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- ВІТАЄМО: АЛІНУ РУДЮ, СЕРГІЯ ЛЕСНЯКА, КАТЕРИНУ ГУПАЛО
- ЗНАЙОМИМОСЬ: БОГДАН МАСЛИЧ
- ЗАПОВНІТЬ АНКЕТУ ВИПУСКНИКА
-------------------------------------------НОВИНИ:
Студенти успішно представили Академію правники на міжнародних змаганнях Central and Eastern
European Moot Court Competition(CEEMC), філологи на Всеукраїнській студентській олімпіаді з
української мови і літератури.
-------------------------------------------ЗДОБУТКИ ТА ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ:
Вітаємо Аліну Рудю (політологія, 2005, журналістика, 2009) презентацією книги «Prypyat mon amour»
та відкриттям у Берліні персональної фотовиставки, присвячених 30-й річниці Чорнобильської
аварії.
Вітаємо Сергія Лесняка (філософія, 2000), українського бізнесмена, який тривалий час живе і працює
в Китаї, з виходом у його перекладінайдавнішого в історії трактату з військової стратегії і
тактики«Мистецтво війни» Сунь-дзи. Читайте інтрев’ю Сергія у «ZN, UA»:Мистецтво перемагати у
війні та бізнесі.
Вітаємо випускницю 2009 року Факультету правничих наук Катерину Гупало, яка стала партнером
Адвокатського об'єднання Arzinger.
25 червня – День зустрічі випускників бакалаврських програм 1995 і 1996 року, 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.ua до 15 травня.
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.
-------------------------------------------ЗНАЙОМИМОСЬ:
До 20-ї річниці першого випуску Могилянки продовжуємо публікувати інтерв’ю з випускниками
бакалаврських програм 1996 року.
Богдан Маслич (екологія, 1999), виконавчий директор Ресурсного центру ГУРТ: «Могилянка
визначила все моє життя і в особистому, і в професійному плані».
-------------------------------------------ТРИВАЄ БЛАГОДІЙНА КАМПАНІЯ ДЛЯ МОГИЛЯНКИ:
Для друку другого тому енциклопедії «Київська духовна академія (1819-1924) в іменах» не вистачає
117 тис. грн., до закінчення благодійної кампанії залишилось 46 днів. 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
Євген Глібовицький (політологія, 2000), засновник експертної компанії pro.mova, учасник
Несторівської групи: «Українці більше схожі на американців, ніж на європейців»: про виклилки
майбутнього для України.
Ігор Бураковський, професор кафедри еконмоічної теорії НаУКМА, голова правління Інституту
економічних досліджень та політичних консультацій: Експортна стратегія: декілька тез про
ключовий економічний документ України.

Могилянці - члени Ініціативної групаи«Першого грудня»: Президент не подав країні особистий
приклад жертовності.
--------------------------------------------------МОГИЛЯНЦЯМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:
Більше інформації на сторінці сайту НаУКМА «Допоможи Могилянцю».
Наша допомога у боротьбі з хворобами необхідна Олександру Копилову, 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).
-------------------------------------------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»
10-17 травня – міні курс Алана Мінца «The Fiction of S. Y. Agnon, Noble Laureate».
11 травня – у проекті «Креативний сніданок» Микола Ковальчук(філологія, 2006), викладач
Могилянської школи журналістики, Школи візуальних комунікацій, сертифікований тренер у галузі
нових медіа Internews Network.
12 травня – лекція «50 років у журналістиці. З цензурою та без»президента Фонду «Голокост»,
кінокритика, журналістки, правозахисниці та громадської діячки Алли Гербер. Початок о 18.00.
Місце - Музей НаУКМА.
До 20 травня – прийом заявок на участь у Літньому таборі для молоді 14-17 років
при НаУКМА, надсилати на lari@ukma.kiev.ua.
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.
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!

