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- ЗНАЙОМИМОСЬ: ОЛЕНА МАСЛЮКІВСЬКА, ЮРІЙ ПАНІН
- 25 ЧЕРВНЯ – ЗУСТРІЧ ВСІХ МОГИЛЯНЦІВ
- ПІДТРИМАЙТЕ ЕНЦИКЛОПЕДІЮ – ЗАЛИШИЛОСЬ 11 ДНІВ
-------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА
НаУКМА та ряд інститутів Національної академії наук України хімічного, фізичного і
біологічного профілю підписали угоди про створення Навчально-наукового комплексу, головною
метою є створення на базі НаУКМА спільних магістерських програм . Більше читайте в інтрев'ю
декана Факультету природничих наук п. Олександра Голуба.
Перший заступник Міністра економіки, випускниця НаУКМА 2005 р. Юлія Ковалів закликала
могилянців йти працювати в уряд і міняти країну
-------------------------------------------ЗНАЙОМИМОСЬ:
До 20-ї річниці першого випуску Могилянки продовжуємо публікувати інтерв’ю з випускниками
бакалаврських програм 1996 року. Олена Маслюківська (екологія, 1996, 1998), к.е.н., керівник
проекту «Механізм підтримки фахівців для реформ» при Нацраді реформ: Могилянка дає
розуміння, що одна людина може багато що змінити
Юрій Панін (інтелектуальні системи прийняття рішень, 2001; журналістика, 2003), викладач
Могилянської школи журналістики, засновник PinProdaction: Подобалось те – де я вчився
-------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ:
Анкета випускника НаУКМА – прохання заповнити тих випускників, які більше 3-х років не
оновлювали інформацію про себе.
до 20 червня – прийом заявок на конкурс «Мультиплікатор добра» - грант, що надається людині
(викладачу, співробітнику або студенту Могиляки), яка сама множить добро та спонукає інших
також творити добро. Якщо Ви знаєте таку людину – надішліть інформацію (ПІП, статус в
Могилянці, аргументація та приклад) грантодавцю – випускнику Олексію Цебру (економ.теорія,
2000) на ел.пошту oleksiitsebro@gmail.com.
9 червня – StartUp Survival test. Місце: KMArtSpase. Початок о 18:00.
25 червня – «КМА400Фест 2016.Чекаємо вдома» - фестиваль для всієї могилянської спільноти. Час
зустрічі з однкурсниками та викладачами.
25 червня - 20 річчя випуску перших бакалаврів НаУКМА (1995, 1996) – зустріч випускників в
рамках КМА300Фест (подія у fb). Інфо на сайті КМА. Хочете долучитись до організації, є ідеї й
пропозиції - звертайтесь Natalia Shumkova - shumkova@ukma.edu.ua.
-------------------------------------------ТРИВАЄ БЛАГОДІЙНА КАМПАНІЯ ДЛЯ МОГИЛЯНКИ:
Залишилось 11 днів до завершення благодійної кампанії збору коштів на друк енциклопедії
«Київська духовна академія (1819-1924) в іменах», не вистачає 111 тис. 560 грн. ДякуємоОлесі
Кирильчук та Юлії й Марині Ублінських, які підтримали видання минулого тижня.
Долучайтесь - Зробити внесок дуже просто. Звернення до випускників п. В’ячеслава
Брюховецького, керівника та відповідального редактора видання.
--------------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Оперативніше – публікації експертів-могилянців на сторінці Прес-центру НаУКМА
Ірина Миронова (екологія, 2005), громадський активіст : Je suis Грибовичі. Як ми всі
підкормлюємо гору сміття
Андрій Стельмащук (правознавство, 2005), керуючий партнер ЮК «Василь Кісіль і
Партнери»: Реформи розпочинаються тоді, коли приходять нові люди з мотивацією до змін
Мирослав Попович, український філософ, почесний професор НаУКМА: Савченко і політика:
хто кого?

Олексій Гарань, професор кафедри політології НаУКМА науковий директор Фонду
Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва: Чому Президент втрачає довіру українців?
Олексій Гарань, професор кафедри політології НаУКМА науковий директор Фонду
Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва: Регіонали: Чи можливий реванш?
Олексій Гарань, професор кафедри політології НаУКМА науковий директор Фонду
Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва: Євген Сверстюк: ставити пам'ятники не Бандері, а
рядовому бандерівцеві
--------------------------------------------------МОГИЛЯНЦЯМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:
Наша допомога 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:
Слідкуйте за новинами: сайт НаУКМА |fb NAUKMA | Календар подій тижня НаУКМА |
kmbs IDEA days | Афіша Кіноклубу НаУКМА | Події Культурно мистецького центру НаУКМА
та «Театрального центру Пасіка»
6 червня - дискусія і презентація книги «Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій
війні : Гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства»
Центр польських та європейських студій НаУКМА. Початок о 18:00
7 червня - публічна лекція-дискусія голови Правління Transparency International Хосе
Уґаса «Робота незалежних антикорупційних органів як підґрунтя для подолання
корупції». Початок о 17:00, ауд. 1-217. Потрібна передня реєстрація.
7 червня - презентація книжки Тараса Лютого «Ніцше. Самоперевершення». Модератор —
Вахтанг Кебуладзе. Місце: книгарня «Є», вул. Лисенка, 3. Початок — о 18.30.
7 (або 8, або 9) червня – зустріч з Любою Шипович (МП інформаційні управляючі системи та
технології, 2007), керівником ІТ-департаменту та Агенції із залучення інвестицій Одеської обласної
держадміністрації.
9 червня – зустріч із заступником київського міського Голови, секретарем Київської міської
ради Олексієм Рєзніковим «Відверта розмова про місто». Початок о 15:00. Місце: 1-217.
9 червня – StartUp Survival test. Місце: KMArtSpase. Початок о 18:00.
9-11 червня – Дні Малевича в Києві. Співорганізатор – kmbs.
11 червня - майстер-клас для небайдужих батьків «Свобода від виховання» від одного з
найяскравіших сучасних педагогів Діми Зіцера, очільника школи Апельсин та Інституту
неформальної освіти (Санкт-Петербург). Подія платна.
До 17 червня – триває виставка «Могилянські рукотвори», роботи якої візьмуть участь у конкурсі
на грант «Мультиплікатор щастя». Грант вручається найкращому митцю, твори якого роблять
власника та всіх оточуючих щасливими. Автор ідеї та грантодавець – випускник
НаУКМА Олексій Цебро (економ.теорія, 2000).
До 20 червня – прийом заявок на грант Олексія Цебра «Мультиплікатор добра» - людини,
що сама множить добро та спонукає інших також творити добро. Кандидатури на грант
надсилати на oleksiitsebro@gmail.com
2016 рік - 401-й в історії Києво-Могилянської академії! Шануємо минуле, творимо майбутнє!

