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- 9 МОГИЛЯНЦІВ У TOP ECONOMIC THINKERS-2015
- ПІДТРИМАЙТЕ ВИДАННЯ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ КДА
- ЕКСПЕРТНА ДУМКА
----------------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
Могилянська школа журналістики та Посольство Іспанії в Україні запрошують на V Україноіспанський медіафорум, що відбудеться 17 листопада в НаУКМА.
Видавництво
«Дух
і
Літера»
презентує
новее
видання
–
«Життя
для
мене
Христос» митрополита Антонія Сурозького.
----------------------------------------------------НОВИНИ АСОЦІАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ КМА
9 з 15 переможців рейтингу Forbes «Top Economic Thinkers-2015» отримали освіту в НаУКМА – на
бакалаврській та магістерській (ЕЕRC) програмах з економічної теорії: Юрій Городніченко (2001),
Андрій Норець(2002), Володимир Білоткач (2000), Олександр Талавера (2001), Вікторія
Гнатковська (2000), Тимофій Милованов (1999), Юлія Дем'яник (2001), Маріанна Кудляк (2002),
Марія Алексинська (2003).
Відбулася зустріч випускників НаУКМА зі співзасновником «Нової Пошти» В’ячеславом Климовим.
До вашої уваги пост-реліз і фоторепортаж.
----------------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Заступник міністра фінансів, випускниця НаУКМА, Оксана Маркарова (екологія, 1999) про те, чому
міністри не зацікавлені у змінах у країні.
Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд (політологія, 1997): «"Недискримінаційна" поправка,
абсурд та здоровий глузд».
Зав. каф. міжнародного права і спеціальних правових наук, проф. Роман Петров про нову доктрину
міжнародного права Російської Федерації після анексії Криму.
Ігор Лосєв, доцент кафедри культурології: «Рикошет по-польськи».
----------------------------------------------------ТРИВАЄ БЛАГОДІЙНА КАМПАНІЯ ДО 400-ЛІТТЯ КМА:
14 жовтня побачив світ перший том видання енциклопедії «Київська духовна академія (1819-1924) в
іменах». Унікальність цього видання полягає в тому, що воно не стільки систематизує вже набуті
знання (як традиційні енциклопедії), а вводить в науковий обіг цілий пласт нових знань та нової
інформації, знайденої дослідниками в архівах, зокрема в архівах спецслужб, та у спілкуванні з
нащадками вихованців КДА.
Другий том, в якому будуть названі імена всіх благодійників, планується передати у поліграфію до
кінця року. Дякуємо п. Ігорю Ярошенку, який приєднався до кола благодійників на минулому тижні.
Випускники - підтримайте видання, приєднайтеся до благодійників НаУКМА! Якщо кожен
випускник зробить невеличкий внесок (50 грн) – реалізується мрія В.С.Брюховецького, про те, що саме
випускники Могилянки допоможуть відкрити світу славну історію Академії та імена своїх
попередників.
----------------------------------------------------МОГИЛЯНЦЯМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:
Наша допомога потрібна Оксані Олійник (дів. прізв. Трояк; культурологія, 1999); Олені
Алімордановій, співробітниці студентської їдальні; професору к-ри математики Вадиму
Михалевичу, Наталі Тарасовій(філологія, 2010) та Наталі Ксьондзик (філологія, 2009).
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
До 20 листопада триває прийом заявок і тез на участь в українсько-польській науковій конференції
«Мембранні і сорбційні процеси та технології», що відбудеться 2-4 грудня в НаУКМА.
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.
Оголошено конкурс на посаду координатора курсу «Європейські студії» для вихователів проекту
«Європейський табір» (2016 р.). Зацікавлених осіб просимо надіслати своє резюме та супровідний лист
українською мовою до 25 листопада 2015 року.

----------------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ:
Слідкуйте за новинами на сайті НаУКМА та офіційній сторінці університету в fb.
Жовтень-листопад – музейна експозиція «Києво-Могилянська академія: чотири століття історії». Час
роботи: пн.-пт. 9:00-18:00. Місце: Музей НаУКМА.
13 листопада – День донора крові в НаУКМА. Час: з 9:00 до 14:00. Місце: Школа охорони здоров’я (6
корпус, 1 поверх).
13 листопада – Презентація збірки іронічних галицьких оповідань «Сільські вісті» Миколи
Шпаковського та Ростислава Фука. Початок о 16:30. Місце: Бібліотека Антоновичів, 22 зала.
13 листопада – День ФЕН. Початок о 17:00. Місце: КМЦ.
14 листопада – Осінній бал-маскарад. Початок о 16:00. Місце: КМЦ.
15 листопада – Дні науки для старшокласників за участі Інституту ядерних досліджень НАН України.
Місце: 1 корп., 333 каб.
17-18 листопада – міні-курс Мотла Ґордона «Чобітки, сінник, родзинки і мигдаль: ранні тексти мовою
їдиш та єврейські пісні Східної Європи». Місце: офіс програм з юдаїки.
17 листопада – V Україно-іспанський медіа форум, організаторами якого є Посольство Іспанії в Україні
та Могилянська школа журналістики. Час: 14:00-18:30. Місце: актова зала, 1 корп. (217 ауд.).
18 листопада – майстер-клас Айше Борсеітової «Як вивчити 80 000 слів за 20 хвилин». Реєстрація.
Організатор – East West Business. Початок о 16:30. Місце: актова зала, 1 корп. (217 ауд.).
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!

