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Дорогі випускники Могилянки, вітаємо у 2016 році!
Хай Ваші цілі будуть амбітними, а мрії стають досягненнями!

- РЕЙТИН ВІКІПЕДІЇ
- НОВИНИ ВИПУСКНИКІВ
- ПОДІЇ
----------------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:

Короткі підсумки 2015 року: рік по Могилянські та знакові події kmbs
6 українських університетів потрапили до «Wikipedia Ranking of World Universities», два з них
увійшли в ТОП-200, а НаУКМА посіла 5-те місце серед українських вишів та 645-те у світі.
Студентське телебачення «ТА Могилянка» та Спудейське Братство долучились до флешмобу
UNICEF на підтримку миру у всьому світі та кращого майбутнього для всіх дітей Відео на пісню
Джона Леннона «Imagine».
----------------------------------------------------НОВИНИ ВИПУСКНИКІВ КМА:
Вийшла друком книжка доцента кафедри соціології НаУКМА Олени Богдан (соціологія, 2001) «Що
варто знати про соціологію та соціальні дослідження? Посібник-довідник для громадських активістів
та всіх зацікавлених», видавництво «Дух і Літера». Видання підготовлене у консультації з професором
НаУКМА Володимиром Паніотто та орієнтоване на широке коло читачів. Повна версія
також доступна онлайн. Перша перезнтація книги відбудеться 28 січня в рамках круглого столу:
«Суспільствознавче просвітництво в Україні: теперішнє та майбутнє»
21 січня – стартує новий проект для випускників-викладачів НаУКМА StudyLab, метою якого
є ознайомлення з новими методиками викладання в університетах світу. Людмила
Криворучка, к.філос.наук, директор і викладач міждисциплінарних курсів Докторської школи
НаУКМА ім.Юхименків, випускниця НаУКМА (філософія, 1998 р.) проведе семінар «Виклики і
можливості новітніх навчальних практик: instructional design, blended learning, interactive learning,
flipped classroom, problem based learning».Початок о 16:00. Попередня реєстрація - до 20 січня 2016 р.,
16:00. Місце проведення буде повідомлене зареєстрованим на ел.пошту.
22 січня – Братство козацького бойового звичаю «Спас», Спудейське Братство НаУКМА та депутат
Київради Вадим Васильчук (історія, 2006) запрошують приєднатись до традиційної щорічної
акції «Живий ланцюг Собоності» на мосту Патона та продемонструвати нашу Єдність. Відеозвернення
----------------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
How Serhiy Kvit is reforming Ukraine’s archaic higher education system
Андрій Зелінський (політологія, 2013): A Ukrainian military chaplain’s candid reflections on Christmas
Володимир Василенко, професор кафедри міжнародного права НаУКМА: Україноцентрична
гуманітарна політика – змістовна основа нацбезпеки України. Заклик до Президента України
Роман Веретельник, професор кафедри літературознавства НаУКМА: Remembering Vasyl Stus:
Ukraine's symbol against Soviet repression

Олексій Гарань, професор, Науковий директор Школи політичної аналітики НаУКМА: Чи
можливий новий формат переговорів по Криму та Донбасу
Олексій Гарань, професор, Науковий директор Школи політичної аналітики НаУКМА: Як
правильно судити Геннадія Корбана
Олексій Гарань, професор к-ри політології, Науковий директор Школи політичної аналітики
НаУКМА: Головна на небезпека для України в 2016 році
Олексій Геращенко, викладач kmbs: Чи виведе зарплати з тіні зменшення єдиного соцвнеску
Євген Глібовицький (політологія, 2000): Час дивитися вперед. Ми повинні знайти точну відповідь на
питання: "А яку країну ми будуємо?"
Марта Дичок, канадська дослідниця, доктор філософії (Оксфордський університет), викладачка
Western University Canada, професор на запрошення НаУКМА: Після Євромайдану я не бачу в
українській журналістиці великих змін
Експерти CEDOS Ірина Когут (культурологія, 2012) та Єгор Стадний (історія, 2012): Аналіз видатків
на освіту та науку
Ірина Когут (культурологія, 2012): Після реформи старшокласники зможуть обрати профіль та
предмети
Анастасія Леухіна (соціологія, 2001): 10 здивувань члена атестаційної комісії Національної
поліції Ігор Лосєв, доцент кафедри культурології: Реінтеграція
Володимир Єрмоленко (філософія, 2002): Для Заходу зараз Сирія важливіша, ніж Україна
Володимир Сущенко, доцент кафедри загальнотеоретичних і державно-правових
наук: Постмайданівський синдром
Арсеній Фінберг (економічна теорія, 2003): Авторського права на екскурсію не існує
----------------------------------------------------МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ:
20 січня - розпочинаються заняття програми «Психологічна медицина: психосоматика та
психофізична реабілітація». Організатори: НаУКМА та Товариство конфліктологів України. Довідки
за тел.: +380964296514; +380501517582 (Андрій Миколайович), ел.пошта: girnyk@ukma.kiev.ua Охочі ще
встигають приєднатись.
21 січня – семінар для викладачів «Виклики і можливості новітніх навчальних практик: instructional
design, blended learning, interactive learning, flipped classroom, problem based learning». Початок о
16:00. Попередня реєстрація - до 20 січня 2016 р., 16:00.
----------------------------------------------------ВАКАНСІЇ:
Про вакансії, надані партнерами Академії й нашими випускниками, читайте на сторінці Центру
кар'єри та працевлаштування студентів НаУКМА.
----------------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ: cлідкуйте за новинами на сайті НаУКМА та офіційній сторінці університету в fb.

16 січня - вистава «Скринька»: вертеп „Про людей та янголів”. Режисер Олена Авдєєва. Початок о
19:00. Місце: Культурно-мистецький центр НаУКМА, вул. Іллінська, 9, 2-й поверх.
17 – 20 січня - театраізовані акції, концерти, інтерактивна виставка у рамках мистецького
фестивалю „#Арт-Примирення”. Час проведення: 16.00-20.00. Місце: Культурно-мистецький центр
НаУКМА, вул. Іллінська, 9, 2-й поверх

19 січня – відкриття виставки творів виставка режисера, сценариста, художника, письменника
Олександра Муратова «Колажі. Фото. Графіка». Місце: Культурно-мистецький центр
НаУКМА, Галерея мистецтв ім. Олени Замостян, вул. Іллінська, 9. Експозиція діє до до 2 лютого.
Галерея працює з вівторка по суботу з 11:00 до 19:00
20 січня- лекція «Макроекономічні виклики: питання і непрості відповіді» заслуженого економіста
України, почесного доктора НаУКМА Віктора Пинзеника. Початок о 16:30. Місце: Актова зала, 1217. Попередня реєстрація обов’язкова.
21 січня – семінар «Виклики і можливості новітніх навчальних практик: instructional design, blended
learning, interactive learning, flipped classroom, problem based learning».Початок о 16:00. Попередня
реєстрація - до 20 січня 2016 р., 16:00. Місце проведення буде повідомлене зареєстрованим на
ел.пошту.
21 січня - публічна лекція «Прояви антисемітизму в Україні: динаміка й контекст»
Ізраїльського політолога, дослідника ксенофобії і правого радикалізму, керівник Групи моніторингу
прав національних меншин В’ячеслава Ліхачова. Початок о 18:00. Місце: НаУКМА, вул.Волоська,
8/5, корпус 5, підвал - офіс програм НаУКМА з юдаїки.
22 січня – традиційна акція до Дня Злуки «Живий ланцюг Собоності». Початок о 8:00. Місце
- міст Патона.
23 січня - традиційне свяо "РОЗКОЛЯДА". Початок о 19:00. Місце: Культурно-мистецький центр
НаУКМА, вул. Іллінська, 9.
24 січня - прем’єра вистави „Хелемські мудреці". За однойменною п’єсою М. Гершензона. Анекдот
без антракту. Режисер Микола Бабин. Початок о 19:00. Місце: Культурно-мистецький центр
НаУКМА, вул. Іллінська, 9, 2-й поверх.
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 був 400-м в історії Києво-Могилянської академії! Шануємо минуле, творимо майбутнє!

