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- ДНІ НАУКИ
- ЗДОБУТКИ ВИПУСКНИКІВ
- ВУМ ONLINE
----------------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
Оприлюднено Консолідований рейтинг вузів України 2015 року, у якому НаУКМА посів 24 місце
серед 286 університетів. Рейтинг сформовано на основі даних найбільш авторитетних національних
та міжнародних рейтингів вузів України: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Вебометрикс", кожен з яких
використовує різні критерії оцінювання.
Оголошено конкурс на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення
молоді (до 35 років) у розбудові України. Термін подачі заявок – до 1 лютого.
Центр урбаністичних студій НаУКМА запрошує на серію відкритих дискусій в рамках
проекту «Кампус НаУКМА: нова якість в старих стінах».
Києво-Могилянська
бізнес
школа
(kmbs)
доєдналася
до
міжнародної
організації The Competitiveness Institute (TCI) – найбільшої у світі мережі інституцій, які займаються
конкурентоздатністю та кластерним розвитком.
25 січня – розпочинаються Дні науки НаУКМА 2016. Відповідно до рішення Вченої ради НаУКМА,
формат Днів Науки НаУКМА розширено з тим, щоб дні наукових форумів (симпозіумів, конференцій,
презентацій, диспутів, дебатів тощо) збагачували життя університету не лише взимку, а й цілорічно.
Протягом зимової наукової сесії відбуватимуться пленарні засідання, низка широких тематичних
обговорень і презентацій, а також загальний університетський форум, який щороку буде присвячено
актуальному питанню нашого університетського життя, проблемі, що так чи так обходить усіх нас
незалежно від сфери індивідуальних наукових інтересів. Цього року пленарне засідання присвячене
дослідженням в галузі природничих наук:
- Олександр Голуб, д-р хім.наук, професор, декан факультету природничих наук:
«Нанобіотехнології і прицільні ліки»
- Денис Білько, канд. біологічних наук, доцент кафедри лабораторної діагностики біологічних
систем: «Стовбурова клітина і її використання в біології та медицині. Проблеми і перспективи».
- Юлія Бернацька (фізика, 1998), канд. фіз.-мат. наук, завідувачка кафедри фізико-математичних
наук: «Фізична модель світу на початку 21 століття, або бозон Хіггса і всі-всі-всі»
Початок о 15:00. Місце - Конґреґаційна зала Староакадемічного корпусу.
----------------------------------------------------ЗДОБУТКИ ТА ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ
Вітаємо Тамару Марценюк (соціологія, 2004), доцента кафедри соціології НаУКМА з виходом
книжки «По світу по освіту: посібник із міжнародного стипендійного навчання» (вид-во Смолоскип).
Планується презентація в КМА.
Вітаємо Наталю Єремєєву, випускницю kmbs (PMBA-7) з відзнакою «Підприємець року» у
загальнонаціональній програмі «Людина року-2015»!
Випускники Остап Стасів (MBL-2, kmbs, 2013), Сергій Сергієнко (MBL-3, kmbs, 2013), Юрій
Панін (інтелектуальні системи прийняття рішень, 2001; журналістика, 2003) представляють і
запрошують стати учасниками ВУМ online - нового освітнього ONLINE проекту від Відкритого
Університету Майдану. Це платформа дистанційної громадянської освіти, де ви і ваші спільноти
можуть розвивати і вдосконалювати громадянські компетенції і здобувати нові знання online. Проект
надає рівний доступ до знань для усіх громадян, зацікавлених у розвитку - персональному, громад і
впровадженні суспільних змін. Проект безкоштовний і діє завдяки волонтерству організаторів та
благодійній підтримці. Як користуватись платформою і почати навчання дивіться у роликуінструкції. Організатори будуть вдячні за допомогу у поширенні інформації. Приєднуйтесь,
реєструйтесь , запрошуйте друзів та коллег - навчайтеся! ВУМ у facebook
Факультет правничих наук НаУКМА підготував Alumni Digest для своїх випускників.У першому
номері було підбито підсумки минулого року. Наступні номери виходитимуть кожні 2-3 місяці.
----------------------------------------------------МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ:

Відкритий університет Майдану online: 8 лютого стартують курси: Олександр Солонтай.
Громадський контроль; Любомира Бурлачук. Intelligent Listening, або Мистецтво Слухати; Дмитро
Шерембей. Креативний активізм.
Культурний проект: Максим Яковлєв ( соціальна робота, 2003; політологія, 2005): Культура
мислення
KMBS IDEA DAYS
----------------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Вадимом Арістов (kmbs, AgriMBA): 7 порад для вдалого виходу на ринок ЄС.
Олексій Гарань, професор к-ри політології, Науковий директор Школи політичної аналітики
НаУКМА: Чи проголосує Рада за поправки до Конституції
Андрій Гірник, голова Товариства конфліктологів України, професор кафедри психології і
педагогіки НАУКМА: Рівень істерики в інтернеті вищий, ніж на вулиці – психолог
Анастасія Леухіна (соціологія, 2001), голова атестаційної комісії Національної поліції України у
м.Києві, чолен експертної ради з реформування при МВС: Милицейская переаттестация: 5
выводов для реформы образования
Ігор Перегінець, викладач Школи охорони здоров’я НаУКМА, заст.міністра охорони здоров’я
України: Чек-ліст реформ. Заступник міністра охорони здоров’я про те, що робить МОЗ, чого нам
чекати і коли
Валерій Пекар, викладач КМБШ та співзасновник проекту Нова країна: Чому для України все
тільки починається
Галина Тиитиш (політологія, 2006, Школа журналістики): Ян Герчинский: Родители должны быть
больше помощниками, чем контролерами
Іфор Ффоукс-Вільямс (професор на запрошення kmbs) про розвиток кластерів для побудови нової
української економіки
----------------------------------------------------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.
Календар подій НаУКМА: 25-31 січня
Освіта. Наука:
25 січня – 2 лютого – Дні науки НаУКМА 2016.
25 січня – відкриття Днів науки НаУКМА 2016. Місце: Староакадемічний корпус, Конґреґаційна
зала. Початок о 15:00.
28 січня - Круглий стіл: «Суспільствознавче просвітництво в Україні: теперішнє та
майбутнє». Місце: Центр польських та європейських студій НаУКМА, вул. Волоська, 10, корпус 6,
підвальне приміщення. Початок о 18:30
Культура:
Кіно-клуб НаУКМА: програма січня на сайті КМА та у facebook
19 січня – 2 лютого – виставка творів виставка режисера, сценариста, художника,
письменника Олександра Муратова «Колажі. Фото. Графіка». Місце: Культурно-мистецький центр
НаУКМА, Галерея мистецтв ім. Олени Замостян, вул. Іллінська, 9. Галерея працює з вівторка по
суботу з 11:00 до 19:00
Києво-Могилянський Театральний центр «ПАСІКА» запрошує:
Місце: Культурно-мистецький центр НаУКМА, вул. Іллінська, 9, 2-й поверх. Початок о 19:00.
23 січня – традиційне свято «Розколяда».
24 січня – прем’єра вистави «Хелемські мудреці». За однойменною п’єсою М. Гершензона. Анекдот
без антракту. Режисер Микола Бабин.
27 січня – «Танці в Могилянці» - майстер-клас з традиційного українського народного танцю від
фольклорного гурту «Божичі».
28 січня – вистава «Буна».
31 січня – прем’єра вистави «Стан облоги». За однойменною драмою Альбера Камю. Режисер Ігор
Білиць.

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 був 400-м в історії Києво-Могилянської академії! Шануємо минуле, творимо майбутнє!

