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- 10 ЛИСТОПАДА – БЛАГОДІЙНИЙ ВЕЧІР НАУКМА
- ВІТАЄМО: ОЛЬГУ КУДІНЕНКО, МАРІЮ БЕРЛІНСЬКУ, АНАСТАСІЮ
МЕЛЬНИЧЕНКО, МАРГАРИТУ ГОНТАР, НАТАЛЮ ГУМЕНЮК, О. АНДРІЯ
ЗЕЛІНСЬКОГО,РОСТИСЛАВА СЕМКІВА
- ШУКАЄМО ФАНДРЕЙЗЕРІВ
-------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
Могилянська спільнота продовжує залучення коштів та пошук партнерів для реалізації
стратегічних проектів, що допоможуть Академії розвиватися як дослідницькому університету
світового рівня. 10 листопада 2016 р. Академія запрошує випускників, друзів та партнерів на
благодійний вечір та аукціон. Про результати фандрейзингу 2015 і першої половини 2016 року та
реалізацію проектів можна дізнатись тут.
-------------------------------------------ЗДОБУТКИ ВИПУСКНИКІВ:
Вітаємо могилянців – громадських активістів, діяльність яких відзначено у рейтингу «Top 25
Volunteers Who Change Ukraine»: Ольгу Кудіненко (фінанси, 2009) – благодійний фонд
«Таблєточкі»; Марію Берлінську (юдаїка, 2015) – Центр підтримки аеророрзвідки; Анастасію
Мельниченко (археологія, 2010) - проект Студена, Без броні; Маргариту Гонтар (культурологія,
2009; журналістика, 2011) - Стопфейк та Доступно.ua; Наталю Гуменюк («Журналістика
цифрового майбутнього» Могилянської школи журналістики, 2013) – Громадське TV. Радіємо за
колег, вдячні за їхню невичерпну енергію та наполегливу працю й бажаємо подальших успіхів!
Вітаємо о. Андрія Зелінського (політологія, 2013), військового капелана, члена ініціативної групи
Української Академії лідерства, якого нагороджено Золотим гербом м. Львова за книгу «На ріках
вавилонських. Кілька думок про повернення». Вітаємо отче, дякуємо і чекаємо на нові зустрічі і
книжки!
Вітаємо Ростислава Семківа (культурологія, 1999), доцента кафедри літературознавства НаУКМА
та директора видавництва «Смолоскип» з призначенням на посаду в.о. директора Українського
інституту книги. Бажаємо успіху у нелегкій справі розвитку української культури!
-------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ / ПРОЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ
У цій рубриці ми розповідаємо про проекти випускників, які впливають на розвиток нашої країни,
суспільства, економіки. Пишіть нам про свої проекти, а ми розповімо про них всім могилянцям.
22 вересня на платформі Вікритого університету Майдану online Анастасія Леухіна (соціологія,
2001) та Арсеній Фінберг (економ.теорія, 2003) розпочинають он-лайн курс «Як полагодити світ
навколо себе: практичний путівник з громадського активізму».
------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
У цій рубриці ми згадуємо виступи могилянців у ЗМІ, які можуть бути цікавими як для всієї нашої
спільноти, так і для вужчого професійного кола. Інформуйте нас про такі свої публікації і ми
розповімо про них всім могилянцям. Більше публікацій могилянців дивіться на сайті прес-центру
КМА
Катерина Смаглій (культурологія, 1996), Директор Інституту Кеннана в Україні: Ukraine's
international reputation is getting more attention within the country's agenda
Євген Глібовицький (політологія, 2000) , випускник НаУКМА, засновник експертної компанії
pro.mova, учасник Несторівської групи: Куди поспішати повільно
-------------------------------------------ВАКАНСІЇ:
НаУКМА: «фандрайзери для проекту «Моя Могилянка». Про інші вакансії, надані партнерами
Академії та нашими випускниками, читайте на сторінці Центру кар'єри та працевлаштування
студентів НаУКМА (JCC).

АНОНС ПОДІЙ: сайт НаУКМА|Події тижня| fb NAUKMA|kmbs IDEA days
17 вересня - лекцію доцента к-ри історії НаУКМА Максима Яременка «Як Україна долучилася до
«університетського буму» Європи». Національний Музей Історії України, початок о 14:00.
17 вересня - TED: Ideas worth spreading: вечір перегляду топ-10 найпопулярніших TED talks за всі
часи! KMArt Yard, початок о 19:00.
19 - 23 вересня - тренінг Центру психосоціальної реабілітації НаУКМА для волонтерів з
особливостей надання психосоціальної допомоги з акцентом на формування життєстійкості.
до 20 вересня – виставка робіт «Прямоток» Катерини Горностай (біологія, 2012), режисерки,
учасниці національних та міжнародних кінофестивалів і конкурсів.
24 вересня - «Культурні проекти, як важелі трансформації суспільства»: програма від
kmbs на дев'ятому Міжнародному мультидисциплінарному фестивалі сучасного
мистецтва ГОГОЛЬFEST2016.
2016 рік - 401-й в історії Києво-Могилянської академії! Шануємо минуле, творимо майбутнє!

