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- ЗДОБУТКИ МОГИЛЯНЦІВ
- МОГИЛЯНКИ У ТОП-100 НАЙВПЛИВОВІШИХ ЖІНОК УКРАЇНИ
- МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ
----------------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
Громада НаУКМА висловила співчуття народу Франції, родинам загиблих під час терактів, що сталися
у Парижі у вечір п’ятниці 13 листопада.
У могилянському видавництві «Дух і Літера» з’явилися книжкові новинки: «Живопис» Михайла
Яхилевича, «Шляхи» Олександра Міловзорова, збірник статей «Польські студії» № 8 («Дух і Літера»
№ 28). Зверніть увагу, погортати сторінки видань можна он-лайн на сайті видавництва!
26 листопада – до роковин Голодомору – науковий семінар «Дезінформація як складник злочину
Голодомору 1932-1933 років в Україні». Початок о 15:00. Місце: Музей НаУКМА (вул. Сковороди, 2).
----------------------------------------------------ЗДОБУТКИ МОГИЛЯНЦІВ
Професор кафедри галузевих правових наук правничого факультету НаУКМА Віктор
Мусіяка став лауреатом премії ім. Ярослава Мудрого 2015 р. у номінації «За видатні заслуги в
законотворчій, судовій і правозастосовчій діяльності».
Директор Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства НаУКМА, головний
редактор видавництва «Дух і Літера» Леонід Фінберг отримав відзнаку імені Ігнація Яна
Падеревського.
Cім відомих українок, корті належать до могилянської спільноти, увійшли в рейтинг ТОП-100
найвпливовіших жінок України: 1 місце – Наталя Яресько, міністр фінансів України, благодійниця
НаУКМА; 6 місце –Оксана Сироїд (політологія, 1997), віце-спікер Верховної Ради України, 16 місце
– Юлія Ковалів (економічна теорія, 2006), перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі
України, благодійниця НаУКМА; 26 місце – Інна Совсун (політологія, 2005), перший заступник
міністра освіти та науки України; 54 миісце – Філя Жербівська, голова правління благодійного фонду
«Фармак», благодійниця НаУКМА; 57 місце – Ліна Костенко, видатна поетеса, письменниця, почесна
професорка НаУКМА; 76 місце – Ольга Кудіненко (фінанси, 2009), засновниця благодійного фонду
«Таблеточки».
Три випускники першої Школи мерів, організованої kmbs та її партнерами, стали очільниками міст
за результатами останніх виборів: Олександр Сенкевич обраний мером Миколаєва, Сергій
Сухомлин – Житомира, Олександр Зарубін – м. Боярка Київської обл.
----------------------------------------------------МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ
28-29 листопада – дводенний курс лекцій «Макроекономіка від перших осіб: гроші, центробанк,
політика», в рамках якого виступлять випускники й викладачі факультету економічних наук
НаУКМА: ДмитроСологуб (2002), ст. викл. каф. екон. теорії Віталій Ваврищук (2003), Юрій
Городніченко (2001), Тимофій Милованов (1999), Олена Білан (2002), Олександр Талавера (2001),
Володимир Білоткач (2000), Олеся Верченко (2000), Олена Бєсєдіна (2000), доц. каф. екон.
теорії Ольга Купець (2000). Для участі потрібно купити квиток.
До уваги магістрів та бакалаврів ФЕН - учасники Клубу випускників ФЕН НаУКМА оголосили премію
на 5 благодійних квитків на курс лекцій для студентів Академії, які успішно пройдуть тест з принципів
макроекономіки.
Подружжя випускників програми економічна теорія Юлія Шилова (2005) та Дмитро Джеджула (2003;
kmbs) запрошують на благодійний майстер-клас «Серцевина маркетингу за 8 годин», який
відбудеться 5 грудня. Кошти від проекту будуть спрямовані на проект «Таблеточки» та Центру дитячої
хірургії.
Відкриті події від Києво-Могилянської бізнес-школи kmbs IDEA days
----------------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Катерина Ботанова (культурологія, 2001): «Уряд не розуміє, навіщо потрібна вся ця культура».
Олександр Жолудь (економічна теорія, 2001): «Що чекає українську економіку в 2016 році».
Професор кафедри історії НаУКМА Оля Гнатюк: «Не можна витісняти на поля навіть найжахливіші
сторінки минулого».
Михайло Винницький, доцент кафедри соціології, про реформу освіти в Україні.
Доцент кафедри культурології Ольга Брюховецька (культурологія, 2002): «Зузання Янін: Право на
задоволення».
Ігор Лосєв, доцент кафедри культурології: «Борги наші».
Євгеній Стасіневич (філологія, 2013): «Атлант заліз у кишені: роман Айн Ренд добрався до українців».
Любомир Шавалюк (економічна теорія, 2007): «Асфальтований шлях до достатку».

----------------------------------------------------ТРИВАЄ БЛАГОДІЙНА КАМПАНІЯ ДО 400-ЛІТТЯ КМА:
14 жовтня побачив світ перший том видання енциклопедії «Київська духовна академія (1819-1924) в
іменах». Унікальність цього видання полягає в тому, що воно не стільки систематизує вже набуті
знання (як традиційні енциклопедії), а вводить в науковий обіг цілий пласт нових знань та нової
інформації, знайденої дослідниками в архівах, зокрема в архівах спецслужб, та у спілкуванні з
нащадками вихованців КДА.
Другий том, в якому будуть названі імена всіх благодійників, планується передати у поліграфію до
кінця року. Дякуємо випускникам Лілії Зінченко (культурологія, 2011) та Олегу Тупчію (фінанси,
2014), які приєдналися до кола благодійників на минулому тижні.
Випускники - підтримайте видання, приєднайтеся до благодійників НаУКМА! Якщо кожен з 10
тисяч випускників зробить невеличкий внесок (50 грн) – реалізується мрія В.С.Брюховецького, про те,
що саме випускники Могилянки допоможуть відкрити світу славну історію Академії та імена своїх
попередників.
----------------------------------------------------МОГИЛЯНЦЯМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:
Наша допомога потрібна Оксані Олійник (дів. прізв. Трояк; культурологія, 1999); Олені
Алімордановій, співробітниці студентської їдальні; професору к-ри математики Вадиму
Михалевичу, Наталі Тарасовій(філологія, 2010) та Наталі Ксьондзик (філологія, 2009).
Допомога могилянцям-учасникам АТО. Звертайтеся до Віталія Власенка («Економічна теорія» 2008,
«Інноваційні стратегії» 2010) і слідкуйте за сторінкою на fb «Підтримка Захисників України: могилянці
- воїнам».
----------------------------------------------------ВАКАНСІЇ:
Деканат факультету правничих наук НаУКМА шукає помічника декана.
Проектові «Європейський табір» потрібен координатор курсу «Європейські студії», документи
надсилати до 25 листопада.
Більше 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.
9 – 22 листопада – виставка й серія майтер-класів каліграфії та шрифтового дизайну «Українські
літери». Місце: Білий Простір і Галерея мистецтв ім. О. Замостян.
21 листопада – гра «Моряків-НаУКМА» проти команди «Дим» у баскетбольній «Лізі Героїв». Початок
о 20:00. Місце: спорткомплекс КНЕУ (вул. Ежена Потьє, 18).
25 листопада – Зустріч з Дмитром Ковалем, який здобув успіх на фондовій біржі у 18 років.
Організатор: East West Business. Початок о 16:30. Місце: 6-201.
26 листопада – до роковин Голодомору – науковий семінар «Дезінформація як складник злочину
Голодомору 1932-1933 років в Україні». Початок о 15:00. Місце: Музей НаУКМА (вул. Сковороди, 2).
26 листопада – Теплі посиденьки з гітарою. Початок о 18:00. Місце: ПідWall.
26 листопада – випускниця НаУКМА Неда Неждана (Надія Мірошниченко; культурологія, 1995)
запрошує відвідати мистецький проект «Мій Майдан», в рамках якого відбудуться виступи
музикантів, театралізоване дійство, презентація збірки актуальної драми, відкриття фотовиставки та
ін. Початок о 17:00. Місце: Європейський театральний центр (вул. Русанівська набережна, 12; колишній
кінотеатр «Краків).
27 листопада – 27 грудня – Виставка-інсталяція Богдана Поліщука «Сценографія. Львівські нотатки».
Місце: Білий Простір і Галерея мистецтв ім. О. Замостян.
19 грудня – День відкритих дверей у НаУКМА.
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!

