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- ЛАУРЕАТКА НОБЕЛІВСЬКОЇ ПРЕМІЇ – ПОЧЕСНИЙ ДОКТОР НаУКМА
- ЗНАЙОМИМОСЬ: НАТАЛІЯ ГЛІНКА
- ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ
-------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА:
Вперше в історії Могилянки Почесним доктором НаУКМА стала лауреатка Нобелівської премії.
Зустріч могилянської спільноти з п. Світланою Алексієвич відбулась 7 квітня. Відео-запис
незабором буде оприлюднено на сайті НаУКМА.
У видавництві «Дух і літера» вийшла книжка Генрика Літвіна «З народу руського. Шляхта
Київшини, Волині та Брацлавщини (1569-1649)»
У Дні донора крові в НаУКМА взяли участь 65 могилянців. Наразі ведеться розгорнута діагностика,
кожен донор отримає результати конфіденційно, а Клуб донорів крові повідомить про загальну
кількість придатної крові на своєму сайті.
14 квітня – «Кого виховують в університетах: особистість VS спеціальність» - зустріч могилянської
спільноти з проф. Юло Вооглайдом, відомим естонським філософом, експертом в сфері
трансформації освіти та почесним професором Тартуського університету. Необхідно попередньо
зареєструватись.
-------------------------------------------ЗНАЙОМИМОСЬ:
До 20-ї річниці першого випуску Могилянки продовжуємо публікувати інтерв’ю з випускниками
бакалаврських програм 1996 року.
Наталія Глінка (культурологія, бп 1996, мп 1998), канд.філол.наук,доцент, в.о. завідувача кафедри
теорії, практики та перекладу англійської мови НТУУ «КПІ»: «Ми були єдиними, першими,
унікальними»
-------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ:
2 квітня відбулась зустріч активу випускників НаУКМА – тих людей, які протягом останніх двох років
активно співпрацювали з Могилянкою, створювали стипендії та гранти, здійснювали програми та
проекти в alma mater, а також випускників, які реалізують важливі для розвитку країни та
суспільства проекти. Знайомились, дізнавались про проекти один одного, домомвлялись про
взаємодію, обмінялись думками щодо громадської організації випускників. Детальнішу інформацію
про зустріч та проекти випускників буде незабаром оприлюднено на сайті Асоціації випускників
НаУКМА.
13 квітня - презентація соціологічного дослідження випускниць НаУКМА «Невидимий батальйон:
участь жінок у військових діях в АТО». Авторки: координаторка проекту Марія Берлінська (юдаїка,
2015), керівниця Волонтерської організації «Центр підтримки аеророзвідки»; Тамара
Марценюк (соціологія, 2004), канд.соц.наук., доцентка кафедри соціології НаУКМА; Анна
Квіт (соціологія, 2009), наукова співробітниця Київської школи економіки, дослідниця з гендерних
питань; Ганна Гриценко (історія, 2011, менеджмент зв’язків із громадськістю, 2014), незалежна
дослідниця із гендерних питань. Початок о 18:00. Місце: KMArt Space, вул. Волоська, 8/5, 4 корпус,
підвал.
Асоціація випускників НаУКМА розпочинає співпрацю зі школоюдержавного управління Civil and
political School (CAPS) і запрошує 13 квітня на презентацію нової програми CAPS, створеної за
методикою автора освітніх курсів Harvard BusinessSchool Kevin X Murphy. Випускники
Могилянки мають змогу отримати знижку на участь у програмі, охочі – пишіть на email: info@kmaalumni.org.ua. На зустрічі прем’єр-міністр Грузії (2008-2009 рр.) Грігол Мгалоблішвілі, а
також Kevin X Murphy представлять свої звернення до українців, Владислав Рашкован і Максим
Нефьодов поділяться своїм баченням інтеграції західної освітньої моделі в Україні, а засновники
CAPS Яна Ібрагімова й Георгій Зубко презентують звіт про розвиток формування громадянського
суспільства. Також буде можливість познайомитися з викладацьким складом. Початок о 19:00,
у FEDORIV Hub.
--------------------------------------------

ТРИВАЄ БЛАГОДІЙНА КАМПАНІЯ ДЛЯ МОГИЛЯНКИ:
Збираємо кошти на друк енциклопедії «Київська духовна академія (1819-1924) в іменах» (керівник
проекту та відповідальний редакторВ.С.Брюховецький) - для друку другого тому не вистачає
117,5 тис. грн. Підтримайте важливий проект, долучіться до історії Могилянки,залиште власне
прізвище на шпальтах важливого видання! Дякуємо випускникам Анастасії
Пащенко (культурологія, 2012) й Андрію Грицаю (комп.науки, 2009) та Ірині Гриник, Наталії
Калюжній, Ользі Олофінській, які приєднались до кола благодійників. Зробити внесок дуже
просто.
--------------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА:
Оперативніше – публікації експертів-могилянців на сторінці Прес-центру НаУКМА
Олександр Жолудь (економ.теорія, 2001), експерт VoxUkraine та Центру еономічної стратегії : «Українці
та офшори: що робити»
Юлія Клименко (екном.теорія, 1997), заступник міністра, керівник апарату Міністра економічного
розвитку і торгівлі України розповідає про внутрішню кухню міністерства: «Хто б сюди не прийшов,
він загрузне в цьому болоті».
Анастасія Рябчук (соціологія, 2005), канд.соціол.наук, ст.викладач кафедри соціології
НаУКМА: «Криміналізація бездомності на пострадянських теренах»
Максим Саваневський (політологія, 1999), співзасновник Українського кризового медіа центру,
засновник Watcher, керуючий партнерPlusOne DA: «Інтернетом користуються 22 мільйони
українців». Про результати дослідження українського Інтернету.
--------------------------------------------------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).
-------------------------------------------МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ:
Звертаємо вашу увагу на проекти, ініціаторами та учасниками яких є могилянці:
kmbs Idea Days – вечірні події для тих, хто бажає щодня відкривати для себе щось нове, генерувати
ідеї, знайомитись з колегами та обмінюватись досвідом.
INNOVATIONS.com.ua – інтелект-проект Києво-Могилянської бізнес-школи.
Відкритий університет Майдану ONLINE – проект, заснований випускниками НаУКМА і kmbs.
Prometheus
Культурний проект
-------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ:
Слідкуйте за новинами: http://www.ukma.edu.ua | Календар подій тижня
НаУКМА | https://www.facebook.com/naukma | Афіша Кіноклубу НаУКМА |
13 квітня - презентація соціологічного дослідження випускниць НаУКМА «Невидимий батальйон:
участь жінок у військових діях в АТО». Початок о 18:00. KMArt Space, 4 корпус, підвал.
до 11 квітня - виставка «Навмання», творчий проект художньої студії НаУКМА «Антресоля».
Місце розташування КМЦ НаУКМА, Галерея мистецтв ім. Олени Замостян, вул. Іллінська, 9.
14 квітня – «Кого виховують в університетах: особистість VS спеціальність» - зустріч могилянської
спільноти з проф. Юло Вооглайдом, відомим естонським філософом, експертом в сфері

трансформації освіти та почесним професором Тартуського університету. Попередня
реєстрація. Початок о 16:00. НаУКМа, Актова зала, ауд. 1-217
15 квітня – відкриття виставки творів Анастасії Сідельник «Нічого, тобто все». КМЦ НаУКМА,
Галерея мистецтв ім. Олени Замостян, вул. Іллінська, 9 . Початок о 19:00.
18 квітня – презентація книжки лауреата Темплтонівської премії за духовне послання свого
життя 2015 року Жана Ваньє «Дорога додому». НаУКМа, вул.Волоська, 8/5, 5 корпус, ауд. 208.
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!

