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- ПЕРЕМОГА МОГИЛЯНЦІВ-ПРАВНИКІВ
- ГРАНТ «МУЛЬТИПЛІКАТОР ДОБРА»
-20 РОКІВ ВИПУСКУ ПЕРШИХ БАКАЛАВРІВ УКРАЇНИ
-------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА
Перемога студентів факультету правничих наук на Telders International Law Moot Court
Competition
Лабораторія загальної та неорганічної хімії факультету природничих наук НаУКМА отримала
нові лабораторні столи. Це сталось завдяки благодійній підтримці партнера НаУКМА - Наукововиробничого підприємства «Укроргсинтез» та, зокрема, сприянню заст. директора з
розвитку, випускниці Академії п. Оксані Василенко (хімія, 2006). Дуже дякуємо!
Києво-Могилянська бізнес-школа та Magellan Institute, французький центр освіти та прикладних
досліджень в області управління людськими ресурсами в міжнародних компаніях, офіційно
підписали меморандум партнерства.
Бібліотекарі з різних областей України пройшли навчання за програмою Києво-Могилянською
бізнес-школи «Стратегії розвитку». Це гуманітарний проект, експерти kmbs і надалі будуть
здійснювати консалтинг для УБА.
-------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ:
Анкета випускника НаУКМА - до уваги випускників, які протягом останніх 3-х років не
оновлювали інформацію про себе - заповніть, будь ласка, анкетку. Мета – налагодити більш
ефективну комунікацію та ВЗАЄМОДІЮ, спростити пошук однокурсників, визначити експертів в
галузях та потенційних партнерів у суспільно корисних проектах.
Оголошено конкурс на грант «Мультиплікатор добра», що надається людині (викладачу,
співробітнику або студенту Могиляки), яка сама множить добро та спонукає інших також творити
добро. Якщо Ви знаєте таку людину – надішліть до 20 червня інформацію (ПІП, статус в
Могилянці, аргументація та приклад) грантодавцю – випускнику Олексію Цебру (економ.теорія,
2000) на ел.пошту oleksiitsebro@gmail.com.
2 червня – Асоціація випускників запрошує на зустріч з віце-прем'єр-міністром,
міністром регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України, випускником kmbs п. Геннадієм
Зубком (МBA, 2007). Тема: «Розвиток України через децентралізацію та реалізацію стратегічних
інфраструктурних проектів. Як Могилянці можуть допомогти на місцях - в своїх регіонах та у
своїх галузях». Кількість місць обмежена, прохання попередньо зареєструватись. Участь за
підтвердженням, місце зустрічі буде повідомлене 1 червня на ел.пошту.
4 червня – наша випускниця Оксана Олійник (випускниці БП «філософія», 2006, МП
«культурологія», 2009) не тільки успішно бореться з тяжкою хворобою, а й веде активне
громадське життя. Оксана організовує та запрошує на «Толоку заради відродження Христанівської
школи», збудованої за проектом Опанаса Сластьона в унікальному стилі «український
архітектурний модерн».
25 червня – фестиваль для всієї могилянської спільноти «КМА400Фест 2016.Чекаємо вдома».
25 червня в рамках фестивалю відбудеться зустріч перших випускників Могилянки 1995 і 1996
року з нагоди 20-річчя випуску. Хочете долучитись до організації, є ідеї й пропозиції звертайтесь Natalia Shumkova - shumkova@ukma.edu.ua.
-------------------------------------------ТРИВАЄ БЛАГОДІЙНА КАМПАНІЯ ДЛЯ МОГИЛЯНКИ:
Залишилось 18 днів до завершення благодійної кампанії збору коштів на друк енциклопедії
«Київська духовна академія (1819-1924) в іменах», не вистачає 112 тис. 760 грн. Дякуємо п. Ернесту
Гуку та випускникам і тепер вже викладачам Академії Дарії Орловій та Миколі Хоменку, які
підтримали видання минулого тижня. Долучайтесь - Зробити внесок дуже просто. Звернення до
випускників п. В’ячеслава Брюховецького, керівника та відповідального редактора видання.
---------------------------------------------------

ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Оперативніше – публікації експертів-могилянців на сторінці Прес-центру НаУКМА
Олександр Скороход (біологія, 2007), к.б.н., науковий співробітник Інституту молекулярної
біології та генетики, голова Ради молодих вчених НАН України: «Перед українською наукою
стоїть завдання залучати кошти бізнесу»
Євген Федченко (політологія, 1998), Директор Могилянської школи журналістики: «Для Росії
пропаганда - це потужна зброя, яка закладена у Військову доктрину»: про радянські та російські
інформаційні війни
Олексій Гарань, професор кафедри політології НаУКМА науковий директор Фонду
Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва: Чего добился Порошенко за два года
Олексій Гарань, професор кафедри політології НаУКМА, науковий директор Фонду
Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва: Порошенку треба думати, що про нього напишуть
в підручниках історії
Дмитро Дроздовський (Філологія: Теорія, історія літератури та компаративістика(філологія,
2010), головний редактор Українського журналу іноземної літератури «Всесвіт»:Гібридність
зла: про англомовну книжку статей, виступів та есеїв Сергія Квіта The Battlefrontof
Civilizations: Education in Ukraine» («Фронт битви цивілізацій: освіта в Україні»)
--------------------------------------------------МОГИЛЯНЦЯМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:
Більше інформації на сторінці сайту НаУКМА «Допоможи Могилянцю».
Друзі, сумна новина - пішла з життя Олена Мельник (екологія, 1999, minor - економіка) - див.
пост Elena Mir від 16 травня). Світла пам’ять! Потрібна допомога двом її маленьким синам 5 і 3
років та батькові Олени, пенсіонеру, який їх виховує: Банківська картка батька: Мельник Анатолій
Григорович, Приватбанк 4731 2171 0708 7593; телефон: 096 1297500.
Наша допомога потрібна у боротьбі з хворобами Олександру Копилову, Оксані Олійник,
Вадиму Михалевичу.
Допомога могилянцям-учасникам АТО - «Підтримка Захисників України: могилянці - воїнам».
-------------------------------------------МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ
30 травня – 4 червня – практичний навчальний курс «Відеозйомка на фотоапарат» Могилянської
школи журналістики. Протягом тижня ви опануєте практичні навички професійної відеозйомки
на вашому фотоапараті або відеокамері.
------------------------------------------ВАКАНСІЇ:
Про вакансії, надані партнерами Академії й нашими випускниками, читайте на сторінці Центру
кар'єри та працевлаштування студентів НаУКМА (JCC).
-------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ:
Слідкуйте за новинами: сайт НаУКМА | Календар подій тижня НаУКМА | fb NAUKMA | Афіша
Кіноклубу НаУКМА | Події Культурно мистецького центру НаУКМА та «Театрального центру
Пасіка»
28 травня - найчисельніший в історії України урок англійської мови, що спробує перевершити
існуючий світовий рекорд Книги рекордів Гіннеса
31 травня – День навчання в Могилянці для дітей 9-14 років.
2 червня – зустріч з віце-прем'єр-міністром, міністром регіонального розвитку, будівництва та
ЖКГ України, випускником kmbs п. Геннадієм Зубком. Попередня реєстрація.Початок о 19:00.
2 червня – лекція для студентів Сергія Лесняка (філософія, 2000) у курсі «Філософія війни».
7 (або 8, або 9) червня – зустріч з Любою Шипович (МП інформаційні управляючі системи та
технології, 2007), керівником ІТ-департаменту та Агенції із залучення інвестицій Одеської обласної
держадміністрації.
9 червня – зустріч із заступником київського міського Голови, секретарем Київської міської
ради України Олексієм Рєзніковим «Відверта розмова про місто». Початок о 15:00. Місце: 1-217.
До 17 червня – триває виставка «Могилянські рукотвори», роботи якої візьмуть участь у конкурсі
на грант «Мультиплікатор щастя». Грант вручається найкращому митцю, твори якого роблять

власника та всіх оточуючих щасливими. Автор ідеї та грантодавець – випускник НаУКМА Олексій
Цебро (економ.теорія, 2000).
До 20 червня – прийом заявок на грант Олексія Цебра «Мультиплікатор добра» - людини,
що сама множить добро та спонукає інших також творити добро. Кандидатури на грант
надсилати на oleksiitsebro@gmail.com
2016 рік - 401-й в історії Києво-Могилянської академії! Шануємо минуле, творимо майбутнє!

