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- FR-ЗВІТ КМА ЗА 1 ПІВРІЧЧЯ 2016
- ЗНАЙОМИМОСЬ: ОЛЕГ ДРИЖАК ТА ДАРІЯ ЛОСЄВА
- ОКСАНА ОЛІЙНИК ВІДРОДЖУЄ 100-ЛІТНЮ ШКОЛУ
-------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
Студенти Факультету правничих наук НаУКМА Христина Франчук і Віталій Трачук вибороли 4
місце в рейтингу Hardy C. Dillard Award за результатами змагань з міжнародного публічного
права імені Філіпа Джессапа у 2016 р.
Могилянка розповідає про fundraising у першій половині 2016 року. Завдяки підтримці
доброчинців вдалося відкрити комп'ютерні класи, оновити мережі, лабораторії, видати наукові
журнали, мотивувати стипендіями та преміями студентів та викладачів. Дякуємо!!! Ви допомагаєте
Академії розвиватися заради кращого майбутнього нашої країни!
1-го серпня розпочинається прийом документів на докторські програми. Нагадуємо, що за
«Законом про вищу освіту» з 2016-2017 н.р. навчання в аспірантурі в Україні триватиме 4 роки й
здобувачі отримуватимуть ступінь доктора філософії (PhD).
-------------------------------------------ЗНАЙОМИМОСЬ:
Олег Дрижак (економ.теорія, 2010) , радник групи реформи держпідприємств Міністерства
економіки і торгівлі України: «Tips and tricks» успіху
Дарія Лосєва, колишня студентка і могиляка за духом, співзасновниця науково-популярного медіа
порталу MyHelix: «Is smart a new sexy?»
-------------------------------------------ЗДОБУТКИ ВИПУСКНИКІВ:
Аспірантка кафедри фінансів Пєрвін Дадашова (фінанси, 2014) разом із колегами David Wheat з
ун-ту м. Бергена, Норвегія та Катериною Ганіною з Ірпінської спеціалізованої школи № 2
представили власний дослідницький навчальний проект на міжнародній конференції «Systems
Thinking & Dynamic Modeling Conference for K-12 Education» в США та отримали дуже схвальні
відгуки експертів. Вітаємо!
-------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ:
Збільшилась колекція дарунків Академії від Ірини Пайосової (біологія, 2002), яка у липні ц.р.
подарувала Музею НаУКМА дев`ять предметів, придбаних нею на благодійному інтернетаукціоні для підтримки української армії. Минулого року, до 400-ліття Академії, Ірина
подарувала alma mater картину «Берегиня». Дякуємо, Ірино!!!
Оксана Олійник (культурологія, 1999), культуролог та перекладачка оголосила про
наміри реставрувати мальовничу 100-літню школу у селі Христанівці на Полтавщині й зробити її
осередком культурного та освітнього життя району. Деталі читайте у пості Оксани у fb від 28
липня та у публікаціях «Киянка Оксана Олійник відбудовує школу на Полтавщині» та«Мужик має
тільки зробити те, про що між собою домовилися жінки». Не зважаючи на те, що Оксана мужньо
бореться з хворобою, вона готова реалізувати амбітний культурний проект на Полтавщині і
звертається по допомогу. Долучаймося!
Олександра Халаїм (екологія, 2010), молодший науковий співробітник НаУКМА розповідає про
форум «Кліматична освіта 2016», співорганізатором якого є Екоклуб «Зелена Хвиля». Форум
присвячено висвітленню теми зміни клімату у формальній та неформальній освіті, він має стати
комунікаційною платформою для діалогу між освітянами та громадськими активістами.
------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Ярослав Гицак, почесний професор НаУКМА, історик, член Несторівської групи: Утримати
Україну від найгіршого

Тарас Лютий (філософія, 2000), доцент к-ри філософії та релігієзнавства, поет,
письменник: Ідеологія: любити, ненавидіти чи розуміти?
Олександр Стародубцев (випускник kmbs), керівник департаменту регулювання державних
закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Реформа на практиці
Інна Совсун (політологія, 2005), перший заступник Міністра освіти і науки України: Як врятувати
Україну від пандемії плагіату
------------------------------------------МОГИЛЯНЦЯМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:
Випускниці НаУКМА Мар'яні Пиріжок / Maryana Pyrizhok (бп і мп політологія, 2013) потрібна
наша допомога. Діагноз – розсіяний склероз. Для покращення стану та підтримки якості життя
необхідно USD 1,500 на місяць протягом 2 років (вартість одної крапельниці). Пост на фб від 5
липня.
Наша допомога також потрібна у боротьбі з хворобами Олександру Копилову, Оксані Олійник,
Вадиму Михалевичу. Більше інформації на сторінці сайту НаУКМА«Допоможи Могилянцю».
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).
-------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ: сайт НаУКМА|Події тижня | fb NAUKMA|kmbs IDEA days
1-31 серпня - прийом документів в аспірантуру на програми підготовки здобувачів ступеня
доктора філософії (PhD)

2016 рік - 401-й в історії Києво-Могилянської академії! Шануємо минуле, творимо майбутнє!

