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- ВІТАЄМО ЖАННУ БЕЗП’ЯТЧУК
- ЗНАЙОМИМОСЬ - ЯРОСЛАВ ЮРЧИШИН
- ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ, МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ
------------------------------------------НОВИНИ НаУКМА
23 січня-5лютого –зимова сесія Днів науки в НаУКМА, найважливіша подія року в
академічному календарі Могилянки, підбиття підсумків цілорічної дослідницької роботи
науковців, презентація її результатів, визначення напрямків наукового пошуку на рік
наступний, конференції, семінари, круглі столи і т.д. Дні науки не закінчуються у лютому, а
охоплюють заходи, які будуть проходити в університеті та за його межами впродовж всього
року. На пленарному засіданні з доповідями виступлять випускники - керівник Могилянської
школи
журналістики Євген
Федченко (політологія,
1996)
та
доцентка
кафедри
соціології Тамара Марценюк (соціологія, 2004).
------------------------------------------ВІТАЄМО
Жанну Безп'ятчук (політологія, 2006), яка 18 січня 2017 р. успішно захистила дисертацію
«Символічні репрезентації життєсвіту протесту в медіа: порівняльний крос-національний
аналіз висвітлення ЄвроМайдану» (Symbolic representations of protest life-world in media:
comparative cross-national analysis of EuroMaidan case) та отримала ступінь доктора філософії у
галузі масових комунікацій (PhD). Щиро вітаємо Жанну та її наукову керівницю Дарію
Орлову (політологія, 2008) і зичимо колегам успіхів у подальшій науковій та педагогічній
діяльності.
-------------------------------------------

ПРОЕКТИ ВИПУСКНИКІВ / ПРОЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ
Випускники кафедри екології започаткували розсилку «Eco-Alumni», яка міститиме
інформацію про вакансії у сфері охорони довкілля та екологічного консалтингу, нові проекти
та публікації випускників, результати їх наукових досліджень та анонси зустрічей. Микола
Шлапак (екологія, 2008) запрошує випускників кафедри переглянути архів розсилки та
підписатися за посиланням, а також заповнити коротку анкету.
22 січня - у День Злуки студенти та випускники НаУКМА традиційно беруть участь в
організації Всеукраїнської акції «Живий ланцюг Соборності». Вже десятий рік поспіль
ініціатива Вадима Васильчука (історія, 2006) та Братства козацького бойового звичаю
«Спас» об’єднує киян та всю Україну.
Людмила Іконнікова-Скуценя (культурологія, 2011, адміністратор проекту Фотовиставка «Я
реформатор», запрошує в НаУКМА на зустрічі з молодими управлінцями, держслужбовцями,
керівниками проектів: Іваном Хілобоком (реформа держслужби, 23 січня), Наталею
Бойко (реформа енергетики та енергоефективності, 24 січня),Дмитром Шимківим (заступник
Глави Адміністрації Президента, секретар Національної ради реформ, 25 січня).
26 січня - лекція «Вимагають хабар? Як діяти. Практичні аспекти» від Міждисциплінарного
науково-освітнього центру протидії корупції НаУКМА. Необхідна попередня реєстрація
27 січня - Андрій Рєпа (культурологая, 2002), культуролог, літературознавець, перекладач,
запрошує у КіноКлуб НаУКМА на лекцію «Ханна Арендт та її друзі» та перегляд стрічки
«Ханна Арендт».

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ:
ВУМ online | kmbs IDEA days
У Києві впроваджується нова суспільна інновація – громадський бюджет та вперше - чесне
електронне голосування за проекти. Спів-Координатором проекту є Центр розвитку інновацій
(НаУКМА) під керівництвом Сергія Лобойка. Запрошуємо могилянців реалізовувати свої ідеї
та змінити Київ. Наразі ви можете: а/обрати та проголосувати за 5 проектів, серед яких є і
проекти випускників Академії; б/взяти участь у Форумі громадських проектів 21 січня.
24 січня – старт програми «Науково-освітній семінар «Практична психологія: сучасні підходи»,
тривалість навчання 80 год., двічі на тиждень. Органзіатори: Кафедра психології НаУКМА та
Товариство конфліктологів України. Докладніша інформація: керівник проекту проф.
А.М.Гірник, girnyk[@]ukma.edu.ua, тел. 050 151 75 82, 096 4296514.
Світлана Матвієнко (філософія, 2008), Голова ради Лабораторії законодавчих ініціатив,
запрошує до участі у програмі Української школи політичних студій - одного з найуспішніших
мережево-освітніх проектів України, який за 11 років об’єднав більше 380 представників
успішної молоді з різних сфер. Програма проходить за підтримки Ради Європи. Реєстрація
триває до 19 лютого.
Лариса Човнюк (культурологія, 1996), керівник відділу міжнародного співробітництва
НаУКМА, звертає увагу, щодо 15 лютого охочі можуть подати аплікації на програму
Стенфордського університету - Stanford's Ukrainian Emerging Leaders Program.
Олександр Заклецький (екологія, 2002), куратор в Галереї Карась, звертає увагу могилянцівдослідників мистецтва та запрошує до участі у конкурсі ессе «А4, Кулькова ручка». Роботи
приймаються до 28 лютого.
----------------------------------------ЗНАЙОМИМОСЬ
Ярослав Юрчишин (політологія/європейські студії,2010), виконавчий директор Transparency
International Україна:Сповідуй те, що проповідуєш
--------------------------------------------

НАША ДОПОМОГА ПОТРІБНА
Продовжуємо допомагати могилянцям, які опинилися у кризовій життєвій ситуації: Мар'яні
Пиріжок, Олені Алімардановій, Вадиму Михалевичу, Наталі Ксьондзик. Кошти можна
надсилати на рахунки, оголошені на сайті НаУКМА, розділ Допоможи 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:
Любомир Остапів, Анастасія Леухіна, Валерій Пекар
-------------------------------------------АНОНС ПОДІЙ:
сайт НаУКМА|Події тижня| fb NAUKMA|fb NaUKMA/відкрита група
22 січня - Всеукраїнська акція «Живий ланцюг Соборності». Міст Патона, 10:00.
23
січня-5лютого – Дні
науки
в
НаУКМА.
Пленарне
засідання
розпочнеться
доповідями Є.Федченка, Т.Марценюк та В.Чорнобровкіної. Конгрегаційна зала НаУКМА,
15:00.
23 січня – у проекті «Я реформатор» зустріч з Іваном Хілобоком, реформа держслужби. КМЦ,
Галерея ім.Олени Замостян, 18:30.

24 січня - у проекті «Я - реформатор» зустріч з Наталею Бойко, реформа енергетики та
енергоефективності. КМЦ, Галерея ім. Олени Замостян, 18:30.
25 січня - семінар «Сучасний дослідник в інформаційному просторі». Американська бібліотека
ім. Віктора Китастого, почток о 12:00.
25 січня – зустріч могилянської спільноти з Левком Лук’яненком. Корп.4, ауд.101, 15:00.
25 січня - у проекті «Я - реформатор» зустріч з Дмитром Шимківим, заступником Глави
Адміністрації Президента, секретарем Національної ради реформ. КМЦ, Галерея ім. Олени
Замостян, 17:00.
26 січня - лекція «Вимагають хабар? Як діяти. Практичні аспекти» від Міждисциплінарний
науково-освітній центр протидії корупції НаУКМА. Необхідна попередня реєстрація. KMArt
Space, вул. Волоська, 8/5, початок о19:00.
27 січня – лекція Андрія Рєпи (культурологая, 2002) «Ханна Арендт та її друзі» та перегляд
стрічки «Ханна Арендт). Вул. Набережно-Хрещатицька, 27, ауд.13.

2017 рік - 402-й в історії Києво-Могилянськоїакадемії та 26-й з часу її відродження!
Підтримати Могилянку

