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- ПОСВЯТА У СПУДЕЇ - 2016
- ВІТАЄМО: КАТЕРИНУ ГОРНОСТАЙ, ВАДИМА КАРП’ЯКА, ПАВЛА КОВТОНЮКА
- ЗНАЙОМИМОСЬ: КАТЕРИНА ДЕГТЯР, ГАЛИНА ЯНЧЕНКО, ІННА
НЕЧИПОРЕНКО, ВІКТОР СІНЕНКО, ГЕОРГІЙ ТИХИЙ, ІЛОНА СТАНКЕВИЧ
-------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
31 серпня відбулася Посвята у спудеї НаУКМА. 1286 першокурсників бакалаврських та
магістерських програм склали присягу й поклялися сумлінно опановувати нові знання, бути
гідними фундаторів академії та пронести через усе життя ідеали демократії та
гуманізму. Фоторепортаж з подіїдопоможе вам відчути радісну атмосферу й побачити знайомі
обличчя.
Почесний промовець Посвяти-2016 від випускників Академії Тарас Лукачук (економ.теорія,
1997), президент регіону ЕЕМЕА у Jacobs Douwe Egberts, привітав першокурсників
і професорів та вручив засновані ним премії кращим (за результатами опитування студентів)
викладачам - кафедри англійської мови п. Ірині Піроженко та факультету природничих наук
п. Вікторії Коноваловій. Дякуємо Тарасові за багаторічну підтримку у формуванні науковопедагогічної школи Могилянки!.
-------------------------------------------ЗДОБУТКИ ВИПУСКНИКІВ:
Вітаємо Катерину Горностай (біологія, 2012), режисерку, учасницю національних та
міжнародних кінофестивалів і конкурсів, з відкриттям персональної виставки художніх робіт
«Прямоток» у Галереї мистецтв НаУКМА ім. Олени Замостян. Зичимо подальших творчих
успіхів. Виставка діє до 20 вересня – запрошуємо всіх.
Вітаємо Вадима Карп’яка (культурологія, 2008; політологія, 2001), який став новим ведучим
програми «Свобода слова» на каналі ICTV. Бажаємо Вадимові успіху, високих рейтингів та ще
більшого авторитету програми у суспільстві.
Вітаємо Павла Ковтонюка (соціальна робота, 2006; менеджмент в охороні здоров’я, 2008),
викладача Школи охорони здоров'я НаУКМА з призначенням на посаду заступника міністра
охорони здоров’я України з напрямку реформ. Бажаємо сил, наполегливості та успіху.
-------------------------------------------ЗНАЙОМИМОСЬ:
Портал Моя Могилянка представляє:
Катерина Дегтяр (економічна теорія, 2009): Треба вірити своїм божевільним ідеям
Галина Янченко (соціологія, 2009): Політик за покликанням
Інна Нечипоренко (соціальна робота, 2012): Ювелірні вироби, як люди
Віктор Сіненко (комп’ютерні науки, 2003, МВА kmbs, 2011): Impossible is nothing
Георгій Тихий (політологія, 2012): Менталітет – це слово для виправдання
Ілона Станкевич (соціальна робота, 2010, PR 2012): Посмішка як основний lifehack
-------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ / ПРОЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ
У цій рубриці ми розповідаємо про проекти випускників, які впливають на розвиток нашої
країни та суспільства. Пишіть нам про свої проекти, а ми розповімо про них всім могилянцям.
На платформі Вікритого університету Майдану online Анастасія Леухіна (соціологія,
2001) та Арсеній Фінберг (економ.теорія, 2003) записують он-лайн курс «Як полагодити світ
навколо себе: практичний путівник з громадського активізму». Старт 22 вересня.

ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Популізм, суттю якого є політична корупція, став реальною загрозою українській
державності – звернення Ініціативної групи «Першого грудня»
Вадим Васильчук (історія, 2006), депутат Київради від Дніпровського району: Чому в
Україні потрібне патріотичне виховання
Володимир Єрмоленко (філософія, 2002), ст. викладач кафедри літературознавства
НаУКМА: Проти хижості: як вижити серед звірів і залишитися людиною
Анастасія Леухіна (соціологія, 2001), голова атестаційної комісії Нацполіції в м.
Києві: Про ремені безпеки і шкоду подвійних стандартів
-------------------------------------------ВАКАНСІЇ:
НаУКМА: «координатор з роботи з випускниками» (20 год. на тиждень) - резюме надсилати
до 15 вересня ц.р. на shumkova@ukma.edu.ua.
Про інші вакансії, надані партнерами Академії й нашими випускниками, читайте на
сторінці Центру кар'єри та працевлаштування студентів НаУКМА (JCC).
-------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ: сайт НаУКМА|Події тижня | fb NAUKMA|kmbs IDEA days
5 вересня – презентація збірника «Микола Мерзлікін: пошук досконалості». Організатори:
Видавничий дім «КМ Академія», журнал «Кіно-Театр», kmbs. КМЦ, початок о 17.00.
3 вересня - Вечір могилянських провалів. КМАrt Yard, початок о 19:00.
до 20 вересня – виставка робіт Катерини Горностай «Прямоток».
2016 рік - 401-й в історії Києво-Могилянської академії! Шануємо минуле, творимо майбутнє!

