Kyiv-Mohyla Alumni News. 28.10-6.11.2016
- БЛАГОДІЙНИЙ ВЕЧІР КМА – ПОСПІШІТЬ ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ
- ВІТАЄМО: РОМАНА МОГИЛЬНОГО, ЯРОСЛАВА БОЙКА, ВЛАДИСЛАВА САВИЦЬКОГО,
ОЛЕСЯ ПЕТРІВА, МАКСИМА ПІДДУБНОГО
- ЗНАЙОМИМОСЬ: ОЛЕНА ТРОМПЕРТ, ВАДИМ ВАСИЛЬЧУК
-------------------------------------------На 91-му році життя відійшов у вічність Почесний професор НаУКМА Богдан Дмитрович
Гаврилишин – Велика Людина, Видатний Українець. Сумуємо. Пишаємося тим, що він
Могилянець - з самого початку, з 1991 року. Остання колонка Богдана Гаврилишина в НВ: З
України почнеться трансформація Європи
-----------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
Могилянка вдячна за підтримку всім випускникам та партнерам для яких є важливим розвиток
Академії та освіти в Україні! Представляємо результати фандрейзингу за третій квартал 2016
р. Залучено 5,6 млн. грн. коштами та обладнанням й отримано підтвердження планів підтримки
різних проектів у 2016 році на суму 1,7 млн. грн.
10 листопада – Благодійний вечір НаУКМА на підтримку Могилянки. 32 випускники вже
отримали свої квитки і стали гостями вечора. Приєднуйтесь.
1 листопада стартує проект «Кіно/Контекст»: покази сучасних українських документальних
фільмів та бесіди з їх продюсерами. Спільний проект Міжнародний фестиваль документального
кіно про права людини Docudays UA та Kyiv-Mohyla Business School [kmbs] спрямований не лише
на занурення в актуальні теми за допомогою кіно, а також у природу створення стрічок,
стратегію їх просування, прокату та умови виробництва в українських реаліях.
-----------------------------------------ВІТАЄМО:
Переможці першого Startup survival test НаУКМА Роман Могильний (маркетиг, 2012; pr,
2014), Ярослав Бойко (економ.теорія, 2014, маркетинг, 2016), Владислав Савицький(маркетинг,
2013), Олесь Петрів та Максим Піддубний (також вчились в КМА) взяли участь у 68 українському
етапі міжнародного Startup Crash Test Global де вперше презентували свій проект - Tagency:
мобільний додаток на iOS, який працює на базі штучних нейронних мереж, аналізує зображення
та генерує хештеги. Проект реалізований у співпраці з Центром розвитку інновацій при НаУКМА.
Молодці, вітаємо!
------------------------------------------ЗНАЙОМИМОСЬ:
Олена Тромперт (дів. Явор; культурологія, 2000), журналістка, дизайнера, член наглядової ради в
охороні психічного здоров’я GGZinGeest: Немає нічого сильнішого за людину, яка робить щось
тому, що вона цього хоче
Вадим Васильчук (мп «історія», 2006), голова БКБЗ «Спас», заступник декана з роботи зі
студентами НаУКМА, депутат Київради: Воля крізь життя
-------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ / ПРОЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ:
1 листопада у циклі «Могилянські історії» зі студентами НаУКМА зустрінеться Люба
Шипович (мп «інформаційні управляючі системи та технології», 2007), одна з 50 кращих жінокдевелоперів Нью-Йорку, президент Razom for Ukraine, керівник відділу технологій в Одеській
обласній держадміністрації. Розмова про IT, про професійні навички поза професією, про Любині
проекти розвитку для Одеської області та всієї України. Час: 15:00-16:20. Попередня реєстрація
обов’язкова.
До 15 листопада триває прийом робіт молодших могилянців віком до 12 років для участі у третій
виставці «Творчі могилянчики», яка проходить під патронатом Олексія Цебра(економ. теорія,
2000 р).

ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Найсвіжіші публікації могилянців дивіться на сторінці прес-центру КМА.
-------------------------------------------ВАКАНСІЇ:
Про вакансії, надані партнерами Академії та нашими випускниками, читайте на сторінці Центру
кар'єри та працевлаштування студентів НаУКМА (JCC).
-------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ: сайт НаУКМА|Події тижня| fb NAUKMA|kmbs IDEA days
Відкриті лекції Центру ім.Жана Моне з європейських студій:
31 жовтня – «Brexi t means Brexit…but what exactly is Brexit?. Political and legal parameters of UK’s
withdrawal from the EU», лекція професора Вестмінстерського університету, експерта з права ЄС
(Велика Британія) Адама Лазовського. НаУКМА, ауд. 4-101, 15:00-17:00.
1 листопада - «Україна в Раді Європи: 20 років членства». НаУКМА, ауд. 4-100, 13:30-15:00.
1 листопада - відкриття виставки «Творити з невидимого». Живопис Лінвуда Беррі (Іспанія).
Початок о 19:00. Культурно-мичстецький центр НаУКМА, вул. Іллінська, 9. Початок о 19:00.
1 листопада - «Стан демократії у країнах Центральної та Східної Європи» - зустріч з
соціологом Жоржем Мінком (Франція).
1 листопада – у проекті Кіно/Контекст- «Українські шерифи» Романа Бондарчука. Обговорення
з продюсеркою Дар'єю Аверченко.
10 листопада - БЛАГОДІЙНИЙ ВЕЧІР ТА АУКЦІОН задля підтримки проектів стратегічного
розвитку НаУКМА. Долучайтесь. Випускники можуть стати учасниками, партнерами, надати
лоти для аукціону, фінансово підтримати обраний проект, стати «адвокатами впливу» поширити інформацію, долучити колег до участі у вечорі та підтримки Академії.
2016 рік - 401-й в історії Києво-Могилянської академії! Шануємо минуле, творимо майбутнє!

