Kyiv-Mohyla Alumni News. 29.04.- 8.05.2016
- 30 ВІДЧУТТІВ МОГИЛЯНКИ
- ЗНАЙОМИМОСЬ: ВІТАЛІЙ ДЯТЛЕНКО, ТАРАС БАШТАННИК
- ЗУСТРІЧ ВИПУСКНИКІВ 1995-1996 РОКУ
-------------------------------------------НОВИНИ:
«Збережімо державу від саморуйнації!» - таке звернення оприлюднила Ініціативна група «Першого
грудня», що об’єднує провідних інтелектуалів українського суспільства, і учасниками якої є
могилянціПочесний президент НаУКМА В’ячеслав Брюховецький, Почесні професори Іван
Дзюба, Богдан Гаврилишин, Мирослав Попович, професори Володимир Панченко та Вадим
Скуратівський. Вони вважають, що на зміну корупційній змові має прийти здорова
солідарність. Відеозапис прес-конференції
29 квітня – стартує новий проект КМАrtYard цикл джазових вечорівMohyla Jazz. Перша подія
проекту Mohyla Jazz. DAY ONE, в гостях найкращі джазмени України: Олексій Коган,
квартет Дмитра Олександрова, Мар’яна Головко. Початок о 18:00. Для тих, хто не зможе
приєднатись запланована відеотрансляція

«30 відчуттів, від яких неможливо відмовитись в Києво-Могилянській
академії» - емоційне відео Галини Цегелик.
-------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ:
Асоціація випускників НаУКМА провела зустріч п. Хатією Деканоідзе, під час якої Голова
Національної поліції Українипрезентувала нову ініціативу «Клуб Друзів Поліції»
До уваги випускників, які протягом останніх 3-х років не оновлювали інформацію про себе
- заповніть, будь ласка, Анкету випускника НаУКМА. Мета – налагодити більш ефективну
комунікацію, спростити пошук однокурсників, визначити експертів в галузях та потенційних
партнерів для взаємодії у суспільно корисних проектах.
До уваги випускників 1995 і 1996 року. Оголошуємо 25 червня днем зустрічі з нагоди 20-річчя
випуску перших бакалаврських програм НаУКМА і України. Забронюйте цю дату для Могилянки.
Зголошуйтесь до участі в роботі групи з розробки програми події та її організації на ел.пошту п.
Наталі Шумкової shumkova@ukma.edu.uaдо 12 травня. Далі буде…
-------------------------------------------ЗНАЙОМИМОСЬ:
Віталій Дятленко (Інтелектуальні системи прийняття рішень, 2011), співзасновник сервісу підбору
таксі Uklon.com.ua: Ми мало витрачали і багато працювали: про те, як створити масштабний бізнес в
Україні
Тарас Баштанник (філософія, 2010), генеральний директор компаніі «Українська ягода»: Як
досягнути успіху до 30 років?
-------------------------------------------ТРИВАЄ БЛАГОДІЙНА КАМПАНІЯ ДЛЯ МОГИЛЯНКИ:
Для друку другого тому енциклопедії «Київська духовна академія (1819-1924) в іменах» не
вистачає 117 150 тис. грн., до закінчення благодійної кампанії залишилось 46 днів. Долучайтесь
- Зробити внесок дуже просто. Дякуємо студенту НаУКМА Максиму Куніцину,який долучився до
кола благодійників на минулому тижні. Звернення до випускників п. В’ячеслава Брюховецького,
керівника та відповідального редактора видання.
--------------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Оперативніше – публікації експертів-могилянців на сторінці Прес-центру НаУКМА
Катерина Ботанова (культурологія, 2001) : Ями для міністра. Як очолити міністерство культури-2016 і
вижити

В'ячеслав Брюховецький, д-р філол.наук, почесний президент НаУКМА: Якою має бути позиція
України по Мінську
Ігор Лосєв, доцент кафедри культурології: Стратегічний тил
Олексій Павленко (економ.теорія, 1998), екс-Міністр аграрної політики та продовольства
України: Український агроекспорт першим показав зростання до ЄС. Чи надовго?
Валерій Пекар, викладач kmbs, співзасновник громадянської платформи «Нова країна»: Останнє
дерево острова Пасхи
Мирослав Попович, почесний професор НаУКМА: Україні загрожує саморуйнування
Зоряна Черненко (правознавство, 2002), доктор права, доцент ФПвН та Школи охорони здоров’я
НаУКМА, голова правління Української медико-правової асоціації: Розмова в «Паралелях» про
те, чому так важко посуваються реформи в медицині, чого чекати від уряду Гройсмана та які пять
найперших кроків у реформуванні галузі необхідно зробити.
--------------------------------------------------МОГИЛЯНЦЯМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:
Більше інформації на сторінці сайту НаУКМА «Допоможи Могилянцю».
Терміново, 29 квітня, потрібно дозбирати 8 тис. грн. для закупівлі ліків за пільговою ціною
викладачеві КМА п. Олександру Копилову. Наша допомога у боротьбі з хворобами
необхідна Олексію Самокиші, Оксані Олійник, Олені Алімордановій, Вадиму Михалевичу,
Наталі Ксьондзик та Наталі Тарасовій.
Допомога могилянцям-учасникам АТО - «Підтримка Захисників України: могилянці - воїнам».
-------------------------------------------ВАКАНСІЇ:
Про вакансії, надані партнерами Академії й нашими випускниками, читайте на сторінці Центру
кар'єри та працевлаштування студентів НаУКМА (JCC).
StopFake, проект Могилянської школи журналістики, шукає редактора-фактчекера! CV з поміткою
"StopFake fact-checker" до 10 травня надсилайте на адресу fedchenko@ukma.kiev.ua
Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Києві шукає координатора програми «Енергетика та
зміна клімату».
-------------------------------------------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»
29 квітня - Mohyla Jazz. DAY ONE – світ джазу в стінах Могилянки. Перша зустріч циклу джазових
вечорів – в гостях найкращі джазмени України: Олексій Коган, квартет Дмитра Олександрова,
Мар’яна Головко. Подія благодійна. KMArt Yard, початок о 18:00
3 травня - вистава «Як вам це сподобається» – вистава без антракту за однойменною комедією У.
Шекспіра. Майстерня Леоніда Остропольського КНУКТіТ ім. Карпенка-Карого. Режисер Леонід
Остропольський. Культурно-мистецький центр НаУКМА, вул. Іллінська, 9, 2-й поверх. Початок о
19.00.
До 30 травня - художня виставка «Великодній сюжет у творчості сучасних українських
художників». Культурно-мистецький центр НаУКМА, Галерея мистецтв ім. Олени Замостян, вул.
Іллінська, 9. Галерея працює: вівторок-субота з 11.00 до 19.00. Вхід вільний
До 20 травня – прийом заявок на участь у Літньому табір для молоді 14-17 років
при НаУКМА, надсилати на lari@ukma.kiev.ua
8 червня – стартує «Школа глобальних ринків» kmbs.
З повагою,
Наталя Шумкова,
«Комунікації з випускниками НаУКМА»
04070, м. Київ, вул. Волоська, 8/5, к.5-204;
E-mail: ukma.alumni@gmail.com
2016 рік - 401-й в історії Києво-Могилянської академії! Шануємо минуле, творимо майбутнє!

