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- 7 МОГИЛЯНЦІВ У РАДІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ
- ЧАС ДЛЯ ДОБРИХ СПРАВ
- 19 ГРУДНЯ - ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ В КМА
-----------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
У Могилянці відкрився Центр психосоціальної реабілітації, створений з метою надавати допомогу
людям, котрі постраждали внаслідок військової агресії РФ.
Семеро могилянців увійшли до складу Ради з питань національної єдності при Президентові
України, серед них випускники 6 Ігор Когут (політологія, 1996) голова Ради аналітичного центру
громад громадської організації «Лабораторія законодавчих ініціатив»;Леся ОстровськаЛюта (культурологія, 2000), експерт компанії Pro.Mova;Ростислав Павленко (політологія, 1997),
заступник Глави Адміністрації Президента України.
19 грудня – запрошуємо старшокласників на День відкритих дверей у НаУКМА.
22 грудня – запрошуємо на круглий стіл «Кампус НаУКМА: яким ми його бачимо?», який
відбудеться в рамках підготовки до проектного семінару «Кампус НаУКМА: нова якість в старих
стінах», метою якого є розробка проекту оновлення публічного простору території
університету. Організатор Центр урбаністичних студій НаУКМА 17.30-19.00, Музей НаУКМА
-----------------------------------------ЧАС ДОБРИХ СПРАВ:
Для більшості з нас час новорічних і різдвяних свят це час робити добро. І не тільки для своїх рідних
і друзів, а й для оточуючих, тих, хто потребує допомоги. Кожен із нас може реалізувати своє бажання
допомогти, підтримати, надихнути - запрошуємо долучатись до благодійних проектів могилянців у
грудні і січні:
20 грудня – благодійні ярмарок та концерт #SAVEYARKA для допомоги Оксані Олійник (БП
"філософія", 2006, МП "культурологія", 2009), яка потребує термінової трансплантації кісткового
мозку. Час: 14:00-23:00. Місце: Центр Довженка, вул. Васильківська, 1, 3-й поверх.
22 грудня - Благодійний ярмарок і концерт соціального проекту "Подарунок дитині героя - твоя
подяка за мир", для збору коштів на новорічні подарунки дітям учасників АТО. Місце: КМЦ
НаУКМА, вул. Іллінська, 9. Час: 18:00 – благодійний ярмарок, з 19:00 – концерт. До 21 грудня
(включно) д іє благодійний онлайн-аукціон. Станом на 18 грудня – не вистачає чотирьох
подарунків(можна секонд-хенд) – велосипеда (для 9-12 років) та трьох ноутбуків
- долучайтесь грошима або необхідними подарунками. З питаннями звертатись до
Ольги Качанової,( 063)453-2535.
Допомога у боротьбі з хворобою потрібна могилянцям Оксані Олійник (дів. прізв. Трояк;
культурологія, 1999); Наталі Ксьондзик (філологія, 2009), Олені Алімордановій, співробітниці
студентської їдальні; професору к-ри математики Вадиму Михалевичу, Наталі Тарасовій (філологія,
2010).
Допомога могилянцям-учасникам АТО – закрита спільнота на fb «Підтримка Захисників йУкраїни:
могилянці - воїнам», адміністратор Віталія Власеноа («Економічна теорія» 2008, «Інноваційні
стратегії» 2010).
Допомога Академії потрібна у виданні двотомника енциклопедії «Київська духовна академія (18191924) в іменах»(керівник проекту та відповідальний редактор В.С.Брюховецький).
----------------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Почесний професор НаУКМА Валерій Шевчук про Ренесанс, бароко та українську державність
Презентовано
інтерактивну
базу
даних
про
українські
школи
проект
«Шкільна
карта CEDOS», створену на основі дослідження аналітичного центру CEDOS, яка дасть змогу
комплексно оцінити стан середньої освіти в Україні. Проект представили випускники НаУКМА Ірина
Когут (культурологія, 2009) та Єгор Стадний (історія, 2010)
Лариса Масенко, професорка НаУКМА, соціолінгвіст: Телебачення державне має бути тільки
україномовним
Анастасія Леухіна (соціологія, 2001): Хто повинен підтримати невиліковних хворих

Ярослав Юрчишин (політологія, 2010): Радикальний наступ на Prozorro: кому не дає спокою
ефективна та відкрита система держзакупівель
---------------------------------------------------ОСТАННІЙ МІСЯЦЬ ТРИВАЄ БЛАГОДІЙНА КАМПАНІЯ
на видання двотомника енциклопедії «Київська духовна академія (1819-1924) в іменах» (керівник
проекту та відповідальний редактор В.С.Брюховецький). У другому томі видання будуть названі
імена всіх благодійників. Дякуємо Ользі Олофінській,
випускницям Василині Одноріг (правознавство, 2014) та Вероніці Пилипчук (історія,
2013), співробітникам Академії Світлані Слінченко та Марині Назаровець, які долучилися до кола
благодійників на минулому тижні.
Випускники, підтримайте видання, розкажіть друзям і знайомим – приєднайтеся до благодійників
видання та Академії!.
----------------------------------------------------МОЖЛИВОСТІ
ДЛЯ
Відкриті події від Києво-Могилянської бізнес-школи kmbs IDEA days
-----------------------------------------------------

РОЗВИТКУ:

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 в fb.
Грудень – музейна експозиція «Києво-Могилянська академія: чотири століття історії». Час роботи: пн.пт. 9:00-18:00. Місце: Музей НаУКМА.
19 грудня – День відкритих дверей у НаУКМА.
20 грудня – благодійні ярмарок та концерт #SAVEYARKA для допомоги Оксані Олійник (БП
"філософія", 2006, МП "культурологія", 2009). Час: 14:00-23:00. Місце: Центр
Довженка, вул. Васильківська, 1, 3-й поверх.
22 грудня - Благодійний ярмарок і концерт соціального проекту "Подарунок дитині героя - твоя
подяка за мир", для збору коштів на новорічні подарунки дітям учасників АТО. Місце: КМЦ
НаУКМА, вул. Іллінська, 9. Час: 18:00 – благодійний ярмарок, з 19:00 – концерт. До 21 грудня
(включно) д іє благодійний онлайн-аукціон.
22 грудня – круглий стіл «Кампус НаУКМА: яким ми його бачимо?». Час: 17.30-19.00. Місце: Музей
НаУКМА
З повагою,
Наталя Шумкова,
«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!

