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- БЛАГОДІЙНА КАМПАНІЯ КМА
- ВІТАЄМО ВІКТОРА КОТУСЕНКА, ІРИНУ ПІГОВСЬКУ, ГАННУ ПОЛЯК
- ЗНАЙОМИМОСЬ: КОСТЯНТИН ЄВТУШЕНКО
- ДОПОМОГТИ НАТАЛІЇ КСЬОНДЗИК
-------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА
Біля 600 000 грн. було залучено під час благодійного вечора НаУКМА, що відбувся 10
листопада. Від імені всієї могилянської спільноти щиро дякуємо за підтримку партнерам та
учасникам події. Кошти будуть направлені на реалізацію стратегічних проектів розвитку Академії
та сприятимуть втіленню нашої мети - стати дослідницьким університетом світового
рівня. Дивіться фоторепортаж.
Благодійна кампанія НаУКМА триває. Випускники, долучайтесь до традиції підтримки Альма
Матер – фінансовий внесок будь-якого розміру, можливого для вас, є цінним для Академії!
19 листопада - 30-річчю заснування Хорової капели «Почайна» при свячується творчий вечірконцерт. Запрошуємо до Культурно-мистецького центру КМА о 17:00. Вул. Іллінська, 9.
Могилянка запрошує до обговорення проекту бренд-буку. Особливо цікава думка професіоналів.
Коментарі та пропозиції надсилайте Олексію Микульському на адресуpr@ukma.edu.ua до 29
листопада 2016 р.
------------------------------------------ВІТАЄМО
Могилянці стали переможцями конкурсу на здобуття премій з філософії. Вітаємо п. Марину
Ткачук, п.Віктора Козловського, випускників-філософів Віктора Котусенка (1998),Ірину
Піговську (2001), Ганну Поляк (дів. Біловол, 2007) та зичимо нових творчих здобутків.
-------------------------------------------ЗНАЙОМИМОСЬ
Костянтин Євтушенко (правознавство, 2007): Бути постійно в дії
-------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ
Світлана Хутка (соціологія, 2004) запрошує познайомитись та до співпраці у заснованій
нею спільно з Українсько-Американською Координаційною Радою Каліфорнії
(UACC) Міжнародній стратегічній програмі «Демократія. Розвиток. Освіта».
24 листопада – зустріч студентів-екологів з випускниками кафедри. Говоритимуть про
професійний та особистий розвиток. 18:00-20:30.
До 27 листопада – Юлія Коломак (історія, 2000, політологія, 2002) запрошує у Мистецький
Арсенал на виставку «Ефемероїди. ХХ століття у плакаті» та проект пізнавального родинного
дозвілля «Арсенал ідей». Діти цілим класом чи групою зможуть взяти участь у тематичних
воркшопах. Для учнів молодшої та середньої школи - воркшоп «Створи свій плакат», для
старшокласників – дослідницьке заняття «Радянська (анти)утопія».
______________________________
ЕКСПЕРТНА ДУМКА
Найсвіжіші публікації могилянців дивіться на сторінці прес-центру КМА.
--------------------------------------------НАША ДОПОМОГА ПОТРІБНА
Дякуємо за небайдужість – якщо не ми підтримаємо своїх, то хто ж?
Наталії Ксьондзик (Nataliia Ksondzyk. філологія,
2009), головній редакторці видавництва «Смолоскип»,
потрібна операція з видалення пухлини головного мозку у Стамбулі. Лишена операцію потрібно
50 тис. доларів. Більшу частину суми на операцію вже зібрано, але потрібно дозбирати на операці
ю, дорогу, подальщі дослідження, реабілітацію тощо. Будьяка сума важлива для Наталі, кошти пер
еказувати на карту мами у Приватбанку - 4149 4978 5118 0978, Ксьондзик Наталія Миколаївна.

ВАКАНСІЇ
Про вакансії, надані партнерами Академії й нашими випускниками, читайте на сторінці Центру
кар'єри та працевлаштування студентів НаУКМА (JCC) та на сайті проекту Lobby X- платформи
для обміну найкращими пропозиціями щодо працевлаштування та участі у комерційних та
некомерційних проектах. Вакансії для досвідчених: Economic analyst to Public Private Partnership
project management office; Risk manager/economist to State Fiscal Service reform support
office; Analyst to State Fiscal Service reform support office; Викладач міжнародної програми
в Uschool.
-------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ:
сайт НаУКМА|Події тижня| fb NAUKMA|fb NaUKMA/відкрита група| kmbs IDEA days
14 листопада розпочався перший всеукраїнський проект Фонду випускників України з
критичного мислення - курс на Prometeus «Наука повсякденного мистення». Ще можна
долучитись.
19 листопада - 30-річчю заснування Хорової капели «Почайна» при свячується. Святковий
творчий вечір-концерт. Культурно-мистецький центр НаУКМА, вул. Іллінська, 9. Початок о 17.00.
21 листопада - лекція прем’єр-міністра Хорватії п. Андрея Пленковича «Croatia's European and
Euro-Atlantic Experience - A Role Model for Ukraine?». Староакадемічний корпус, Конгрегаційна
зала, 11:40.
21 листопада – зустріч із Блаженнійшим Любомиром Гузаром. KMArt Space, 4-101. 15:00-17:00.
21 листопада – лекція «Як правильно вживати антибіотики», KMArt Space, 4 корпус, підвал, 18:0020:00
22 листопада - лекція Пилипа Селігея «Як підвищити читабельність і цитованість наших
наукових текстів» з нагоди виходу монографії «Світло і тіні наукового стилю». Бібліотека
Антоновичів, 16:30.
23 листопада - презентація книжки Романа Корогодського «До брами світла». Книгарня «Є», вул.
Лисенка, 4. 18:30-19:30.
24 листопада – зустріч студентів-екологів з випускниками кафедри. Говоритимуть про
професійний та особистий розвиток. 18:00-20:30.
до 27 листопада – у Мистецькому Арсеналі воркшопи для дітей різного віку на «Арсеналі ідей», а
для дорослих в цей час – виставки «Ефемероїди ХХ ст. у плакаті» та «Горизонт подій»
до 27 листопада – у Мистецькому Арсеналі воркшопи для дітей різного віку на «Арсеналі ідей», а
для дорослих в цей час – виставки «Ефемероїди ХХ ст. у плакаті» та «Горизонт подій»
до 29 листопада – фотовиставка «Я реформатор», серед героїв якої багато могилянців. Музей
історії Києва.
з 7 грудня – у Культурному проекті стартує курс могилянських філософів Тараса Лютого
(філософія, 2000) та Людмили Кориворучки (філософія, 1998) «Історія класичної філософії».
2016 рік - 401-й в історії Києво-Могилянської академії! Шануємо минуле, творимо майбутнє!

