920-1950-ті рр.). Місце: Музей
НаУКМА. Початок о 15:00.
До 30 травня - художня виставка «Великодній сюжет у творчості сучасних українських художників».
Культурно-мистецький центр НаУКМА, Галерея мистецтв ім. Олени Замостян, вул. Іллінська, 9.
Галерея працює: вівторок-субота з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.
До 17 червня – триває виставка «Могилянські рукотвори», роботи якоївізьмуть участь у конкурсі
на грант «Мультиплікатор щастя». Грантвручається найкращому митцю, твори якого роблять власника та
всіх оточуючих щасливими. Автор ідеї та грантодавець – випускник НаУКМА Олексій
Цебро (економ.теорія, 2000).
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!

