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- KMBS – НАЙКРАЩА БІЗНЕС-ШКОЛА 2015
- ЕКСПЕРТНА ДУМКА
- ПІДТРИМАЙМО ЕНЦИКЛОПЕДІЮ КДА
----------------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
kmbs визнано найкращою бізнес-школою 2015 року за версією Міжнародного фестивалюконкурсу Choice Of The Year!
Запрошуємо викладачів і співробітників Академії на інформаційну сесію щодо проектів Європейської
Комісії ERASMUS+, що відбудеться 30 листопада о 15:00 у 5-313.
30 листопада – 1 грудня в Музеї НаУКМА пройде Міжнародна наукова конференція «Митрополит
Андрей Шептицький та єврейські громади в часи Другої світової війни. Друга світова війна та долі
мирного населення у Східній Європі».
----------------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Почесний професор НаУКМА Мирослав Попович: «Енергія Майдану мала переродитися на щось
вагоме, однак процес пішов стандартно».
Олексій Скрипник (kmbs): «Ми повинні заглянути в Україну 2030 року».
Ігор Бураковський, професор кафедри економічної теорії: «Яка податкова реформа потрібна
Україні».
Тарас Лукачук (економічна теорія, 1997) про зміни в собі та компанії.
Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр, випускник kmbs (EМВА-8), про повноваження і ресурси.
Тарас Лютий (філософія, 2000), доц. каф. філософії та релігієзнавства: «Студенти не повинні
отримувати знання так, ніби купують продукти в магазині».
Андрій Солодько (правознавство, 2007): «Париж. Післямова».
Олена Богдан (соціологія, 2001), доцент кафедри соціології: «Соціологія — наука, яка нас вивільняє».
Валерій Пекар (kmbs): «Ми виступаємо за різке зниження податків на зарплату».
Ігор Лосєв, доцент кафедри культурології: «Росія і тероризм. Чи завжди хибна конспірологія?».
Анастасія Леухіна (соціологія, 2001): «Кого і чому не візьмуть в нову поліцію».
----------------------------------------------------НОВИНИ АСОЦІАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ КМА
Під патронатом випускника НаУКМА Олексія Цебра (економічна теорія, 2000) 20 листопада в
Староакадемічному корпусі НаУКМА (2 під’їзд) відбулося відкриття виставки «Творчі могилянчики –
2015». Виставка працює щодня (крім неділі) з 10:00 до 18:00 і триватиме до 19 грудня. До вашої
уваги фотоальбом виставки та подія на fb.
У рамках циклу зустрічей «Могилянські історії» Галина Янченко (соціологія, 2011), засновниця
Антикорупційного штабу Києва, депутатка Київради, поспілкувалася зі студентами НаУКМА.
----------------------------------------------------ТРИВАЄ БЛАГОДІЙНА КАМПАНІЯ ДО 400-ЛІТТЯ КМА:
Збираємо кошти на видання двотомника енциклопедії «Київська духовна академія (1819-1924) в
іменах». Випускники - підтримайте видання, приєднайтеся до благодійників НаУКМА!
Якщо кожен з 10 тисяч випускників зробить невеличкий внесок (принаймні 50 грн) – реалізується мрія
В.С.Брюховецького про те, що саме випускники Могилянки допоможуть відкрити світові славну
історію Академії та імена своїх попередників.
Унікальність цього видання полягає в тому, що воно не стільки систематизує вже набуті знання
(як традиційні енциклопедії), а вводить у науковий обіг цілий пласт нових знань та нової
інформації, знайденої дослідниками в архівах, зокрема в архівах спецслужб, та у спілкуванні з
нащадками вихованців КДА. 14 жовтня побачив світ перший том. Другий том, в якому будуть названі
імена всіх благодійників, планується передати у поліграфію до кінця року. Дякуємо Посольству
Республіки Сербія в Україні, Ксенії Кузнєцовій та Аліні Галбай, які долучились до кола
благодійників на минулому тижні.
----------------------------------------------------МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ
kmbs запрошує на передноворічну підбірку програм: 4-5 грудня – Дієві комунікації: PRактика
репутаційного менеджменту; 10-13 грудня – Digital marketing; 11-12 грудня – Рішення ТОС для
виробників, які працюють на замовлення; 11-13 грудня – Нові парадигми економічного
мислення; 12-13 грудня – Управління репутацією бізнесу.
----------------------------------------------------МОГИЛЯНЦЯМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:

Наша допомога потрібна Оксані Олійник (дів. прізв. Трояк; культурологія, 1999); Олені
Алімордановій, співробітниці студентської їдальні; професору к-ри математики Вадиму
Михалевичу, Наталі Тарасовій(філологія, 2010) та Наталі Ксьондзик (філологія, 2009).
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.
20 листопада – 19 грудня – виставка «Творчі могилянчики – 2015». Працює щодня (крім неділі) з 10.00
до 18.00. Місце: Староакадемічний корпус НаУКМА (2 під’їзд).
27 листопада – 27 грудня – Виставка-інсталяція Богдана Поліщука «Сценографія. Львівські нотатки».
Місце: Білий простір і Галерея мистецтв ім. О. Замостян.
28 листопада – Церемонія нагородження Могилянського Конкурсу Рухомої Картинки. Вхід вільний.
Початок о 16:00. Місце: IZONE.
30 листопада – інформаційна сесія щодо проектів Європейської Комісії ERASMUS+ для викладачів і
співробітників НаУКМА. Початок о 15:00. Місце: 5-313.
30 листопада – 1 грудня – Міжнародна наукова конференція «Митрополит Андрей Шептицький та
єврейські громади в часи Другої світової війни. Друга світова війна та долі мирного населення у
Східній Європі». Місце: Музей НаУКМА
30 листопада – презентація доповіді «Europe and Maidans: Polish-German support for civic societies in
Turkey and Ukraine». Модератор – Андрій Солодько (правознавство, 2007). Початок о 17:00. Місце:
Центр польських та європейських студій НаУКМА.
3 грудня – дискусія «Маніпуляції» в рамках проекту знань «Інтелектуальні дискусії» за участі
могилянців доц. каф. філософії та релігієзнавства Тараса Лютого (філософія, 2000) та викладачки
kmbs Любомири Бурлачук. Вхід вільний. Початок о 19:30. Місце: Radisson Blu Hotel, Kyiv.
6 -17 грудня – акція «Таємний Миколай у Могилянці».
10 грудня – могилянський Марафон написання листів до Дня прав людини. Написати листи можна
буде у Спудейському братстві НаУКМА (Волоська 8/5, корпус 4, ауд.107) та в бібліотеці Антоновичів
на 2-му поверсі.
9 грудня – науково-практичний семінар для викладачів, студентів та співробітників НаУКМА
«Інклюзивне навчання незрячих та слабозорих студентів в НаУКМА». Початок о 15.00. Місце: 1-223.
19 грудня – День відкритих дверей у 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!

