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- ЗНАЙОМИМОСЬ: СЕРГІЙ ТАРГОНЯ ТА АНТОН РУТКОВСЬКИЙ
- КМА400ФЕСТ, 25 червня
- 20-РІЧЧЯ ВИПУСКУ ПЕРШИХ БАКАЛАВРІВ (1995,1996), 25 червня
-------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА
Досвід спільного проекту ЮНІСЕФ, НаУКМА та МОН з допомоги дітям буде поширено.
Корпорація «Артеріум» продовжила підтримку освіти природничників в НаУКМА та
виділила кошти на підтримку вступників на магістерські програми за контрактом: «Хімія
(Мембранні та сорбінні процеси та технології)», «Біологія» та «Лабораторна діагностика
біологічних систем» на 2016-2017 н.р.
До нового складу Акредитаційної Комісії увійшли могилянці Інна Совсун (політологія,
2005), Михайло Винницький та Олена Руснак.
Відбулись зустрічі:

з Євгеном Глібовицьким (політологія, 2000), засновником експертної
компанії pro.mova, учасником Несторівської експертної групи: «Знання ви можете отримати
завжди. Питання в тому, що ви можете з цими знаннями робити».

з Олексієм Резніковим, заступником київського міського Голови, секретарем Київської міської
ради: відверта розмова про місто

з п. Хосе Уґасом, головою Правління Transparency International.
-------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ:
Вже наступної суботи - час зустрічі в Могилянці з однокурсниками, викладачами, друзями.
25 червня – «КМА400ФЕСТ 2016.Чекаємо вдома» - фестиваль для всієї могилянської спільноти. У
програмі - 7 просторів: чудова музична складова, лекції улюблених викладачів, мистецькі
майстер-класи, інтелектуальні ігри, Kids Простір, ніч кіно, фудкорт та могилянські виробники у
КМАРКЕТ (ще можете подати заявку на участь). Квитки для дорослих.Дітям вхід безкоштовний.
25 червня - 20 років випуску перших бакалаврів КМА (1995 і 1996 рр.) – зустріч випускників та
викладачів у рамках КМА400Фест. Запрошуйте своїх однокурсників та викладачів. Час: 16:0018:00. Обов’язкова попередня реєстрація та сплата оргвнеску. Подія у facebook
28 червня - КОНВОКАЦІЯ- 2016. Початок загально університетської церемонії о 9:30.
28 червня - у день Конвокації – традиційна KMA OLD SCHOOL PARTY: Kmalifornication.
Кількість квитків обмежена.
-------------------------------------------ЗНАЙОМИМОСЬ:
Сергій Таргоня (екологія, 2007) та Антон Рутковський (економ.теорія, 2007): «Точки Сборки»
-------------------------------------------БЛАГОДІЙНА КАМПАНІЯ ДЛЯ МОГИЛЯНКИ:
Завершуємо благодійну кампанію зі збору коштів на друк енциклопедії «Київська духовна
академія (1819-1924) в іменах». Величезна подяка всім, хто підтримав цей безпрецедентний
проект! Дякуємо Віталію Іванченку (економ.теорія, 1997), Лілії Зінченко (культурологія,
2011), Володимиру Стецику (фінанси, 2008) , Максиму Бурячку(економ.теорія, 1998),
Олександрі Гуменній, Марині Білослудцевій, Миколі Вержбицькому, Станіславу Товстому,
які підтримали видання минулого тижня. За кілька днів передаємо матеріали та списки
благодійників на верстку. Хто планував стати спонсором і не встиг це зробити, ще може «вскочити
в останній вагон» :)) до 21 червня.
--------------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Оперативніше – публікації експертів-могилянців на сторінці Прес-центру НаУКМА
Леся Ганжа (культурологія, 1997), журналіст: Польський лайфхак: пригоди у візовому центрі та
поради тим, хто подається на візу

Олександр Жолудь (економ.теорія, 2001), аналітик міжнародного центру перспективних
досліджень: Without Addressing Reasons that Lead to Shelling all Further Steps are an Exercise in
Futility
Михайло Мінаков (філософія, 1996), президент Фонду якісної політики та Тимофій
Милованов (економ.теорія, 1999), в.о. президента Київської школи економіки,
професорПітсбургського університету, співзасновник VoxUkraine: Небезпечний перший пост: у
чому недолік пострадянського інституту президенства
Остап Семерак (політологія, 1996), міністр екології: Як спільними зусиллями зупинити
незаконний експорт лісу
Оксана Сироїд (політологія, 1997), віце-спікер Верховної ради: Не залишитися в конфлікті
Софія Рябчук (філологія, 2002), куратор освітніх проектів Українського центру розвитку
музейної справи: Як музеї наповнюють життя дітей
«Україна і світ 2030» - учасники Несторівської експертної групи могилянці Євген
Глібовицький (політологія, 2001) та почесний профессор НаУКМА Ярослав Грицак у
спецпроекті Нового времени
--------------------------------------------------МОГИЛЯНЦЯМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:
Наша допомога потрібна у боротьбі з хворобами Олександру Копилову, Оксані Олійник,
Вадиму Михалевичу. Більше інформації на сторінці сайту НаУКМА «Допоможи Могилянцю».
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).
-------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ:
Слідкуйте за новинами: сайт НаУКМА |fb NAUKMA | Календар подій тижня НаУКМА |kmbs
IDEA days | Афіша Кіноклубу НаУКМА | Події Культурно мистецького центру НаУКМА та
«Театрального центру Пасіка»
до 20 червня – прийом заявок на грант Олексія Цебра «Мультиплікатор добра». Кандидатури на
грант надсилати на oleksiitsebro@gmail.com
21 червня – відкриття художньої виставки «Всередині». КМЦ НаУКМА, галерея ім..О.Замостян,
18:00
22 червня - День відкритих дверей кафедри зв`язків з громадськістю НаУКМА. Ауд. 4-217, 14:00.
22 червня - публічня лекція-дискусія «Як посадити корупціонера. Справа
Лазаренка» американського екс-прокурора п. Марти Борщ, яка ув’язнила П.
Лазаренка.Антикорупційний Хаб. KMART YARD, 19:00. Попередня реєстрація за посиланням.
25 червня - «КМА400ФЕСТ 2016.Чекаємо вдома» - фестиваль для всієї могилянської
спільноти. Квитки доступні, дітям вхід безкоштовний. Початок о 14:40. Програма
25 червня - 20 років випуску перших бакалаврів КМА (1995 і 1996 рр.) – зустріч випускників та
викладачів у рамках КМА400Фест. Час: 16:00-18:00. Обов’язкова попередня реєстрація
28 червня - КОНВОКАЦІЯ- 2016. Початок загально університетської церемонії о 9:30.
28 червня - у день Конвокації – традиційна KMA OLD SCHOOL PARTY: Kmalifornication.
2016 рік - 401-й в історії Києво-Могилянської академії! Шануємо минуле, творимо майбутнє!

