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- НАГОРОДИ МОГИЛЯНЦЯМ
- МАРАФОН НАПИСАННЯ ЛИСТІВ
- БЛАГОДІЙНІ ІНІЦІАТИВИ
----------------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
Другий президент НаУКМА Сергій Квіт та віце-президент з економіки та фінансів Людмила Дяченко
відзначені державними нагородами України. Вітаємо!
10 грудня – Марафон із написання листів: у День прав людини Могилянка і могилянці вже всьоме
стануть учасниками щорічної всесвітньої події Amnesty International , мета якого - нагадати про
необхідність дотримання людських прав і свобод. У 2015 році вимагаємо справедливості й для 4-х
українців, яких незаконно утримує Росія, - режисера Олега Сенцова, еколога Олександра Кольченка,
фотографа Геннадія Афанасьєва та історика Олексія Чернія. Листи можна написати власноруч в
Могилянці або підписати петицію он-лайн. Доєднуйтесь!
10-12 грудня в НаУКМА відбудеться Міжнародна конференція «Живучи в модерному місті: Київ
к.ХІХ-сер.ХХ століть», у рамках якої оголошено дві відкриті події з експертами – розмова про
"Збереження історичних пластів сучасного Києва" (10 грудня) та дискусія "Про що мовчить Старий
Київ?" (12 грудня).
Група студентів КМА другий рік поспіль оголошує соціальний проект "Подарунок дитині героя твоя подяка за мир" – збір благодійних коштів новорічні подарунки дітям учасників АТО
та Благодійний концерт (22 грудня 2015 р.), в якому візьмуть участь ці діти. У 2014 році такі подарунки
отримали і п’ять дітей могилянців-учасників АТО. Приєднуйтесь!
Айн Ренд: філософія індивідуальної свободи. Ярон Брук, голова Інституту Айн Ренд, розповів на
зустрічі в kmbs , як ідеї авторки трилогії «Атлант розправив плечі» втілюються у сучасних реаліях.
----------------------------------------------------НОВИНИ АСОЦІАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ КМА:
На запрошення Студентського наукового товариства правників "Scholaris" професорка
Оксфордського університету Анжела Євгеньєва (правознавство, 2005) зустрілась зі студентами
Могилянки й розповіла про особливості навчання та дослідницької діяльності у Великобританії та
про відмінності та спільні риси Могилянки та Оксфорду.
Вітаємо Марію Берлінську (МП «юдаїка», 2015), співзасновницю Центру підтримки аеророзвідки з
присудженням Волонтерської премії Євромайдан SOS – 2015. Серед номінантів були названі ще двоє
випускників НаУКМА: Віталій Власенко (економічна теорія, 2008) – активіст, засновник Facebookгрупи «Підтримка Захисників України: могилянці – воїнам» і щодня допомагає бійцям АТО та
Валентин Десятник (історія/археологія, 2007), який популяризує добровільне донорство крові,
співзасновник ГО «Свіжа кров». Вітаємо і пишаємось!
28 листопада відбулась друга щорічна конференція випускників kmbs – A2A conference, у якій взяли
участь більше 300 осіб. Учасники отримали можливість познайомились з 31 проектом випускників,
поділитись досвідом і пропозиціями та започаткувати співпрацю. Щиро вітаємо з
відзнакою kmbs «Випускник року» Олександра Стародубцева (Ex.MBA-10), одним із здобутків якого
є розвиток проекту реформування і прозорості системи державних закупівель Prozorro.
10 грудня в FEDORIV Hub відбудеться закритий благодійний аукціон "Подвиг заради життя",
організований волонтерською групою Олега Брусиловського (President's MBA kmbs), мета якого збір коштів на потреби сімей героїв-кіборгів, загиблих в Донецькому аеропорту. Випускники kmbs,
БП і МП НаУКМА можуть долучатись до аукціону, зокрема і виставляючи свої лоти на продаж. З цих
питань можете звертатись до Олега напряму: Brusilov777@yahoo.com, (067) 507 4202. Попередня
реєстрація тут.
----------------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Олексій Гарань, науковий директор Школи політичної аналітики НаУКМА: Чому в Маріуполі
знову перемогли регіонали
Олексій Павленко (економічна теорія, 1998): "Українсько-турецька співпраця: коли санкції на
користь".
Володимир Сущенко, доцент кафедри загальнотеоретичних і державно-правових наук НаУКМА: Як
в Україні призначають прокурорів, суддів та чиновників: про конкурси, конкурсні комісії та
приховані наміри їх учасників.
Юлія Шилова (економічна теорія, 2005): "Чорна п'ятниця" по-українськи: рітейлери обманюють
покупців.
Ярослав Юрчишин (політологія, 2010): Законодавчий листопад: активізація після виборів.
Ярослав Юрчишин (політологія, 2010): Перед ухваленням бюджету: кому пенсії та соціалка?

----------------------------------------------------ОСТАННІЙ МІСЯЦЬ ТРИВАЄ БЛАГОДІЙНА КАМПАНІЯ
для видання двотомника енциклопедії «Київська духовна академія (1819-1924) в
іменах». Випускники, підтримайте видання, розкажіть друзям і знайомим – приєднайтеся до
благодійників НаУКМА! Якщо кожен з 10 тисяч випускників зробить невеличкий внесок
(принаймні 50 грн) – реалізується мрія В.С.Брюховецького про те, що саме випускники
Могилянки допоможуть відкрити світові славну історію Академії та імена своїх
попередників. Унікальність цього видання полягає в тому, що воно не стільки систематизує вже
набуті знання (як традиційні енциклопедії), а вводить у науковий обіг цілий пласт нових знань та
нової інформації, знайденої дослідниками в архівах, зокрема в архівах спецслужб, та у
спілкуванні з нащадками вихованців КДА. 14 жовтня побачив світ перший том. Другий том, в
якому будуть названі імена всіх благодійників, планується передати у поліграфію до кінця
року. Дякуємо Олександру Бондаренку (фінанси, 2010), який долучився до кола благодійників
на минулому тижні.
----------------------------------------------------МОГИЛЯНЦЯМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:
У боротьбі з хворобами наша допомога потрібна Оксані Олійник (дів. прізв.
Трояк; культурологія, 1999); Олені Алімордановій, співробітниці студентської їдальні;
професору к-ри математики Вадиму Михалевичу, Наталі Тарасовій (філологія, 2010) та Наталі
Ксьондзик (філологія, 2009).
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».
----------------------------------------------------МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ:
5 грудня - подружжя випускників програми економічна теорія Юлія Шилова (2005) та Дмитро
Джеджула (2003; kmbs) запрошують на благодійний майстер-клас «Серцевина маркетингу за 8
годин».Кошти від проведення будуть спрямовані на проект «Таблеточки» та Центру дитячої
хірургії.
9 грудня – науково-практичний семінар для викладачів, студентів та співробітників НаУКМА
«Можливості навчання незрячих та слабозорих студентів в НаУКМА». Організатор – Школа сціальної
роботи НаУКМА. Початок о 15.00. Місце: 1-223.
12-13 грудня видавець і літературознавець Ростислав Семків (культурологія, 1999) проведе
авторський курс «10 концептів, що рухають літературу». Лектор розкаже, як зробити твір успішним,
та доступно і просто розповість про головні поняття теорії письма.
Початок о 13:00. Місце: Дім освіти та культури «Майстер Клас», вул. Лаврська, 16
Відкриті події від Києво-Могилянської бізнес-школи kmbs IDEA days: 9
грудня – How did Einstein Think: Scientific and Aesthetic Brilliance; 11 грудня - СЕМ як клієнтський
важіль впливу на бізнес.
----------------------------------------------------ВАКАНСІЇ:
Про вакансії, надані партнерами Академії й нашими випускниками, читайте на сторінці Центру
кар'єри та працевлаштування студентів НаУКМА.
Нова программа в НаУКМА «Європейські студії» шукає куратора. Заяви приймаються до 10 грудня.
----------------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ:
Слідкуйте за новинами на сайті НаУКМА та офіційній сторінці університету в fb.
20 листопада – 19 грудня – виставка «Творчі могилянчики – 2015». Працює щодня (крім неділі) з 10.00
до 18.00. Місце: Староакадемічний корпус НаУКМА (2 під’їзд).
5 грудня - благодійний майстер-клас «Серцевина маркетингу за 8 годин» від випускників програми
економічна теорія Юлії Шилової та Дмитра Джеджули.
5-6 грудня - До Всесвітнього дня прав людини – Кіномарафон
Amnesty International в
Україні запрошує на кінопокази фільмів на правозахисну тематику. Вхід вільний
9 грудня – науково-практичний семінар для викладачів, студентів та співробітників НаУКМА
«Можливості навчання незрячих та слабозорих студентів в НаУКМА». Організатор – Школа сціальної
роботи НаУКМА. Початок о 15.00. Місце: 1-223.
10-12 грудня - Міжнародна конференція «Живучи в модерному місті: Київ к.ХІХ-сер.ХХ століть»
Місце – Центр польських та європейських студій НаУКМА, корп. 6, підвал.
10 грудня – могилянський Марафон написання листів до Дня прав людини. Написати листи можна
буде у Спудейському братстві НаУКМА (Волоська 8/5, корпус 4, ауд.107) та в бібліотеці Антоновичів
на 2-му поверсі.

10 грудня - публічна лекція Вахтанга Кіпіані «Антисемітизм у медіа з 1988 дотепер: приклади України
і Росії». У рамках серії лекцій «Сучасний антисемітизм в Україні і світі». Початок о 18:00. Місце
- Офіс магістерської програми з юдаїки, вул. Волоська, 8/5, корпус 5, підвал.
10 грудня - розмова про "Збереження історичних пластів сучасного Києва" з Ганною Бондар, в.о.
директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА. Початок о 18:00. Місце – Центр
польських та європейських студій НаУКМА, корп. 6, підвал.
12 грудня - дискусія "Про що мовчить Старий Київ?". Учасники - письменниця Оксана
Забужко, києвознавець, історик Михайло Кальницький, координатор проекту "Захоплюючий
Київ"
Арсеній Фінберг (економічна теорія, 2003). Початок о 18:00. Місце – Центр польських та
європейських студій НаУКМА, корп. 6, підвал.
12-13 грудня видавець і літературознавець Ростислав Семків (культурологія, 1999) проведе
авторський курс «10 концептів, що рухають літературу». Лектор розкаже, як зробити твір успішним,
та доступно і просто розповість про головні поняття теорії письма. Початок о 13:00. Місце: Дім освіти
та культури «Майстер Клас», вул. Лаврська, 16
19 грудня – День відкритих дверей у НаУКМА.
З повагою,
Наталя Шумкова,
«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!

