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- 23 КВІТНЯ – ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
- ЗУСТРІЧ АКТИВУ ВИПУСКНИКІВ
- ЯКИМ БУТИ КАМПУСУ МОГИЛЯНКИ
-------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
23 квітня – в Могилянці весняний День відкритих дверей з цікавою і різноманітною програмою
для учнів 9-11 класів.
Оприлюднено публічний звіт НаУКМА за 2015 рік.
Відео виступу п. Світлани Алексієвич, лауреатки Нобелівської премії, Почесного доктора
НаУКМА, 7 квітня 2016 року.
Відбулась зустріч студентів з відомими естонським філософом і політиком п. Юло Вооглайдом на
тему «Кого виховують в університетах: особистість vs спеціальність».
У Києві відбулася прем'єра документального фільму «АкадемікДмитро Наливайко»
Видавничий дім «Києво-Могилянська академія» оголосив конкурс на отримання гранту для
видання наукової, науково-популярної та навчальної літератури у 2016–2017 рр. Термін подачі заявок
– 25 травня.
Оголошено збір робіт для участі у виставці «Могилянські рукотвори», що також візьмуть участь у
конкурсі на грант «Мультиплікатор щастя»- вручається найкращому митцю, твори якого роблять
власника та всіх оточуючих щасливими. Автор ідеї та грантодавець – випускник НаУКМА Олексій
Цебро (економ.теорія, 2000). Термін подачі робіт – 27 квітня.
-------------------------------------------ПРОЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ:
Зустріч активу випускників НаУКМА: хто був, про що говорили та які проекти представляли
випускники - у матеріалі на сайті Асоціації випускників.
«Кампус НаУКМА: нова якість в старих стінах» - проект Центру урбаністичних студій НаУКМА, що
має на меті оновлення публічного простору на території університету. Центр звертається до
випускників з проханням взяти участь в опитування щодо зручності кампусу і побажань для його
покращення. Прохання до всіх небайдужих –заповнити анкетку.
21 квітня – семінар проекту STUDYLab «Читання для навчання:Читацькі стратегії і моделі
опрацювання літератури в навчальних курсах». Випускники Академії представляють теми: Людмила
Криворучка (філософія, 1998) - «Стратегії професійного і профанного читання для навчання та
дослідження»; Дмитро Мазін (культурологія, 1999) – «Критичне читання». Попередня реєстрація
20-24 квітня – VI міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал», в якому беруть участь силасиленна могилянців - видавництва, викладачі, випускники, студенти – представляють свої книжки,
проекти, програми тощо. Уважно читайте програму 
-------------------------------------------ТРИВАЄ БЛАГОДІЙНА КАМПАНІЯ ДЛЯ МОГИЛЯНКИ:
Збираємо кошти на друк енциклопедії «Київська духовна академія (1819-1924) в іменах» (керівник
проекту та відповідальний редакторВ.С.Брюховецький) - для друку другого тому не вистачає
117,5 тис. грн. Підтримайте важливий проект, долучіться до історії Могилянки,залиште власне
прізвище на шпальтах важливого видання! Дякуємо всім, хто підтримує. Зробити внесок дуже просто.
--------------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Оперативніше – публікації експертів-могилянців на сторінці Прес-центру НаУКМА
Чим запам’ятався на посту міністра Олексій Павленко (економ.теорія, 1998) і чого чекають від
Тараса Кутового?
Александра Гнатюк, професор кафедри історії НаУКМА та Варшавського університету: Влияние
российских спецслужб в Евросоюзе велико, его нельзя недооценивать
Лідія Лозова (культурологія, 2005), кандидат мистецтвознавства, співробітник видавництва «Дух і
Літера»: Про феномен письменника Жана Ваньє та його книгу «Дорога додому». У рамках спільного
проекту UKRLIFE.TV та видавництва «Дух і Літера»

Михайло Винницький, доцент кафедри соціології НаУКМА: Про переваги української освіти
Охотник за головами. Как Влад Грезев (Економ.теорія, 2012) ищет кадры для реформ
Михайло Мінаков (філософія, 1996), доцент кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА
: Президент не має «спільної долі» з народом
Софія Рябчук (філологія, 2002), куратор освітніх проектівУкраїнського центру розвитку музейної
справи: Шість причин, чому «Крижане серце» так подобається моїм донькам.
Остап Семерак (політологія, 1996), міністр екології України (з 14.04.2016), раніше - народний депутат
України, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань європейської
інтеграції:Євроінтеграція у Раді: як фільтрувати законопроекти, що суперечать праву ЄС
--------------------------------------------------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: сайт НаУКМА | Календар подій тижня НаУКМА | fb NAUKMA | Афіша
Кіноклубу НаУКМА | Події Культурно мистецького центру НаУКМА та «Театрального центру
Пасіка»
15 квітня – відкриття виставки творів Анастасії Сідельник «Нічого, тобто все». КМЦ НаУКМА,
Галерея мистецтв ім. Олени Замостян, вул. Іллінська, 9. Початок о 19:00.
18 квітня – презентація книжки лауреата Темплтонівської премії за духовне послання свого
життя 2015 року Жана Ваньє «Дорога додому».НаУКМа, вул.Волоська, 8/5, 5 корпус, ауд. 208.
18 квітня – лекція-дискусія «Прозорість публічних фінансів та фінансування політичних партій»
з Алехандро Саласом, Директором Департаменту Америки в Трасперенсі Інтернешнл та Сергієм
Лещенком, народним депутатом від БПП. Місце: Актова зала, 1-217. Початок о 14:00. Попередня
реєстрація
19 квітня - Символіка людського тіла в культурі, лекція Тараса Лютого (філософія, 2000), д-ра філос.
н., доцента к-ри філософії та релігієзнавства, поета, письменника. kmbs Idea Days. Початок о 18:30.
19 квітня - лекція болгарського культурного антрополога Ніколи Вєнкова «Битва за Жіночий базар:
антропологія в міському соціальному конфлікті у постсоціалістичному місті». Місце: KMArt SPACE,
підвал 4 корпусу. Початок о 18 год.
20 квітня - церемонія нагородження Премією ім. Василя Стуса та концерт Валентина Сильвестрова.
Організатори - Український центр Міжнародного ПЕН-Клубу, kmbs та видавництво Дух і Літера.
Місце: Книжковий Арсенал, зала Фарби, вул. Лаврська, 12. Початок о 20:00.
20-24 квітня – VI міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал», в якому беруть участь силасиленна могилянців.
21 квітня – семінар проекту STUDYLab «Читання для навчання:Читацькі стратегії і моделі
опрацювання літератури в навчальних курсах». Місце: Докторська школа НаУКМА,
Староакадемічний корпус, вхід через Мистецьку бібліотеку. Початок о 16:30. Попередня реєстрація

22 квітня - презентація книги «Антирадянські історії» Олега Панфілова, публіциста, журналіста,
професора Державного університету Ілії (Грузія). Місце: Бібліотеки Антоновичів, зала 22, Початок о
16:00.
24 квітня – конференція медіаторів «4Р в медіації: шлях від волонтерства до бізнесу». Серед
організаторів випускники НаУКМА. Початок о 12:00.
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!

