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- 25 РОКІВ З ПРОГОЛОШЕННЯ ПРО ВІДРОДЖЕННЯ КМА
- ЗНАЙОМИМОСЬ: ВОЛОДИМИР ДУЧЕНЧУК, ОЛЕНА ТРЕГУБ, ПАВЛО ЧЕБУРЕЙ
- ALUMNI REUNION'16 – ЗАПРОШУЄМО ПРАВНИКІВ
-------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
25 років тому, 19 вересня 1991 року, було оголошено про відродження Києво-Могилґнської
академії – голова Верховної Ради підписав розпорядження «Про відродження Києво-Могилянської
Академії». Так розпочався сучасний етап історії Могилянки.
Знаковий видавничий проект kmbs до 400-ліття КМА книга «Київський атеней. Мистецький Київ
XVII-XVIII століть» тепер доступна в електронній версії. Багаторічний проект
письменника Валерія Шевчука та мистецтвознавця Юрій Іванченка є пам’яткою українського
бароко і свідчить, що Київ був одним із визначних мистецьких центрів Європи.
В Американській бібліотеці НаУКМА ім. Віктора Китастого відкрився Креативний простір, де є
доступ до 3D-приладів. Якщо маєте бажання познайомитись з новітньою технологією – завітайте.
15 вересня Центр психосоціальної реабілітації НаУКМА у Слов'янську відвідали відразу три
міністри закордонних справ: Німеччини – Франц Вальтер Штайнмайер, Франції -Жан Еру та
України - Павло Клімкін.
10 листопада 2016 р. Могилянка запрошує випускників, друзів та партнерів на благодійний
вечір та аукціон задля підтримки проектів стратегічного розвитку НаУКМА. 50 % з тих, хто вже
замовив запрошення - випускники Академії. Більше про вечір дивіться на facebook. Хто не зможе
відвідати вечір, але хотів би підтримати Могилянку – інформація про проекти на сайті НаУКМА.
-------------------------------------------ЗНАЙОМИМОСЬ:
Володимир Дученчук (Інформаційні управляючі системи та технології, МП-2): про перемогу
команди могилянців Turbo Rocket Games у конкурсі Google
Олена Трегуб (політологія, 2004), директор департаменту міжнародних програм
Мінекономрозвитку, співзасновник Global Education Leadership: Чому в Україні жінці легше
будувати кар'єру, ніж у США?
Павло Чебурей (інформатика, 2012; kmbs, 2014), аспірант НаУКМА: Життя на хвилі вітру
-------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ / ПРОЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ
У цій рубриці ми розповідаємо про проекти випускників, які впливають на розвиток нашої країни,
суспільства, економіки. Пишіть нам про такі проекти могилянців, а ми розповімо про них всій
спільноті.
30 вересня - Alumni Reunion'16. З нагоди 20-річчя створення Факультету правничих наук
випускники Андрій Стельмащук (МП 2005), Борис Даневич (МП 2006), Олександр Хом’як (МП
2008), Зоряна Черненко (ПС 2002), Віктор Килимар (ПС 2013) та декан ФПвН Денис
Азаров запрошують всіх випускників факультету на зустріч.
Третій рік поспіль оголошено конкурс на відзнаку «Кращий викладач-наставник Факультету
економічних наук», засновану Тарасом Лукачуком (економ. теорія, 1997). Лауреат визначається
шляхом анонімного анкетування студентів.
Запрошуємо могилянців віком до 12 років, які малюють, вишивають, роблять ляльок і скульптури,
займаються декупажем, писанкарством, виробами з паперу й картону та іншими ручними
виробами, взяти участь у виставці «Творчі могилянчики». Виставка проходить під
патронатом Олексія Цебра (економ. теорія, 2000 р.), засновника відзнак «Мультиплікатор щастя»
та «Мультиплікатор добра». Шановні могилянці-батьки, повідомте своїм діткам про виставку і
допоможіть підготувати та відібрати роботи - маєте більше місяця, відкриття у листопаді!
У рамках проекту КМА Professionals зі студентами зустрілись випускники Ілля Кабачинський
(історія, 2014), журналіст Forbes та Іван Вербицький (політологія, 2015), урбаніст, аналітик CEDOS.
Студенти дізнались про деякі секрети журналістської кухні, шлях у професії, якої не існує.
-------------------------------------------

ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Більше публікацій могилянців дивіться на сторінці прес-центру КМА
Звернення Ініціативної групи «Першого грудня «Про втому від сумління. Звернення до
європейської громадськості». Документ, зокрема підписали Почесний президент
НаУКМА В’ячеслав Брюховецький, почесні професори НаУКМА Іван Дзюба, Богдан
Гаврилишин, Мирослав Попович, Александр Кваснєвський, Адам Міхнік.
Катерина Диса (історія, 2000), доцент кафедри історії, директорка Центру польських та
європейських студій НАУКМА: Сучасним людям цікава історія, яка розповідає про близькі і
зрозумілі речі
Олексій Гарань, науковий директор фонду «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва»,
професор кафедри політології: Поки що Путін блефує
Анастасия Леухіна, голова атестаційної комісії Національної поліції України у м. Києві, член
експертної ради з реформування при МВС: Украина – страна контрастов: людей с инвалидностью
нет, а медали – есть
Валерій Пекар, викладач kmbs, співзасновник «Нової країни»: Запорізька Січ із Facebook і Twitter:
про втечу України із «середньовіччя»
Ірина Піонтківська (екологія, 1998; економ. теорія, 2000), старший економіст Центру
економічної стратегії: Хто заплатить за бюджетні ініціативи уряду
Олексій Сігов (філософія, 2008), науковий редактор видавництва «Дух і Літера»: Про роль усних
свідчень у вивченні історії, про тематичний семінар, що відбувся при Музеї холокосту міста
Вашингтон, США та про проект «Майдан.Свідчення»
-------------------------------------------ВАКАНСІЇ:
Про вакансії, надані партнерами Академії та нашими випускниками, читайте на сторінці Центру
кар'єри та працевлаштування студентів НаУКМА (JCC).
-------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ: сайт НаУКМА|Події тижня| fb NAUKMA|kmbs IDEA days
24 вересня - «Культурні проекти, як важелі трансформації суспільства»: програма від
kmbs на дев'ятому Міжнародному мультидисциплінарному фестивалі сучасного
мистецтва ГОГОЛЬFEST2016.
26 вересня - презентація найкращих зразків українського економічного нон-фікшн від викладачів
kmbs Валерія Пекаря «Різнобарвний менеджмент» та Олексія Геращенка«Економіка ХХІ»
27 вересня - Нова економічна парадигма або вершки для першопрохідців. Валерій Пекар,
президент компанії Євроіндекс, співзасновник «Нова країна» у KMBS IDEA DAYS
28 вересня – безкоштовні англомовні семінари з лідерства від бізнесмена й лектора Джеффа
Еванса, США - «Як слухання впливає на продуктивність». У Ресурсному центрі для викладачів
англійської мови при НаУКМА, корпус 3, кімн.121, початок о 16:00.
28 вересня та 3 жовтня - в НаУКМА відбудеться семінар з якісних методів дослідження.
Необхідно попередньо зареєструватися.
29 вересня - розпочинається он-лайн курс «Як полагодити світ навколо себе: практичний путівник
з громадського активізму» Анастасії Леухіної (соціологія, 2001) та Арсенія
Фінберга (економ.теорія, 2003) на платформі Вікритого університету Майдану online.
2016 рік - 401-й в історії Києво-Могилянської академії! Шануємо минуле, творимо майбутнє!

