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- ПАМ'ЯТНІ МОНЕТА, МАРКА І КОНВЕРТ ДО 400-ЛІТТЯ КМА
- ВИСТАВКА «КИЇВСЬКА КОЛЕКЦІЯ»
- 1 ЖОВТНЯ - БЛАГОДІЙНИЙ ВЕЧІР ДО 400-ЛІТТЯ КМА
----------------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
15 вересня Національний банк України ввів в обіг пам’ятні монети «400 років Національному
університету «Києво-Могилянська академія»».
18 вересня відбудеться презентація та урочисте спецпогашення поштового блоку і конверта на честь
400-річного ювілею Києво-Могилянської академії.
Центр досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства та видавництво «Дух і Літера»
запрошують відвідати виставку «Київська колекція. Єврейська тема в творчості художників України:
від 50-х років до сьогодення» у Національному музеї імені Тараса Шевченка. Відкриття 18 вересня о
17:00. Виставка триватиме до 4 жовтня. Подія вfb.
1 жовтня в Українському домі відбудеться благодійний вечір до 400-ліття Києво-Могилянської
академії «Свобода. Лідерство. Інновації. Творимо майбутнє разом!» . Запрошуємо Вас відвідати цей
захід і своїм внеском сприяти розвитку університету у стратегічних напрямках:
академічному
–
Докторська
школа
НаУКМА
та
Англомовні
академічні
журнали й інфраструктурному – Мережі XXI століття.
Музей НаУКМА запрошує долучатися до створення експозиції, присвяченої 400-літтю
нашої Alma Mater! Якщо у вас збереглися речі, світлини, документи, що розповідають про історію
відродженої Могилянки, просимо передавати на постійне чи тимчасове зберігання до Музею.
----------------------------------------------------ЗДОБУТКИ МОГИЛЯНЦІВ
Володимир Сущенко, доцент кафедри загальнотеоретичних і державно-правових наук НаУКМА,
обраний представником Верховної Ради України у конкурсній комісії з відбору кандидатів на посади
членів Національного агентства з питань запобігання корупції.
----------------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Ірина Ванникова (філософі, 2001): «Прес-секретар президента - це трішечки і дипломат, і психолог, і
юрист, а іноді і лікар».
Ігор Лосєв, доцент кафедри культурології: «Око за око?».
----------------------------------------------------ПІДТРИМАЙТЕ АКАДЕМІЮ у рік 400-ЛІТТЯ!
Закликаємо випускників фінансово підтримати Могилянку. Своїм внеском Ви сприятимете розвитку
університету: академічному(Докторська школа НаУКМА й Англомовні академічні журнали) та
інфраструктурному (Мережі XXI століття), а також виданнюенциклопедії «Київська духовна академія
(1819-1924) в іменах». Внесок будь-якого розміру важливий для Академії, творімо майбутнє разом!
----------------------------------------------------МОГИЛЯНЦЯМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:
Наша допомога потрібна Наталі Тарасовій (філологія, 2010) у боротьбі з важкими наслідками
аварії; Оксані Олійник (дів. прізв. Трояк; культурологія, 1999) у боротьбі з саркомою, Олені
Алімордановій, співробітниці студентської їдальні, яка бореться з лімфомою Хожкіна,
профессору Вадиму Михалевичу (к-ра математики; на операцію з пересадки печінки).
1 жовтня на підтримку Наталі Тарасової відбудеться щорічний благодійний аукціон побачень в
НаУКМА. Долучайтеся!

Допомога могилянцям-учасникам АТО:
 Звертайтесь до Віталія Власенка («Економічна теорія» 2008, «Інноваційні стратегії» 2010) і
слідкуйте за сторінкою на fb«Підтримка Захисників України: могилянці - воїнам».
 Студентка НаУКМА Юлія Кочетова (МП «Журналістика», 2 р.н.) просить підтримати її
ініціативу AVTO v ATO, що має на меті купівлю машини для батальйону розвідки ЗСУ, в
якому служить випускник НаУКМА Роман Набожняк (програмна інженерія, 2013).
----------------------------------------------------МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ
Клуб Корисного Дозвілля, проект викладачки кафедри соціології та випускниці НаУКМА Тетяни
Саніної (соціологія, 2003) запрошує дітей та підлітків від 4 до 14 років до різноманітних студій,
майстерень та майстер-класів. Територіально - Поділ, є ранкові, денні групи та групи вихідного дня
для дітей на різних формах навчання (дошколярики, школярі та хоумскулери). Дітям випускників та
співробітників НаУКМА - знижки.
Центр розвитку інновацій НаУКМА організовує серію коучінг-семінарів із залученням експертів
Єврокомісії та суміжних організацій для охочих взяти участь в конкурсах на отримання фінансування
в межах програми HORIZON 2020. Перша консультаційна сесія буде проведена з 29 вересня по 8
жовтня в ЦРІ за участю залученого до НаУКМА експерта Фонду німецької економіки з міжнародного
співробітництва. Більш детальна інформація за запитом (ел.скринькаcid@ukma.edu.ua). Реєстрація
– тут.
Відкрито запис на курс доцента кафедри соціології НаУКМА Тамари Марценюк (соціологія,
2004) «Жінки та чоловіки: гендер для всіх» в рамках проекту безкоштовної онлайн-освіти Prometheus.
----------------------------------------------------ВАКАНСІЇ:
Про вакансії, надані партнерами Академії й нашими випускниками, читайте на сторінці Центру
кар'єри та працевлаштування студентів НаУКМА.
----------------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ:
Слідкуйте за новинами на сайті НаУКМА та офіційній сторінці університету і групі НаУКМА в fb.
18 вересня – громадське обговорення проекту змін до Конституції України в частині правосуддя,
затвердженого Конституційною Комісією. Початок об 11:00. Місце: Конгрегаційна зала
Староакадемічного корпусу (вул.. Сковороди, 2).
18 вересня – презентація та урочисте спецпогашення поштового блоку і конверта на честь 400-річчя
КМА. Початок о 14:00. Місце: велика операційна зала Будинку зв’язку (Головпоштамт, вул. Хрещатик,
22).
18 вересня – інтерактивний семінар «Як реагувати на зміни і адаптуватися до
процесу» від Володимира Грудініна, бізнес-аналітика у галузі організаційних змін. Початок о 15:30.
Місце: 3 корп., 121 ауд. (вул. Сковороди, 2).
18 вересня – відкриття сезону в кіноклубі НаУКМА фільмом «Синекдоха, Нью-Йорк» режисера Чарлі
Кауфмана. Презентацію стрічки зробить кінознавець і кінокритик Лук’ян Галкін. Початок о 18:00.
Місце: 9 корп., 13 ауд. (вул. Набережно-Хрещатицька, 27).
18 вересня – відкриття виставки «Київська колекція. Єврейська тема в творчості художників України:
від 50-х років до сьогодення». Початок о 17:00. Місце: Національний музей імені Тараса Шевченка
(бульвар Т. Шевченка, 12).
22 вересня – лекція наукового співробітника Міжнародного Інституту соціальних наук в м. Гаага
(Нідерланди) Сюзани Новакової «11 років членства Словаччини в Європейському Союзі: історія
успіху чи розчарування?». Початок о 16:30. Місце: 4-101.

22 вересня – презентація книги професора кафедри історії НаУКМА Олі Гнатюк «Відвага і страх», що
стала найкращої книгою форуму видавців у Львові 2015 р. Місце: KMArt Yard.
24 вересня – публічна лекція Зеева Ханіна «Багатокультурність і політичний процес: досвід Держави
Ізраїль». Початок о 18:00. Місце: офіс програм з юдаїки НаУКМА.
6 жовтня – науково-практичний семінар з проблем міжнародного права «Нова доктрина
міжнародного права Російської Федерації після анексії Криму». Кількість місць обмежена. Для участі в
семінарі зареєструйтесь до 28 вересня (включно), написавши наkajunkp@ukma.kiev.ua (з позначкою
теми листа: семінар з міжнародного права 06 жовтня) або за тел: (044) 425 60 73 (Катеріна Павлівна
Каюн).
1 жовтня – благодійний аукціон побачень на підтримку Наталі Тарасової (філологія, 2010).
Долучайтеся!
1 жовтня – благодійний вечір до 400-ліття Києво-Могилянської академії «Свобода. Лідерство.
Інновації. Творимо майбутнє разом!».

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!

