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- ВІДКРИТТЯ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ХАБУ
- ЗНАЙОМИМОСЬ – КАТЕРИНА МАКСИМ
- БЛАГОДІЙНІ: ЧЕМПІОНАТ, ЗАБІГ, ВИДАННЯ, ДОПОМОГА
-------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
Сьогодні, 25 березня - Ярмарок кар’єри в НаУКМА для студентів та випускників НаУКМА за участю
20 провідних кампаній України та світу. КМЦ, 13:00-160.
Минулий тиждень був насичений візитами і зустрічами могилянської спільноти: з Головою
СБУ Василем Грицаком, Президент Світового Конгресу Українців Євгеном Чолієм, міністром
зовнішньої торгівлі і співробітництва Нідерландів Ліліаною Плумен.
На фасаді корпусу Могилянки, в якому знаходиться Центр польських та європейських студій
НаУКМА (вул.Волоська, 10) буде встановлено меморіальну дошку польському мислителю Єжи
Ґєдройцу
На освітній платформі Prometheus стартував безкоштовний online-курс «Боротьба з корупцією»,
співавтором якого виступив НаУКМА, зокрема Міждисциплінарний науково-освітній центр
протидії корупції в Україні.
31 березня - відкриття Антикорупційного хабу в НаУКМА, проекту Transparency International
Україна, Центру протидії корупції та НаУКМА. Обов’язкова реєстрація. Місце:
НаУКМА, КMArt Space,підвал 4-го корпусу. Початок о 18:00.
-------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ:
Офіційна крамниця сувенірів Києво-Могилянської академії оголосила четвер «днем
випускника» і чекає на відвідувачів з 13:00 до 20:00.Нагадуємо - це єдина та відкрита платформа
дистрибуції сувенірів та одягу із символікою Могилянки, яка була створена влітку 2015 р. з ініціативи
адміністрації Академії нашими випускниками Юрієм Бугаєм, Тимуром Демчуком, В'ячеславом
Килимарем (політологія, 2009) та Віктором Килимарем (правознавство, 2012). Крамниця розташована
у 3-му (Циркульному) корпусі, працює у робочі дні з 13:00 до 17:00.
Школа охорони здоров’я запрошує випускників магістерської програми «Менеджмент в охороні
здоров’я» відзначити ювілейний 10-ий випуск і закликає охочих взяти участь оновити інформацію
про себеі свій пост-університетський шлях.
27 березня - благодійний чемпіонат з FIFA 16 на Sony Play Station на підтримку викладача кафедри
фізвихованняО.М.Копилова. Реєстрація за формою. Місце: KMArtSpace, підвал 4-го корпусу
НаУКМА.
3 квітня – Назар Гулик (Менеджмент зв’язків з громадсткістю, 2013), та вся могилянська команда
Української Академії лідерства запрошує приєднатись до Благодійного «Забігу пам’яті»,
присвяченого пам’яті Ігоря Брановицького, українського військового, учасника війни на Сході
України, захисника Донецького аеропорту. Більше про умови та реєстрація
-------------------------------------------ЗНАЙОМИМОСЬ:
До 20-ї річниці першого випуску Могилянки продовжуємо публікувати інтерв’ю з випускниками
бакалаврських програм 1996 року.
Катерина Максим (економічна теорія, 1996), керівник відділу стратегічного розвитку НаУКМА:
«Основна риса могилянців – це вміння думати»
-------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Оперативніше – публікації експертів-могилянців на сторінці Прес-центру НаУКМА
Andre Härtel, Andreas Umland: Challenges and Implications of Ukraine’s Current Transformation
Андрій Бондар (філологія, 2001): поет і популярний блогер, розмірковує про фазу хронічної кризи,
до якої входить Україна
Граніт науки та опір матеріалу: що відбувається в університетах псля початку реформи - спецпроект
(коментарі президента НаУКМААндрія Мелешевича, директора Аналітичного центру

CEDOS Єгора Стадного (історія, 2012), студентки магістеріуму НаУКМА Олени Руснак щодо
впровадження освітньої реформи)
Михайло Мінаков (філософія, 1996), доцент кафедри філософії та релігієзнавства, президент Фонду
якісної політики: Коррупция в Украине и как ее победить
Тимофій Милованов (економ. теорія, 1999), професор економіки Пітсбурзького університету,
засновник аналітичної платформи VoxUkraine, президент KSE: Я теж спочатку думав, що
Павленко повинен піти. Але згодом поставив себе на його місце і зрозумів, що краще «згоріти», аніж
знищити вже зроблене
Оксана Сироїд (політологія, 1997), Віце-спікер Верховної Ради для The New York Times: Ex-Professor
Upsets Ukraine Politics, and Russia Peace Accord
Володимир Сущенко: В чем главная проблема свободы слова в Украине
--------------------------------------------------ТРИВАЄ БЛАГОДІЙНА КАМПАНІЯ ДЛЯ МОГИЛЯНКИ:
Збираємо кошти на друк енциклопедії «Київська духовна академія (1819-1924) в іменах» (керівник
проекту та відповідальний редакторВ.С.Брюховецький). Робота над другим томом добігає
завершення, але недостатньо коштів ще зібрано на його друк. Просимо Вас, шановні випускники,
фінансово підтримати цей важливий проект для Академії, для науки та історії України. Долучіться
до історії Могилянки, залиште власне прізвище на шпальтах важливого видання! Запросіть друзів,
колег, знайомих! Дякуємо родині випускників НаУКМА Вікторії Гуменюк (соціологія,
2003) та Сергія Сегеди (правознавство, 2001), які долучилися до кола благодійників на минулому
тижні. Зробити внесок дуже просто.
--------------------------------------------------МОГИЛЯНЦЯМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:
Більше інформації на сторінці сайту НаУКМА «Допоможи Могилянцю».
Наша допомога у боротьбі з хворобами необхідна Олександру Копилову (на його підтримку 27
березня відбудеться благодійний чемпіонат з FIFA 16 на SPlS), Олексію Самокиші, Оксані
Олійник, Олені Алімордановій, Вадиму Михалевичу, Наталі Ксьондзик та Наталі Тарасовій.
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).
-------------------------------------------МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ:
Звертаємо вашу увагу на проекти, ініціаторами та учасниками яких є могилянці:
kmbs Idea Days – вечірні події для тих, хто бажає щодня відкривати для себе щось нове, генерувати
ідеї, знайомитись з колегами та обмінюватись досвідом.
INNOVATIONS.com.ua – інтелект-проект Києво-Могилянської бізнес-школи.
Відкритий університет Майдану ONLINE – проект, заснований випускниками НаУКМА і kmbs.
Prometheus
Культурний проект
-------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ:
Слідкуйте за новинами: http://www.ukma.edu.ua | Календар подій тижня НаУКМА | Афіша
Кіноклубу | https://www.facebook.com/naukma
28 березня - вистава-тренінг «Корови не винні» в рамках всеукраїнської презентації практичного
посібника Сергія Трухімовича "Реклама. Конспекти копірайтера". Місце: Музей НаУКМА. Час: 16:3018:00. Реєстрація
29 березня - прем’єра документального фільму про почесного професора НаУКМА «Академік
Дмитро Наливайко». Творчий проект Ігоря Козлика. Місце: КМЦ, вул. Іллінська, 9, 3-й
поверх. Початок о 15:00.

30-31 березня - 4-а Міжнародна науково-практична конференція «Наукова комунікація в цифрову
епоху». Деталі
З повагою,
Наталя Шумкова,
«Комунікації з випускниками НаУКМА»
04070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5, к.5-204;
E-mail: ukma.alumni@gmail.com
2016 рік - 401-й в історії Києво-Могилянської академії! Шануємо минуле, творимо майбутнє!

