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- ВІТАЄМО ОЛЬГУ ЮРКОВУ, ЮЛІЮ КОВАЛІВ ТА НАТАЛІЮ ІВАНОВУ
- ЗНАЙОМИМОСЬ: АНАСТАСІЯ ЛЕУХІНА
- ПРОЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ
------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА
У рамках проекту «Діти Миру» Дитячого Фонду ООН ЮНІСЕФ та НаУКМА відбувся конкурс
для школярів з Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Луганської, Харківської областей на
найкращий соціальний проект «Відновлення мого місця проживання».
На запрошення студентів Академію відвідав Блаженнійший Любомир Гузар: Ми повинні
старатися будувати добрий світ!
Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович зустрівся зі студентами та професорами
Могилянки
------------------------------------------ВІТАЄМО
У 2016 році у списку найпрогресивніших особистостей Центральної та Східної Європи New
Europe 100 є керівники та співзасновники 5 українських проектів, зокрема - випускниця
програми «Журналістика цифрового майбутнього» МШЖ Ольга Юркова, яка представляє
заснований могилянцями у 2014 р. проект StopFake. Вітаємо п.Ольгу та її колег і дякуємо за їхні
зусилля у донесенні світові правди про Україну.
Вітаємо Юлію Ковалів (економ.теорія, 2006), яка стала керівником Офісу Національної
інвестиційної ради при Президентові України. Зичимо успіхів на новій посаді.
-------------------------------------------ЗНАЙОМИМОСЬ
Анастасія Леухіна (соціологія, 2007), голова атестаційної комісії Національної поліції України
у м.Києві, член експертної ради з реформування при МВС , громадська активістка: Якщо не
пробувати – точно нічого не вийде
-------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ / ПРОЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ
За підсумками опитування студентів факультету економічних наук лауреатом відзнаки Тараса
Лукачука (економ.теорія, 1997) «Найкращий викладач-наставник ФЕН» у 2015–2016 н.р. стала
доцент кафедри економічної теорії Наталія Юріївна Іванова. Вітаємо п.Наталю та дякуємо
Тарасові за підтримку університету та мотивацію студентів і викладачів до найефективніших
форм взаємодії.
Центр розвитку інновацій при НаУКМА презентував КиївРаді концепцію Громадського
бюджету. Наразі Центр запрошує могилянців навчитись об’єднувати зусилля в опрацюванні та
отриманні доступу до фінансування будь-яких суспільно-корисних проектів, зокрема
Громадського бюджету (Бюджету участі) у Києві.
24 листопада з ініціативи студ. організації Еколуб «Зелена хвиля» відбулась зустріч студентів з
випускниками-екологами, своїм досвідом ділилисьОльга Денищик (1998), Наталя Гозак і
Роман Петрів (2005), Марина Михайловська (2006), Олександр Кісліцин (2007), Лесь Баськов
і Микола Шлапак (2008), Олександра Халаїм (2010), Юлія Іванчикова (2016).
29 листопада – зустріч студентів-істориків з випускниками кафедри к.і.н. Вадимом
Арістовим (2010) та Ольгою Мартинюк (2009). Говоритимуть про власний шлях у професії,
про те, як обирали тему свого першого дослідження і що означає бути істориком у сучасній
Україні; дадуть конкретні поради щодо того, як реалізувати себе, займаючись улюбленою
справою.
До уваги випускників, які працюють в галузі pr та маркетингу – будемо вдячні за вашу
професійну точку зору! Могилянка запрошує оцінити проект бренд-буку. Коментарі та
пропозиції надсилайте Олексію Микульському на адресу pr@ukma.edu.ua до 29 листопада
2016 р.

ЕКСПЕРТНА ДУМКА
Найсвіжіші публікації могилянців дивіться на сторінці прес-центру КМА.
--------------------------------------------НАША ДОПОМОГА ПОТРІБНА
Дякуємо за небайдужість – якщо не ми підтримаємо своїх, то хто ж?
1та 2 грудня відбудуться благодійні акції День гарячого чаю у KMArt Space та студентський
«Благодійний Аукціон побачень'16», зібрані кошти підуть на допомогу у лікуванні Мар'яни
Пиріжок (політологія, 2013).
Наша допомога також потрібна Наталії Ксьондзик (Nataliia Ksondzyk. філологія, 2009),
співробітниці студентської їдальні Олені Алімардановій, викладачу кафедри
математики Вадиму Михалевичу.
-------------------------------------------ВАКАНСІЇ
Про вакансії, надані партнерами Академії й нашими випускниками, читайте на
сторінці Центру кар'єри та працевлаштування студентів НаУКМА (JCC) та на сайті
проекту Lobby X - платформи для обміну найкращими пропозиціями щодо
працевлаштування та участі у комерційних та некомерційних проектах.
-------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ:
сайт НаУКМА|Події тижня| fb NAUKMA|fb NaUKMA/відкрита група| kmbs IDEA days
до 27 листопада – у Мистецькому Арсеналі воркшопи для дітей різного віку на «Арсеналі
ідей», а для дорослих в цей час – виставки «Ефемероїди ХХ ст. у плакаті» та «Горизонт подій»
до 29 листопада – фотовиставка «Я реформатор», серед героїв якої багато могилянців. Музей
історії Києва.
29 листопада – зустріч студентів-істориків з випускниками кафедри - к.і.н. Вадимом
Арістовим (2010) та Ольгою Мартинюк (2009). Центр польських та європейських студій, 16:3018:00
1 та 2 грудня – благодійні акції День гарячого чаю у KMArt Space та студентський
«Благодійний Аукціон побачень'16» для на допомоги на лікуванняМар'яни Пиріжок.
з 7 грудня – у Культурному проекті стартує курс могилянських філософів Тараса
Лютого (філософія, 2000) та Людмили Кориворучки (філософія, 1998) «Історія класичної
філософії».
17 грудня – для абітурієнтів - День відкритих дверей в НаУКМА. Початок о 9:00. Перекажіть
зацікавленим!

2016 рік - 401-й в історії Києво-Могилянськоїакадемії та 25-й з часу її відродження!
Підтримати Могилянку

