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- 29 ВЕРЕСНЯ - ЗУСТРІЧ З О. СЕМЕРАКОМ
- СВЯТО ХОРОВОЇ МУЗИКИ
- БЛАГОДІЙНИЙ ВЕЧІР ДО 400-ЛІТТЯ КМА
----------------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
1 жовтня - благодійний вечір до 400-ліття Києво-Могилянської академії«Свобода. Лідерство.
Інновації. Творимо майбутнє разом!». Подія об’єднає людей, котрі шанують Могилянку і прагнуть
процвітання науки та освіти в Україні. До участі вже зголосилися представники бізнесу, науки,
мистецтва, зокрема і випускники Академії, що працюють в Уряді та Верховній Раді, займають високі
позиції й мають авторитет у своїх сферах діяльності. Поспішайте – залишилось кілька вільних
квитків Агітуйте однокурсників – гарний привід для зустрічі!
26 вересня – до 400-річчя КМА - Свято хорової музики за участі Народної хорової капели «Почайна».
Початок о 10:00. Місце: Актова зала 1-го корпусу НаУКМА (1-217). До особливої уваги випускниківхористів «Почайни» - не пропустіть!
29 вересня народний депутат України, перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з
питань європейської інтеграціїОстап Семерак (політологія, 1998) поспілкується з могилянцями на
тему «Імплементація Угоди про асоціацію між Україною і ЄС: досягнення і виклики».
Бажана попередня реєстрація. Початок о 17:30. Місце: KMArt Yard.
НаУКМА і Андрій Сивоконь (фізика, 1996) оголошують конкурс на грант Андрія Сивоконя «За
найкращий проект залучення коштів на розвиток НаУКМА» (серед проектів, що вже отримали
фінансування від третьої сторони).
----------------------------------------------------ЗДОБУТКИ МОГИЛЯНЦІВ
Ксенія Калашник (фінанси, 2012) стала глобальним стратегічним директором мережі Vizeum Global
(Лондон).
----------------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко (економічна теорія,
1998): «Україна на зовнішніх аграрних ринках. Як компенсувати втрату ринку РФ».
Лариса Масенко, професор кафедри української мови, про мовознавчу солідарність по-українськи.
Андреас Умланд, доцент кафедри політології: «Путінська Росія і суть української кризи».
----------------------------------------------------ПІДТРИМАЙТЕ АКАДЕМІЮ у рік 400-ЛІТТЯ!
Закликаємо випускників фінансово підтримати Могилянку. Своїм внеском Ви сприятимете розвитку
університету: академічному(Докторська школа НаУКМА й Англомовні академічні журнали) та
інфраструктурному (Мережі XXI століття), а також виданнюенциклопедії «Київська духовна академія
(1819-1924) в іменах».
Дякуємо за підтримку Енциклопедії Людмилі та Володимиру Криворучкам, Богдану Максименку.
Внесок будь-якого розміру важливий для Академії, творімо майбутнє разом!
----------------------------------------------------МОГИЛЯНЦЯМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:
Наша допомога потрібна Оксані Олійник (дів. прізв. Трояк; культурологія, 1999) у боротьбі з
саркомою; Олені Алімордановій, співробітниці студентської їдальні, яка бореться з лімфомою
Хожкіна;профессору Вадиму Михалевичу (к-ра математики; на операцію з пересадки
печінки) та Наталі Тарасовій (філологія, 2010) у боротьбі з важкими наслідками аварії.

1 жовтня на підтримку Наталі Тарасової відбудеться щорічний благодійний аукціон побачень в
НаУКМА. Долучайтеся!
Допомога могилянцям-учасникам АТО. Звертайтесь до Віталія Власенка («Економічна теорія» 2008,
«Інноваційні стратегії» 2010) і слідкуйте за сторінкою на fb «Підтримка Захисників України: могилянці
- воїнам».
----------------------------------------------------МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ
5 – 8 жовтня – Школа ресторанного менеджменту в kmbs. Сторінка Школи у fb.
16 – 18 листопада – Школа ресторанного менеджменту Level up.
----------------------------------------------------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 і групі НаУКМА в fb.
25 вересня – розмова з доцентом кафедри історії і теорії культури РДГУ (Москва) Константіном
Єрусалимським «Призначення «Історії»: Князь Андрій Курбський і його твори в еміграції». Початок
о 17:00. Місце: Центр польських та європейських студій НаУКМА.
25 вересня – відкриття виставки Ігоря Цикури «Ненавмисні зв’язки».Початок о 18:00. Місце: галерея
ім. О. Замостян. Виставка триватиме до10 жовтня. Подія в fb.
25 вересня – презентація «Одеського пакету реформ». Початок о 18:30. Місце: kmbs.
25 вересня – показ фільму-сенсації 2014-го року «Путінські ігри» про Зимові Олімпійські ігри в Сочі в
рамках антикорупційного кіно марафону від Transparency International Україна і Docudays UA.
Початок о 20:00. Місце: KMArt Yard.
25 вересня – концерт хорових творів почесного доктора НаУКМАВалентина Сильвестрова,
написаних під час Революції Гідності. Початок о 20:00. Місце: Дім освіти та культури «Майстер Клас»
(вул. Лаврська, 16).
26 вересня – Свято хорової музики за участі Народної хорової капели «Почайна». Початок о 10:00.
Місце: Актова зала 1-го корпусу НаУКМА (1-217).
26 вересня – E-Dem пікнік 4.0. Початок о 10:00. Місце: KMArt Yard.
27 вересня – шаховий турнір KMArt Yard chess Grand Prix. Початок о 13:00. Місце: KMArt Yard.
28 вересня – лекція Юрія Олійника (політологія, 2013) «Сирійська криза: сторони і цілі». Початок о
18:00. Місце: приміщення «Українського студента».
29 вересня – зустріч з народним депутатом України Остапом Семераком (політологія, 1998) на
тему «Імплементація Угоди про асоціацію між Україною і ЄС: досягнення і виклики».
Бажанапопередня реєстрація. Початок о 17:30. Місце: KMArt Yard.
1 жовтня – науково-практичний семінар з правових аспектів розвитку паліативної допомоги в Україні.
Реєстрація для участі в семінарі до 30 вересня.
1 жовтня – презентація artbook «Марія» разом з Тарасом Чубаєм та Джалапітою. Початок о 19:00.
Місце: KMArt Yard.
1 жовтня – благодійний аукціон побачень на підтримку Наталі Тарасової (філологія, 2010).
Долучайтеся!

1 жовтня – благодійний вечір до 400-ліття Києво-Могилянської академії «Свобода. Лідерство.
Інновації. Творимо майбутнє разом!».
5 жовтня - публічна лекція ректора Інституту наук про людину (Відень, Австрія) Шаліні Рандерія і
дискусія на тему «Фрагментовані суверенності в еру глобалізації». Початок о 18:00. Місце:
Конгрегаційна зала Староакадемічного корпусу.
6 жовтня – науково-практичний семінар з проблем міжнародного права «Нова доктрина
міжнародного права Російської Федерації після анексії Криму». Кількість місць обмежена. Для участі в
семінарі зареєструйтесь до 28 вересня (включно). Подія в fb.

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!

