Kyiv-Mohyla Alumni News. 20-29.05.2016

- ЗУСТРІЧ З ОЛЕКСІЄМ ПАВЛЕНКОМ – 25 ТРАВНЯ
- ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ
- ДОПОМОГТИ ДІТЯМ ОЛЕНИ МЕЛЬНИК
-------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА
23 травня – презентація діяльності Міждисциплінарного науковоосвітнього центру НаУКМА протидії корупції в Україні з метою поглиблення співпраці.
27 травня - ІІ Всеукраїнська міждисциплінарна конференція студентів, аспірантів і молодих
учених «Мовний простір слов’янського світу: досвід і перспективи»
28 травня - найчисельніший в історії України урок англійської мови, що спробує перевершити
існуючий світовий рекорд Книги рекордів Гіннеса. Ресурсний центр для викладачів англійської
мови при НаУКМА запрошує приєднатись до проекту «Позначте Україну на мапі англійської
мови!» і також радо прийме кожного охочого як учасника в своєму офісі – НаУКМА, корп. №3,
кімн. 121.
-------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ:
Анкета випускника НаУКМА - до уваги випускників, які протягом останніх 3-х років не
оновлювали інформацію про себе - заповніть, будь ласка, анкетку. Мета – налагодити більш
ефективну комунікацію та ВЗАЄМОДІЮ, спростити пошук однокурсників, визначити експертів в
галузях та потенційних партнерів у суспільно корисних проектах.
«КМА400Фест 2016.Чекаємо вдома» – 25 червня ми знову зберемося всією могилянською сім'єю в
стінах рідної Альма Матер. Буде ще тепліше і ще душевніше, 8 просторів чекатимуть на вас. 25
червня - у рамках Фесту відбудеться особлива подія, з нагоди 20-річчя випуску перших
бакалаврських програм України - зустріч випускників 1995 і 1996 року. Слідкуйте за
оголошеннями.
Анастасія Леухіна (соціологія, 2001), запрошує міняти країну разом дуже простими
діями, які не потребують неймовірних зусиль - «Якщо не пробувати, то точно нічого не
вийде»: кілька історій та 5 рекомендацій у виступі на TEDxKharkiv.
25 травня - «Щоденник агро-реформ і трохи інсайду про агро-міністерські будні». Зустріч з
міністром агрополітики та продовольства Олексієм Павленком (12.2014-04.2016), випускником
програми економ.теорія, 1998 р. Формат інтерактивний - короткий виступ та відповіді на питання.
Запрошуємо широке коло могилянців - випусників Могилянки та kmbs, студентів, викладачів і
представників адміністрації. Час: 19.00-20.30. Місце повідомимо на ел. пошту тим,
хто зареєструється до 15:00 24 травня.
25 травня - запрошуємо на презентацію книги «Ніцше. Самоперевершення» Тараса
Лютого (філософія, 2000) - д-ра філос. н., доцента к-ри філософії та релігієзнавства НаУКМА,
поета, письменника.
-------------------------------------------ТРИВАЄ БЛАГОДІЙНА КАМПАНІЯ ДЛЯ МОГИЛЯНКИ:
Залишилось 25 днів до завершення благодійної кампанії збору коштів на друк енциклопедії
«Київська духовна академія (1819-1924) в іменах», не вистачає 115 тис. 860 грн. Дякуємо п. Денису
Ковалю, який приєднався до кола прихильників минулого тижня. Долучайтесь - Зробити внесок
дуже просто. Звернення до випускників п. В’ячеслава Брюховецького, керівника та
відповідального редактора видання.
--------------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Оперативніше – публікації експертів-могилянців на сторінці Прес-центру НаУКМА
Олексій Гарань, професор кафедри політології НаУКМА науковий директор Фонду
Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва: Чи продовжать США і ЄС сакції проти Росії
Олексій Геращенко, викладач kmbs: Підприємницьке майбутнє України

Юрій Городніченко (економ.теорія, 2001; професор Університету Берклі, США), Олександр
Талавера (економ.теорія, 2001; професор Шеффілдського університету, США), співзасновники
VoxUkraine:
Скільки коштує Євробачення і чи зможе Україна заробити на ньому
Євген Глібовицький (політологія, 2000), засновник експертної компанії pro.mova, учасник
Несторівської групи: Золота середина. Євген Глібовицький називає український середній клас
унікальним та пояснює чому
Анастасія Леухіна (соціологія, 2001), член експертної ради з реформування МВС, радник проекту
Департаменту юстиції СШ: Чому в Україні родичів пацієнтів не пускають в реанімації, тим самим
порушуючи права людини?
Ростислав Семків (культурологія,1999), канд.філол.н., доцент каф. літературознавства НаУКМА,
директор вид-ва «Смолоскип»: Чоловіки й фемінізм: потреба виживання
Катерина Смаглій (культурологія, 1996), директорка Інституту Кеннана в Україні:
Jamala’s Eurovision Win Will Counter Putin’s Lies
Ірина Солоненко (історія, 1999) науковий співробітник Robert Bosch Center for Central And Eastern
Europe, Russia, And Central Asia, німеччина: How to Win the Battle for a New Ukraine Reforms, new
elites, and old structures
Єгор Стадний (історія, 2012), виконавчий директор Аналітичного центру

CEDOS: Освітній Фактчек. Аналіз Статті Депутата ВР Олександра Співаковського
--------------------------------------------------МОГИЛЯНЦЯМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:
Більше інформації на сторінці сайту НаУКМА «Допоможи Могилянцю».
Друзі, сумна новина - пішла з життя Олена Мельник (екологія, 1999, minor - економіка) - див.
пост Elena Mir від 16 травня). Світла пам’ять! Потрібна допомога двом її маленьким синам 5 і 3
років та батькові Олени, пенсіонеру, який їх виховує: Банківська картка батька: Мельник Анатолій
Григорович, Приватбанк 4731 2171 0708 7593; телефон: 096 1297500.
Наша допомога потрібна у боротьбі з хворобами Олександру Копилову, Оксані Олійник,
Вадиму Михалевичу.
Допомога могилянцям-учасникам АТО - «Підтримка Захисників України: могилянці - воїнам».
-------------------------------------------ВАКАНСІЇ:
НаУКМА шукає координатора внутрішніх комунікацій. Про цю (пост від 11 травня) та інші
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 | Календар подій тижня НаУКМА | fb NAUKMA | Афіша
Кіноклубу НаУКМА | Події Культурно мистецького центру НаУКМА та «Театрального центру
Пасіка»
23 травня – презентація діяльності Міждисциплінарного науковоосвітнього центру НаУКМА протидії корупції в Україні. Початок о 15:00. Місце: ауд.1-301.
25 травня - презентація книги Тараса Лютого «Ніцше. Самоперевершення», організатор –
Культурний проект. Початок о 19:00. Місце: вул. Пушкінська, 31в1, Kyiv, Ukraine, 0100.
25 травня - «Щоденник агро-реформ і трохи інсайду про агро-міністерські будні». Зустріч з
міністром агрополітики та продовольства Олексієм Павленком (12.2014-04.2016), випускником
програми економ.теорія, 1998 р. Час: 19.00-20.30. Місце повідомимо на ел. пошту тим,
хто зареєструється до 15:00 24 травня.
26 травня - Mohyla Jazz. DAY TWO. Джазові вечори повертаються в Могилянку. Початок 18:00
27 травня - ІІ Всеукраїнська міждисциплінарна конференція студентів, аспірантів і молодих
учених «Мовний простір слов’янського світу: досвід і перспективи»
28 травня - найчисельніший в історії України урок англійської мови, що спробує перевершити
існуючий світовий рекорд Книги рекордів Гіннеса

До 30 травня - художня виставка «Великодній сюжет у творчості сучасних українських
художників». Культурно-мистецький центр НаУКМА, Галерея мистецтв ім. Олени Замостян, вул.
Іллінська, 9. Галерея працює: вівторок-субота з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.
До 17 червня – триває виставка «Могилянські рукотвори», роботи якої візьмуть участь у конкурсі
на грант «Мультиплікатор щастя». Грант вручається найкращому митцю, твори якого роблять
власника та всіх оточуючих щасливими. Автор ідеї та грантодавець – випускник
НаУКМА Олексій Цебро (економ.теорія, 2000).

2016 рік - 401-й в історії Києво-Могилянської академії! Шануємо минуле, творимо майбутнє!

