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- ПІДПИСАТИ ВІДКРИТИЙ ЛИСТ - ВРЯТУВАТИ СТАРОАКАДЕМІЧНИЙ
- ВІТАЄМО ОЛЕКСІЯ ЦЕБРА та ІГОРЯ ТЕСЛЕНКА
- ЗНАЙОМИМОСЬ: ГАННА ЗЕЛІНСЬКА
- ДОБРІ СПРАВИ ДЛЯ МОГИЛЯНЦІВ
------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА
13 грудня НаУКМА звернувся з Вікритим листом «Могилянка потребує невідкладної допомоги
держави у порятунку відомої пам’ятки архітектури – Староакадемічного (Мазепиного)
корпусу». Якщо найближчим часом держава не включиться у процес порятунку, Україна ризикує
втратити найстарішу навчальну будівлю та архітектурний символ. Академія звертається до всіх
могилянців, до всіх свідомих українців світу з проханням підтримати, підписати відкритий
лист. Cправа порятунку нашої культурної спадщини - наше спільне завдання! Матеріали круглого
столу: читати,дивитись на YouTube
17 грудня – для учнів 9-11 класів День відкритих дверей в НаУКМА.
------------------------------------------ВІТАЄМО:
Олексія Цебра (економічна теорія, 2000) з нагородою медаллю Міністерства оборони України «За
сприяння Збройним силам України». Пишаємось справами могилянців. Дякуємо Олексію за його
щоденну роботу задля підвищення рівня оборони країни та безпеки наших воїнів. Зичимо енергії
та сил у подальшій діяльності.
Доцента кафедри історії НаУКМА Ігоря Тесленка (історія, 2002) з перемогою книги «Князі
Вишневецькі» у Всеукраїнському конкурсі Держкомтерерадіо. п. Ігор є наковим редактором й
одним з авторів видання. Бажаємо натхнення та нових творчих успіхів! Запрошуємо на
презентацію книги, яка відбудеться 21 грудня, в середу, о 18:30 в Книгарні Є, вул. Спаська, 5.
-------------------------------------------ПРОЕКТИ
ВИПУСКНИКІВ
На платформі ВУМ-online стартував курс «Перша психологічна допомога в екстрених і кризових
ситуаціях». Приєднуйтесь!
Організатори новорічних благодійних акцій для дітей запрошують долучатися та просять
допомоги в поширенні інформації:
Спудейське Братсво Могилянки оголосило акцію «Миколайчик для дітей» - збирають іграшки,
речі, книги та канцелярські вироби для дітей із дитбудинків, які підтримують кілька років поспіль.
Передавати в офіс СБ, 4-107. Контактна особа – Ірина Наумук, голова СБ.
Марія Васильєва (філологія,4) запрошує приєднатись до благодійного проекту «Свято у твоїх
руках» для малюків з Київського обласного центру соціально – психологічної реабілітації дітей
«Узин» та Дитячого будинку сімейного типу родини Федоряка. Просто обиріть дитинку на сайті,
а з 19 по 21 грудня залишайте подарунок в Kmart Space. Контакти: zrobimosvyato@gmail.com.
-------------------------------------------ЗНАЙОМИМОСЬ
Ганна Зелінська (соціальна робота, 2010): Не можна йти на компроміс із мрією
______________________________
ДОБРІ СПРАВИ ДЛЯ МОГИЛЯНЦІВ
Гарною традицією для нашої спільноти у переддень Новорічних та Різдвяних свят стало
об'єднання зусиль задля добрих справ. І не тільки для своїх рідних і друзів, а й для всіх, хто цього
потребує. Перш за все - для людей, яких ми знаємо і за яких вболіваємо. Наші студенти вже
провели кілька благодійних акцій, але зібраних коштів далеко недостатньо. Давайте разом
створимо святковий настрій для наших колег і дамо їм трошки більше впевненості у змінах на
краще в новому році! Задля цього об’єднаємо хай невеликі, прийнятні для кожного,
можливості. Могилянці, які опинились у кризовій життєвій ситуації, пов'язаній із критичним
станом здоров'я, і яким потрібна допомога на лікування: Мар'яна Пиріжок (політологія,

2013);Олена Алімарданова, Вадим Михалевич, Наталя Ксьондзик, Кошти можна надсилати на
рахунки, опублфковані на сторінці сайту НаУКМА, розділДопоможи могилянцю!
------------------------------------------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.
-------------------------------------------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
16-18 грудня – перший фестиваль української есеїстки «Шерех», серед організаторів могилянці та
партнери Академії.
17 грудня, субота, – для абітурієнтів - День відкритих дверей в НаУКМА. Початок о 10:00.
19-22 грудня – міжнародна наукова конференція «Groups and Actions: Geometry and Dynamics»,
присвячена пам’яті професора В.І.Сущанського, співорганізатором якої є НаУКМА.
20 грудня - тренінг для науковців з користування базою Scopus.
21 грудня – презентація видання «Князі Вишневецькі», за наук.редакції І.Тесленка (історія, 2002).
Книгарня Є, вул. Спаська, 5. Початок о 18:30.
23 грудня - Різдвяний фест/Сhristmas Fairy від Спудейського Братства, радіо «КВІТ» та KMArt
Space

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

