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- СТАРОАКАДЕМІЧНИЙ КОРПУС – НА МЕЖІ ЗАГИБЕЛІ
- ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ
- ЗНАЙОМИМОСЬ: КІРА РУДИК, ЛЕСЯ СТЕФАНІВ
- 17 ГРУДНЯ – ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ
------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА
13 грудня - «Староакадемічний корпус Могилянки: шляхи порятунку». Якщо найближчим
часом держава не включиться у процес порятунку Староакадемічного (Мазепиного) корпусу,
Україна ризикує втратити найстарішу навчальну будівлю, яка протягом 313 років існування не
змінювала свого освітнього призначення, а Могилянка втратить свій архітектурний символ.
Особливої підтримки просимо у випускників-журналістів, візьміть участь у круглому столі саме ви зараз найбільше можете допомогти Академії! Український кризовий медіа-центр, 10:1512:00.
16-18 грудня – перший фестиваль української есеїстки «Шерех», серед ініціаторів та
організаторів могилянці та партнери Академії. Приходьте, буде цікаво!
17 грудня – для абітурієнтів - День відкритих дверей в НаУКМА. Початок о 10:00. Не забудьте
поінформувати знайомих - учнів 9-11 класів та їхніх батьків!
За опитуванням роботодавців, проведеним Дослідницьким центром Міжнародного кадрового
порталу hh.ua в жовтні 2016 року, НаУКМА входить у трійку лідерів серед університетів,
випускників яких цінують найбільше. В опитуванні взяли участь 235 представників компаній із
різних регіонів України.
-------------------------------------------ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ
Олексій Павленко (економічна теорія, 1998) з листопада 2016 року очолив програму аграрноіндустріального розвитку Українського інституту майбутнього. Бажаємо Олексію успіхів та
натхнення. Нагадуємо, Олексій має великий досвід роботи на позиціях топ-менеджера в агробізнесі та у 2014-2016 роках він працював на посаді міністра агрополітики України.
8 грудня у проекті «KMA Professionals: Ким бути?» зі студентами зустрілись: Орест
Татомир (інтелектуальні системи прийняття рішень, 2009; інформаційні управляючі
системи та технології, 2011), який розповів про застосування методик бізнес-аналіза в
будь-якій галузі та роботу бізнес-аналітика, Ігор Соколов (прикладна математика, 2015)
розповів про особливості продакт-менеджменту. Студенти вперше зробили відеозапис, який
можна переглянути на сторінці проекту у fb.
У цьому навчальному році стартував другий етап проекту «Профі+»: програми тренінгів з soft
skills для студентів Могилянки. Керівник проекту – власник і директор агенції «Таланти для
бізнесу» Валерія Казадарова (політологія, 1999). Другий тренінг, «Персональні фінанси»,
проведе 11 грудня фінансовий директор Сoppertino Inc., віце-президент Асоціації випускників
НаУКМА Любомир Остапів (економічна теорія, 2003).
-------------------------------------------ЗНАЙОМИМОСЬ
Кіра Рудик (інформаційні управляючі системи та технології, 2008): Бізнес-мама, яка робить
світ кращим
Леся Стефанів (теорія, історія літератури та компаративістика, 2013): Саме перешкоди часто
означають розвиток
______________________________
НАША ДОПОМОГА ПОТРІБНА
Друзі, традиційно, грудень це місяць добрих справ і допомоги ближнім. Студенти НаУКМА
організовують кілька благодійних подій для допомоги й запрошують випускників долучитись

будь-якою можливою сумою на рахунки могилянців: Мар'яни Пиріжок (політологія,
2013); Олени Алімарданової, працівниці студентської їдальні КМА; викладача кафедри
математики Вадима Михалевича. Кошти можна надсилати на рахунки, оголошені на сторінці
сайту НаУКМА, розділ Допоможи могилянцю!
Студенти і випускники-філологи створили проект «Побачення заради літератури», який діє до
9 грудня (23:59), зібрані кошти підуть на допомогу в лікуванні методистки кафедри
літературознавства Наталі Пелешенко.
А ще Спудейське Братсво Могилянки оголосило акцію «Миколайчик для дітей» - до 17 грудня
збирають іграшки, речі, книги та канцелярські вироби для дітей із дитбудинків. Заносити у 4107.
Дякуємо всім за підтримку!
-------------------------------------------ВАКАНСІЇ
Про вакансії, надані партнерами Академії й нашими випускниками, читайте на
сторінці Центру кар'єри та працевлаштування студентів НаУКМА (JCC) та на сайті
проекту Lobby X. До уваги випускників, які добре володіють англійською і люблять працювати
з дітьми - Uschool оголосила вакансіювикладача міжнародної програми.
-------------------------------------------ЕКСПЕРТНА ДУМКА
Найсвіжіші публікації могилянців дивіться на сторінці прес-центру КМА у рубриці Акценти.
--------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ:
сайт НаУКМА|Події тижня| fb NAUKMA|fb NaUKMA/відкрита група| kmbs IDEA days
13 грудня - «Творчий акт як таємниця свідомості: різні типи креативності та як працювати
з психотехніками?». Любко Дереш. kmbs, 18:30-20:00.
15 грудня – семінар «Як зберегти довірчі відносини з дітьми в кризові
моменти». Центр психосоціальної реабілітації НаУКМА
16 грудня - Вечорниці на Андрія, 17:00-20:30.
16-18 грудня – перший фестиваль української есеїстки «Шерех».
до 17 грудня - «Миколайчик для дітей» - студенти збирають іграшки, речі, книги та
канцелярські вироби для дітей із дитбудинків, заносити у 4-107.
17 грудня, субота, – для абітурієнтів - День відкритих дверей в НаУКМА. Початок о 10:00.

2016 рік - 401-й в історії Києво-Могилянськоїакадемії та 25-й з часу її відродження!
Підтримати Могилянку

