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- НАУКМА В ЧЕТВІРЦІ НАЙКРАЩИХ РЕЙТИНГУ HAYGROUP
- ПОЧАТОК НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
- ПІДТРИМАТИ АLMA MATER
----------------------------------------------------Вітаємо випускників 2015 року в спільноті випускників-могилянців. Нас уже більше 10 тисяч!
----------------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
Академія розпочинає новий 2015-2016 навчальний рік:
31 серпня о 17:00-18:00 пройде церемонія Посвяти у спудеї НаУКМА.
1 вересня о 9:00 відбудеться інавгураційна лекція почесного професора НаУКМА Мирослава
Поповича на тему «Київ як другий Єрусалим». Місце: Актова зала КМЦ НаУКМА.
1 вересня о 15:00 професор Стенфордського університету (США)Норман Наймарк виступить з
лекцією на тему «Світова історія геноциду». Місце: Конгрегаційна зала Староакадемічного корпусу
НаУКМА.
2 вересня об 11:40 Патріарх Філарет прочитає лекцію «Сенс земного життя» в циклі «Духовні
цінності людини». Місце: Актова зала КМЦ НаУКМА.
Детальніша програма початку навчального року на сайті Академії.
Більше інформації про програми та підрозділи НаУКМА, про можливості для студентів, зокрема
гранти та стипендії, дивіться в електронній версії «Календаря-довідника НаУКМА» на 2015-2016 н.р.
Могилянка ввійшла до четвірки українських ВНЗ, що випускають найбільшу кількість топменеджерів за рейтингом журналу "Новое Время" HayGroup.
1 жовтня в Українському домі відбудеться благодійний вечір до 400-ліття КиєвоМогилянської академії «Свобода. Лідерство. Інновації. Творимо майбутнє разом!» Запрошуємо Вас
відвідати цей захід і своїм внеском сприяти розвитку університету у трьох стратегічних напрямках:
академічному (Докторська Школа НаУКМА), інфраструктурному (Мережі XXI століття) та
інституційному (Англомовні академічні журнали).
----------------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Почесний президент НаУКМА В’ячеслав Брюховецький: «Не бійтеся заперечити собі!».
Почесний професор НаУКМА Богдан Гаврилишин: «Щоб поставити Путіна на коліна, потрібно
небагато».
Міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко (економічна теорія,
1998): «Росія погрожує ембарго. Що робить уряд?».
Володимир Василенко, професор кафедри міжнародного права:«Незалежність як імператив».
Володимир Сущенко, доцент кафедри загальнотеоретичних і державно-правових наук: «Нова
українська армія. Що продемонстрував Марш Незалежності».
Професор кафедри літературознавства Володимир Панченко про дух Полуботка і те, чому МосковіїРосії не вдалося «приспати» Україну?
Володимир Єрмоленко (філософія, 2002): «Генії – це люди, які перетворили свою слабкість на силу».
Любов Якимчук (філологія, 2011): «Нам доведеться простити того, хто втрачав людське обличчя».
Ігор Лосєв, доцент кафедри культурології, про 24 роки умовно.

----------------------------------------------------ПІДТРИМАТИ АLMA MATER у рік 400-ліття Києво-Могилянської Академії!
Долучайтеся до реалізації стратегічно важливих проектів – благодійний фінансовий внесок будь-якого
розміру важливий для університету. Оберіть і підтримайте проекти:
1. Видання енциклопедії «Київська духовна академія (1819-1924) в іменах».
2. Мережі ХХІ століття. Комплексна модернізація інформаційної мережі НаУКМА
3.
Києво-Могилянські академічні англомовні рецензовані он-лайн журнали (KyivMohyla Scholarly Peer-Reviewed Journals, Kyiv-MohylaHumanities Journal).
4. Розвиток Докторської школи НаУКМА
5. Також Ви можете підтримати Академію безпосередньою участю ублагодійному вечорі «Свобода.
Лідерство. Інновації. Творимо майбутнє разом!» (1 жовтня 2015 р., Український дім).
----------------------------------------------------МОГИЛЯНЦЯМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:
Наша допомога потрібна Наталі Тарасовій (філологія, 2010) у боротьбі з важкими наслідками
аварії, Оксані Олійник (культурологія, 1999), яка потребує негайного лікування в Ізраїлі через
саркому, Олені Алімордановій, співробітниці студентської їдальні, якій потрібна фінансова
підтримка у лікуванні лімфоми Хожкіна.
Детальніша інформація в рубриці «Допоможи
могилянцю» на сайті НаУКМА.
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».
- Могилянський Волонтерський хаб – об’єднання могилянців, лідерів волонтерських груп для
акумулювання зусиль і ресурсів з метою оперативнішої та ефективнішої допомоги АТО. Охочі
приєднатися, звертайтесь до Павла Білодіда (історія, 2011): pb@kmbs.ua.
----------------------------------------------------МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ
2, 5 і 9 вересня – презентації МВА-програм kmbs. Обрати оптимальний день і час, а також
зареєструватися можна тут.
Тривають kmbs IDEA days – події для тих, хто бажає відкривати для себе щось нове, генерувати ідеї,
знайомитись з колегами та обмінюватись досвідом.
----------------------------------------------------ВАКАНСІЇ:
Про вакансії, надані партнерами Академії і 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.
31 серпня – Посвята у спудеї НаУКМА.
1 вересня – інавгураційна лекція почесного професора НаУКМАМирослава Поповича. Початок о
9:00. Місце: Актова зала КМЦ НаУКМА.
1 вересня – лекція професора Стенфордського університету (США)Нормана Наймарка на
тему «Світова історія геноциду». Початок о 15:00. Місце: Конгрегаційна зала (Староакадемічний
корпус НаУКМА, вул. Сковороди 2).
2 вересня – Патріарх Філарет прочитає лекцію «Сенс земного життя»в циклі «Духовні цінності
людини». Початок об 11:40. Місце: Актова зала КМЦ НаУКМА.

4 вересня – зустрічі з поетесою Любою Якимчук (філологія, 2011) тапрезентація її збірки «Абрикоси
Донбасу». Модератор презентації – професор кафедри літературознавства НаУКМА Віра Агеєва.
Початок о 18:00. Місце: Книгарня «Є» (Київ, вул. Лисенка, 3).
7 вересня – початок роботи «Школи Відеовиробництва»Моргилянської школи журналістики.

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!

