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- ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ-ПЕРЕМОЖЦЯ ЛЬВІВСЬКОГО ФОРУМУ ВИДАВЦІВ 2015
- ЗДОБУТКИ ТА ПРОЕКТИ МОГИЛЯНЦІВ
- ЕКСПЕРТНА ДУМКА
----------------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
Сьогодні, 30 жовтня, – презентація книги професора кафедри історії НаУКМА Олі Гнатюк «Відвага
і страх», що отримала гран-прі Міжнародного форуму видавців у Львові-2015 та Warszawska Premiera
Literacka-2015 (Польща). Книга побачила світ за підтримки НаУКМА, kmbs та вид-ва «Дух і
Літера». Початок о 18:00. Місце: Книгарня Є (вул. Лисенка, 3).
НаУКМА підписав петицію «Moving Forward on Open Access» Ліги європейських дослідницьких
університетів (League of European Research Universities (LERU) до Європейської комісії та Нідерландів
як країни-голови в Раді ЄС у 2016 році.
У КМА оголошено конкурс на здобуття премії Петра Могили за вагомі наукові дослідження, які
утверджують високий авторитет університетської науки на національному та міжнародному рівні і
опубліковані у вигляді монографій, енциклопедій, книг, циклу наукових праць, підручників,
навчальних посібників.
У видавництві «Дух і Літера» вийшла нова книга – «Дорога додому»Жана Ваньє.
----------------------------------------------------ЗДОБУТКИ МОГИЛЯНЦІВ
Вітаємо викладачку кафедри української мови НаУКМА Надію Трач(філологія, 2005) із присвоєнням
вченого звання доцента!
Студентка НаУКМА Юлія Кочетова (МП «Журналістика», 2 р.н.) зібрала кошти на автомобіль для
батальйону розвідників ЗСУ, в якому служить випускник НаУКМА Роман Набожняк (програмна
інженерія, 2013). Дякуємо всім, хто підтримав ініціативу Юлії.
Віталій Власенко (економічна теорія, 2008) з колегами зі спільноти у fb «Підтримка Захисників
України: могилянці - воїнам» зібрав вантаж ліків та оголосив нові потреби у допомозі для Василя М.,
сантехніка Академії, який служить у 80-й бригаді. Віталій дякує всім, хто долучається, щораз згадуючи,
що підтримка наших Захисників - наша Спільна справа!
----------------------------------------------------НОВИНИ АСОЦІАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ КМА
До 400-річчя Києво-Могилянської академії випускниця НаУКМА Ірина Пайосова ( БП «біологія» 2000
р., МП «екологія» 2002 р.) подарувала своїй Alma Mater картину «Вчена Берегиня», яку на замовлення
Ірини намалювала українська художниця Анастасія Медянік.
Розвиваємо культуру благодійництва. Міжнародний благодійний фонд «Таблеточки», засновниками
й працівниками якого є випускники НаУКМА, за організаційної підтримки Школи соціальної роботи
НаУКМА проведе 4 листопада акцію з експрес-перевірки групи кровідля випускників, викладачів,
співробітників і студентів Академії. Час: з 12.00 до 16.00. Місце: 4-206. А 13 листопада Школа охорони
здоров’я проведе традиційну акцію – День донора крові в Могилянці.
20 листопада під патронатом Олексія Цебра (економічна теорія, 2000)розпочне роботу 2-а виставка
«Творчі могилянчики». До участі у виставці запрошуються діти, онуки, сестри і брати (віком до 12
років) викладачів, співробітників, студентів і випускників НаУКМА, які малюють, вишивають,
займаються декупажем та іншими ручними виробами. Планується також «тихий» аукціон робіт для
підтримки АТО і музею НаУКМА. Усіх охочих взяти участь у виставці просимо приносити вироби з 4
до 11 листопада з 9:00 до 17:00 в Музей НаУКМА.Фотоальбом попередньої виставки.
----------------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:

Звернення Ініціативної групи «Першого грудня» до Президента, Верховної Ради та Кабінету
Міністрів «у зв’язку із загрозами, пов’язаними з ситуацією, що склалася з перейменуванням
Кіровограда». Серед членів групи могилянці: почесний президент НаУКМА В’ячеслав
Брюховецький та почесні професори НаУКМАБогдан Гаврилишин, Іван Дзюба, Мирослав
Попович.
Почесний професор НаУКМА Богдан Гаврилишин: «Ми вже перетворилися на патріотичну
українську націю».
О. Андрій Зелінський (політологія, 2013): «Функція військового капелана – не дати військовому
втомитись любити».
Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд (політологія, 1997):«Парламент має повернути собі голос».
Ярина Ключковська (культурологія, 1998): «The government failed to listen, and you had violence on the
streets».
Науковий директор Школи політичної аналітики НаУКМА ОлексійГарань: «Перші підсумки. Що
розкрили місцеві вибори».
Оксана Щур (філологія, 2010): «Яким буде для нас Франкфурт-2016».
Валерій Пекар(kmbs): «Хроніки Національної ради реформ. 19 жовтня. Угода з ЄС та безвізовий
режим».
Анастасія Леухіна (соціологія, 2001): «Місцеві вибори: 5 причин для оптимізму».
Ірина Троян (соціологія, 2015): «Гендерні квоти проти статус-кво: доступ жінок до політики».
----------------------------------------------------ТРИВАЄ БЛАГОДІЙНА КАМПАНІЯ ДО 400-ЛІТТЯ КМА:
Якщо кожен випускник зробить невеличкий внесок (принаймні 50 грн) – реалізується мрія
В.С.Брюховецького, про те, що саме випускники сучасної Академії відкриють світові славну
історію Могилянки та імена своїх попередників. Перший том видання енциклопедії «Київська
духовна академія (1819-1924) в іменах» вже було презентовано 14 жовтня. Другий том, в якому будуть
названі імена всіх благодійників, планується передати у поліграфію до кінця року.
Приєднайтеся до благодійників НаУКМА і фінансово підтримайте реалізацію стратегічних проектів:
Мережі XXI століття, Kyiv-Mohyla Scholarly Peer-Reviewed Journals та розвитку PhD-школи НаУКМА.
Внесок будь-якого розміру важливий!
----------------------------------------------------МОГИЛЯНЦЯМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:
Наша допомога потрібна Наталі Ксьондзик (філологія, 2009); Оксані Олійник (дів. прізв. Трояк;
культурологія, 1999); Олені Алімордановій, співробітниці студентської їдальні; професору к-ри
математики Вадиму Михалевичу та Наталі Тарасовій (філологія, 2010).
Допомога могилянцям-учасникам АТО. Звертайтеся до Віталія Власенка («Економічна теорія» 2008,
«Інноваційні стратегії» 2010) і слідкуйте за сторінкою на fb «Підтримка Захисників України: могилянці
- воїнам».
----------------------------------------------------ВАКАНСІЇ:
Про вакансії, надані партнерами Академії й 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.

13 жовтня – 5 листопада – виставка сакрального мистецтва «Могилянська Покрова». Місце: Галерея
мистецтв ім. О. Замостян. Час роботи: вівторок-субота, 11:00-19:00.
Жовтень-листопад – музейна експозиція «Києво-Могилянська академія: чотири століття історії». Час
роботи: пн.-пт. 9:00-18:00. Місце: Музей НаУКМА.
30 жовтня – презентація книги професора кафедри історії НаУКМАОлі Гнатюк «Відвага і страх», що
отримала гран-прі Міжнародного форуму видавців у Львові-2015 та Warszawska Premiera Literacka2015 (Польща). Початок о 18:00. Місце: Книгарня Є (вул. Лисенка, 3).
2 листопада – лекція «Кримськотатарське питання в контексті окупації Криму» професорки Наталії
Беліцер (Інститут демократії ім. Пилипа Орлика). Початок о 16:00. Місце: 4-101.
4 листопада – акція з експрес-перевірки групи крові. Час: з 12.00 до 16.00. Місце: 4-206.
4 листопада – презентація пошукової системи для хіміків SciFinder. Початок о 15:00. Місце:
Американська бібліотека НаУКМА, Media Room (4 корпус, 116 к.), вхід вільний.

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!

