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- ПОДАРУНОК ВІД LUXOFT
- ЗНАЙОМИМОСЬ: АРСЕНІЙ ФІНБЕРГ
-------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
Опубліковано третій номер «Kyiv-Mohyla Humanities Journal», присвячений темі ідеології в
гуманітаристиці. KMHJ є першим міжнародним англомовним академічним журналом
гуманітарного профілю в Україні, заснований на принципах анонімного рецензування, з 2015 р.
індексується в міжнародній наукометричній базі «Web of Science». Серед авторів третього числа
випускники Могилянки: Оксана Клименко (історія, 2012), Наталя Шліхта (історія, 2000), Ольга
Полюхович (Філологія: Теорія, історія літератури та компаративістика, 2010), Андрій
Любарець (історія, 2013), Марія Меленчук (історія, 2009), Олена Чемоданова (історія,
2013). Дякуємо родині випускників Вікторії Гуменюк(соціологія, соціологія, 2003) і Сергія
Сегеди (право, 2001), та п. Євгенію Уткіну, за підтримки яких вийшов цей номер!
З 1 серпня в НаУКМА розпочинається прийом документів в аспірантуру. Нагадуємо, що за
«Законом про вищу освіту» з 2016-2017 н.р. навчання в аспіарнтурі в Україні триватиме 4 роки й
здобувачі отримуватимуть ступінь доктора філософії (PhD).
Дякуємо компанії Luxoft та її директору п. Олександрі Альхімович за дарунок 200 моніторів 19', 36
материнських плат, 9 HDDs, що дозволило значно оновити комп’ютерний парк Академії. Техніка,
хоч і була у вжитку, у доброму робочому стані та відповідає техвимогам Академії.
-------------------------------------------ЗНАЙОМИМОСЬ:
Арсеній Фінберг (економ.теорія, 2003) , співзасновник «Захоплюючого Києва», громадський
активіст, співзасновник проектів Dream Kyiv та Волонтерського центру допомоги вимушеним
переселенцям «Фролівська 9-1»: Праксис довіри або етика могилянської мафії
-------------------------------------------ЗДОБУТКИ ВИПУСКНИКІВ:
Вітаємо викладача к-ри літературознавства НаУКМА Володимира Єрмоленка (філософія, 2002),
чия книга «Далекі близькі. Есеї з філософії та літератури» отримала 1-е місце на конкурсі кращих
україномовних видань львівських видавництв в номінації «науково-популярна література».
-------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ:
Катерина Мельник (філологія, 2013) дякує всім, хто підтримав на Спільнокошті проект
«Безкоштовні курси української мови», заявлені кошти у 50 тис. зібрано!!! В останні 15 днів –
збираємо кошти на другу ціль - Книжковий форум на колесах.
-------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Олена Богдан (соціологія, 2001), доцент к-ри соціологіїх НаУКМА: Аналітичний звіт про
опитування Київського міжнародного інститу соціології (КМІС) «Релігійна самоідентичність і
молитва в Україні»
Олеся Островська-Люта (культурологія, 2000), директор «Мистецького Арсеналу»: В усіх
ситуаціях я буду відстоювати інтереси культури і мистецтва
Олеся Островська-Люта (культурологія, 2000), ), директор «Мистецького Арсеналу»: На дію є:
програма нового голови Мистецького арсеналу на найближчі 5 років
Остап Кривдик (політологія, 2004), політолог, громадський діяч, радник у Верховній раді
України: Ексгумація війни
Анастасія Леухіна (соціологія, 2001), голова атестаційної комісії Національної поліції України у
м.Києві, член експертної ради з реформування при МВС: Бегать иль не бегать? 13 уроков бегуналюбителя со стажем
Володимир Моренець, зав.кафедрою літературознавства НаУКМА: Роздуми про ідеологію в наш
час

МОГИЛЯНЦЯМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:
Випускниці НаУКМА Мар'яні Пиріжок / Maryana Pyrizhok (бп і мп політологія, 2013) потрібна
наша допомога. Діагноз – розсіяний склероз. Для покращення стану та підтримки якості життя
необхідно USD 1,500 на місяць протягом 2 років (вартість одної крапельниці). Пост на фб від 5
липня.
Наша допомога також потрібна у боротьбі з хворобами Олександру Копилову, Оксані Олійник,
Вадиму Михалевичу. Більше інформації на сторінці сайту НаУКМА«Допоможи Могилянцю».
Допомога могилянцям-учасникам АТО - «Підтримка Захисників України: могилянці - воїнам».
-------------------------------------------ВАКАНСІЇ:
Про вакансії, надані партнерами Академії й нашими випускниками, читайте на сторінці Центру
кар'єри та працевлаштування студентів НаУКМА (JCC).
-------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ: сайт НаУКМА|fb NAUKMA|kmbs IDEA days
з 1 до 31 серпня - прийом документів в аспірантуру на програми підготовки здобувачів ступеня
доктора філософії (PhD)
2016 рік - 401-й в історії Києво-Могилянської академії! Шануємо минуле, творимо майбутнє!

