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- ЗДОБУТКИ МОГИЛЯНЦІВ
- ЗАПРОШУЄМО СТАРШОКЛАСНИКІВ
- ЕКСПЕРТНА ДУМКА
----------------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
У рамках конференції «Ad fontes – до джерел» в НаУКМА відбуласяпрезентація могилянських
наукових видань: першого тому енциклопедії «Київська Духовна академія в іменах: 1819-1924»,
журналів «Київська Академія» та «Kyiv-Mohyla Humanities Journal», монографії доц. каф. історії
М. Яременка «Академіки» та Академія. Соціальна історія освіти та освіченості Україні XVIII ст.», а
також праць проф. каф. історії Н. Яковенко «У рядках і між ними. Йоаникій Галятовський» і проф.
каф. філософії та релігієзнавства С. Гловащенка «Дослідження та викладання Біблії в Київській
Духовній Академії XIX-початку ХХ ст.».
Почесний президент НаУКМА В’ячеслав Брюховецький
колекцію альбомів випускників Київської духовної академії.
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До уваги батьків старшокласників, у період шкільних канікул Києво-Могилянська академія запрошує
школярів відвідати лекції, екскурсії, покази анімаційних фільмів та культурно-мистецькі заходи. Подія
в fb.
З 1989 р. директор видавництва «Дух і літера» та Центру юдаїки НаУКМА Леонід Фінберг збирає
колекцію листівок, газет, плакатів та інших передвиборчих агітаційних матеріалів. Якщо ви маєте
можливість і бажання поповнити колекцію, приносьте агітматеріали у видавництво (НаУКМА, 5 корп.,
210 каб.), або контактуйте з п. Леонідом за телефоном (050) 334 29 62.
----------------------------------------------------ЗДОБУТКИ МОГИЛЯНЦІВ
З нагоди 400-річчя Києво-Могилянської академії багатьох могилянців нагороджено відзнаками
держави, Кабінету Міністрів, Міністерства освіти та науки, Київської та Подільської районних
держадміністрацій і НаУКМА. Серед них чимало випускників Академії. Вітаємо колег із заслуженими
нагородами!
----------------------------------------------------НОВИНИ АСОЦІАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ КМА
До 400-річчя КМА за ініціативи віце-президента Українського союзу промисловців і
підприємців Дениса Краснікова (політологія, 2000)видавництво «Самміт-книга» поповнило
книгозбірню НаУКМА.
Випускник НаУКМА Олександр Король (інформаційні управляючі системи та технології, 2008)
створює сервіс громадського моніторингу з відповідальною назвою «Моя Репутація». 12 листопада –
перший етап запуску – «Загальнонаціональна перекличка активістів» до події заснування «Дня
Активіста». Мета – об’єднати 100 тис активістів до кінця 2015 року. Охочим долучитися і підтримати
безпрецедентнийпроект – писати сюди або телефонувати (067) 656 21 27.
Нещодавно з ініціативи Асоціації випускників у НаУКМА відбулася зустріч з Надзвичайним і
повноважним послом України в КанадіАндрієм Шевченком. Читайте пост-реліз події на сайті
Асоціації.
----------------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Почесний президент НаУКМА В’ячеслав Брюховецький про те, як зароджувалася Могилянка.
Професор кафедри історії Михайло Кірсенко: «Перейменування міст: люди не хочуть змін, бо не
знають правди».

Ігор Бураковський, професор кафедри економічної теорії: «Україна може залишитися без грошей
МВФ».
Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд (політологія, 1997): «Судді мають піти, інакше їх
винесуть».
Станіслав Кульчицький, професор кафедри історії: «Ми і північний сусід».
Андрій Бондар (філологія, 2001) про репортажі з мордорського серця, проблеми з літературою і
книжки про війну на Сході.
Олеся Островська-Люта (культурологія, 2000): «Гіпнотизер замість модератора або принципи
державного управління в культурі».
Ірина Ванникова (філософія, 2001) про лопату для «Молодості».
Ігор Лосєв, доцент кафедри культурології: «Прокляття меншовартості. Чому малоросійство
культивує поразку».
Анастасія Леухіна (соціологія, 2001) про вибори колишніх чоловіків.
----------------------------------------------------ТРИВАЄ БЛАГОДІЙНА КАМПАНІЯ ДО 400-ЛІТТЯ КМА:
Приєднайтеся до благодійників НаУКМА і фінансово підтримайте реалізацію стратегічних проектів:
Мережі XXI століття, Kyiv-Mohyla Scholarly Peer-Reviewed Journals та розвитку PhD-школи НаУКМА.
Триває збір коштів на видання енциклопедії «Київська духовна академія (1819-1924) в іменах». Перший
том видання було презентовано 14 жовтня. Другий том, в якому будуть названі імена всіх
благодійників, планується передати у поліграфію до кінця року. Якщо кожен випускник зробить
невеличкий внесок – ми допоможемо реалізувати мрію В.С.Брюховецького! Внесок будь-якого
розміру важливий!
----------------------------------------------------МОГИЛЯНЦЯМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:
Наша допомога потрібна Наталі Ксьондзик (філологія, 2009); Оксані Олійник (дів. прізв. Трояк;
культурологія, 1999); Олені Алімордановій, співробітниці студентської їдальні; професору к-ри
математики Вадиму Михалевичу та Наталі Тарасовій (філологія, 2010).
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:
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.
13 жовтня – 5 листопада – виставка сакрального мистецтва «Могилянська Покрова». Місце: Галерея
мистецтв ім. О. Замостян. Час роботи: вівторок-субота, 11:00-19:00.
25 жовтня – чергова гра могилянської баскетбольної команди «Моряки» в Лізі Героїв. Початок о 16:00.
Місце: спорткомплекс КНЕУ (вул. Ежена Потьє, 18).
26 жовтня – початок тренувань до Осіннього балу-маскараду, що відбудеться 14 листопада. Місце:
ПідWall.

30 жовтня – міжнародна конференція «Наукові і практичні виклики подолання внутрішніх
конфліктів в Україні і пост-радянському просторі». Місце: Музей 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!

