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Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

Вiтаємо з початком навчального року! 
Зичимо творчих звершень, натхнення, 

бажання творити добро! 



            ІЗ ПЕРШИХ УСТ

1.  Які у Вас враження від 
Свята знань 1-го вересня?

Просто найкращі враження, 
тому що я побачив блискучі очі 
дітей, які хочуть навчатися! 
Це стосується не лише тих, 
хто приєднався до нас у цьому 
році, а повністю всіх студентів 
Університету. Мені дуже спо-
добалася також нова чудова 
шоу –  програма від наших та-
лановитих акторів, яка зроби-
ла це свято ще яскравішим і 
виразнішим! 

 2. Чи було у Вашому житті 
таке перше вересня, яке Ви за-
карбували у своїй пам`яті на-
завжди?

Так, це було те перше верес-
ня, коли я повів до школи свою 
першу доньку. Я тоді був ще до-
волі молодий, і мене переповню-
вала гордість за мою дитину, 
яка йде до першого класу здобу-
вати знання.

3. У цьому році в нашому 
Університеті будуть проводи-
тися вибори голови Студент-
ського парламенту. Що Ви пора-
дили б кандидатам, які беруть 
участь у виборах, і які Ваші дум-
ки загалом про вибори?

По-перше, я хочу, щоб ці вибо-
ри були чесними та демократич-
ними. По-друге, кожен із охочих 
має створити свою унікальну 
програму і запропонувати її ви-
борцям. І, по-третє, ця людина 
має бути відповідальною, спра-
ведливою, працьовитою і вимог-
ливою, як до себе, так і до інших.
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4. Які проблеми існують в 
Університеті, що потребують 
негайного вирішення?

Знаєте, проблеми є завжди. 
Тим паче для такого великого 
Університету як наш, тому було 
б дивно, якби їх не було. Ті склад-
ні питання, які виникли, я думаю, 
найближчим часом вирішити.

5. Що Ви хотіли побажали пер-
шокурсникам, щоб їх навчання 
було успішним?

Я завжди хотів для цього 
Університету лише одного, щоб 
студенти жили студенським 
життям. І я бажаю їм цього, щоб 
у свій час вони навчалися, не заб-
ували радіти та насолоджувати-
ся життям і, головне, – кохати, 
тому що кохання робить життя 
незвичайним.

Інтерв’ю провела 
студентка ІІ курсу 

Інституту журналістики, 
кіно і телебачення 

Яна МАЙДАНІК

 Делегація науковців Національного універ-
ситету м. Джакарта (Індонезія) в Київському 

міжнародному університеті

 Метою зустрічі було обговорення шляхів підвищення якості освіти, можливості студентам навчатися за сучасними 
міжнародними, популярними та унікальними програмами. Особливу зацікавленість у проведенні стажування й обміну 
студентами та викладачами гості проявили до споріднених з КиМУ спеціальностей, а саме, міжнародні відносини, міжна-
родне право, публічне управління та адміністрування, політичні науки, економіка, менеджмент, туризм, комп’ютерні науки 
та інформаційні технології, іноземна філологія (мови – японська, корейська, індонезійська) і туризм. Успішній реалізації 
таких проектів, на думку іноземних партнерів, є те, що робочою мовою в КиМУ нарівні з українською є англійська мова 
та прекрасна матеріальна база. Обговорювалися також питання напрямків спільних наукових досліджень і їх публікацій 
у наукових збірниках університетів, підготовки фахівців за програмою подвійних дипломів, зокрема з іноземної філології. 
Учасники зустрічі обмінялися існуючим досвідом міжнародних обмінів, який уже практикується, і висловили бажання 
розширювати його. Зустріч закінчилася домовленостями про створення робочої групи з підготовки пакета документів, 
необхідних для здійснення спільної діяльності (Новини із сайту університету).

 12 вересня 2018 року в Київському міжнародному університеті 
відбулася зустріч президента університету, професора Хачатуряна 
Х.В., віце-президента, професора Шумигори Л.І., проректора, профе-
сора Тіменко І.В. з делегацією науковців Національного університе-
ту м. Джакарта (Індонезія) на чолі з його ректором доктором наук 
Ель Амрі Бермаві Путера. Учасниками зустрічі були пан Гатот Амріх 
Джемірін – радник посольства Індонезії в Україні та співробітники від-
ділу культури посольства – Прабово Хімаван і Агунт Трі Вібово, а та-
кож 9 професорів університетів Індонезії (7 - Національний універси-
тет Джакарти, 1 – Університет Північної Суматри, 1 – Університет 
«Паджаджаран» міста Бандунг).
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 У Київському міжнародному 
університеті розпочався новий 
2018-2019 навчальний рік. З цієї 
нагоди проректор з навчально- 
виховної роботи Данченко Тетяна 
Володимирівна привітала першо -
курсників з їх першою посвятою, 
побажала успішного навчання та 
веселих студентських років.  

Яким був вступ цього року? Які 
спеціальності серед студентів колед-
жу КиМУ та Університету були най-
більш популярними? 

Вступна кампанія є запорукою успіш-
ного навчального року. Це, перш за все, 
спілкування з батьками абітурієнтів, 
хвилювання за їх вступ. У цьому році 
(як і завжди) атмосфера очікування на 
позитивний результат була сприят-
ливою. Найбільш популярною спеціаль-
ністю для майбутніх студентів була 
фармація (медико–фармацевтичний 
факультет), на якому фахові дисци-
пліни викладаються на достатньо 
високому рівні. На другому місці серед 
вибору абітурієнтів була журналісти-
ка, потім – право, сценічне мистецтво 
тощо. Загалом, усі спеціальності оби-
ралися на стабільному рівні. Кожен 
абітурієнт – це, перш за все, талано-
вита людина, і цей талант наш Універ-
ситет допомагає виявляти і розкри-
вати в спеціальності, яку він обрав. 
Запорука успіху нашого закладу – різ-
номанітність і яскравість талантів 
наших студентів– першокурсників, а 
також студентів старших курсів і ви-
пускників.

Який, на Вашу думку, кількісний і 
якісний склад студентів – першокурс-
ників?

Кількісний склад набагато більший, 
аніж у минулому році, а це свідчить 
про процвітання і розвиток Універси-
тету. Якість освіти визначається, 
насамперед, у навчанні. У цьому році 
на спеціальності охорони здоров’я 
було введено прохідний мінімум, який 
складав 150 балів. Магістри спеціаль-
ностей «право» і «міжнародне право» 
вступали також, складаючи іспит із 
англійської мови, фаху, який включав 
питання із галузей права і логіки. Тут 
ми маємо дуже високі результати.  

Більшість наших студентів, які ви-
рушили в доросле життя (право і між-
народне право), мають дуже високі по-
казники (170 балів і більше). 

Хочу додати, що є також випуск-
ник, який має 196 балів із англійської 
мови! 

Яким для Вас був початок на-
вчального року? Які нові спеціаль-
ності було відкрито?

 
Навчальний рік розпочався із по-

святи у першокурсники. Особисто 
для мене – це дуже важлива подія. 
На посвяті я відчуваю це пережи-
вання разом зі студентами і дякую 
батькам, що вони довірили нам своїх 
дітей. Коли ти впевнена, що твоя 
робота дійсно є частиною твого 
життя, – ти щаслива! Відтак, я 
хочу побажати, щоб кожен із вступ-
ників цього року зрозумів, що обрана 
професія є частиною його життя. 
У цьому році ми зробили перший на-
бір із медсестринства на перший 
бакалаврський рівень. Дуже багато 
фахівців із дипломом медсестри ма-
ють бажання працювати за кордо-
ном. Наші випускники КиМУ мають 
таку змогу, закінчивши медико-фар-
мацевтичний факультет. 

Можливо, Ви хочете щось запро-
понувати змінити в університетсь-
кому житті?

Відчувати себе потрібним у про-
фесії – обов’язково. Дисципліна є 
також обов’язковою. Саме час сту-
дентам почати себе виховувати і 
дисциплінувати. Можливо, ми дечо-
го не розуміємо, тому, якщо у сту-
дента є якісь побажання, – ми раді 
вислухати, піти назустріч і впро-
ваджувати всі пропозиції в життя! 
У Статуті Університету однією з 
головних осіб є студент. Наш за-
клад вищої освіти створений для 
того, щоб усе найкраще мав наш 
студент. І ми робимо для цього все 
можливе.  

 

Які Ваші побажання студетам– 
першокурсникам і студентам 
старших курсів на цей навчальний 
рік? Що хотіли б сказати виклада-
чам, які вкладають частинку своєї 
душі та праці в студентів і Універ-
ситет?

 Старшокурсникам бажаю про-
жити студентське життя та-
ким чином, щоб надалі з любов’ю  
згадувати свою alma–mater, і ро-
зуміти, що студентські роки були 
одними з найщасливіших періодів 
їхнього життя. Випускникам зичу 
вдало закінчити цей навчальний 
рік, магістрам – гарного кар’єр-
ного зростання,  пам’ятати, що 
двері Університету завжди відчи-
нені для них.

 Викладачам – творчої наснаги, 
формування талановитих особи-
стостей, розкриття їхніх  можли-
востей до самопізнання, саморо-
звитку та самовизначення. Наші 
викладачі навчають і водночас 
навчаються. Мені хочеться поба-
жати їм терпіння, впевненості у 
своїх силах і творчих досягнень. 
Будьте життєрадісними, здорови-
ми і щасливими! 

 Інтерв’ю провела 
Крістіна ЛИСАК,

студентка III курсу
Інституту журналістики, 

кіно і телебачення.



Урочистості з нагоди посвяти першокУрсників У стУденти киМУ
            З ЖИТТЯ УНІВЕРСИТЕТУ

 1 вересня 2018 року в ак-
товій залі Київського міжнародно-
го університету відбулась урочиста 
подія – Посвята колежан і студентів 
у велику єдину університетську 
родину Київського міжнародного 
університету.

          Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

 
 Левківський Казимир Михайлович – директор Інституту 
модернізації змісту освіти МОН України, професор;
 Чижевський Борис Григорович – керівник секретаріату 
Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, профе-
сор.

 Урочиста церемонія посвяти 
в першокурсники вже давно стала 
дороговказом для кожного студента, 
адже саме в цей день закладаються 
духовні, патріотичні та інтелектуаль-
ні основи формування особистості. 
 Посвята у студенти – це не 
просто свято, це особлива подія в 
житті вчорашніх абітурієнтів, які об-
рали свій шлях до визнання, успіху, 
реалізації мрій!

 В урочистостях, 
окрім абітурієнтів, їх бать-
ків і друзів, взяли участь 
члени ректорату Київського 
міжнародного університету 
на чолі з його президентом, 
професором Хачатуряном 
Х.В. і почесні гості:

 Протоієрей Віталій 
Клос – доктор церковно-істо-
ричних наук, професор 
Київської Православної Бо-
гословської Академії УПЦ 
Київського Патріархату;
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 Вітаючи всіх присутніхв зі святом, президент Університету, професор Хачатурян Х.В., 
наголосив, що наше завдання – підготувати фахівців нової української генерації з високим 
рівнем культури і освіти, патріотизмом і національною гідністю, дати грунтовні знання, забез-
печити досконале володіння англійською мовою, змогу, крім українського, отримати диплом 
європейського зразка, бути конкурентоспроможними на вітчизняному та міжнародному рів-
нях, а також побажав молоді щасливої долі та незабутніх студентських років.

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

                                                                                                                            З ЖИТТЯ УНІВЕРСИТЕТУ        

 За багаторічною традицією студенти старших курсів передали першокурсникам сим-
волічні студентські атрибути – «Ключ до знань» і «Студентський квиток», проголосили Клятву 
студента Київського міжнародного університету та Коледжу КиМУ.

 

 Першокурсникам підготували безліч сюрпризів і несподіванок: влаштували 
святковий концерт, знайомство з одногрупниками, професорсько-викладацьким складом 

Університету.

ВІТАЄМО ЗІ СВЯТОМ ЗНАНЬ І ПОЧАТКОМ НОВОГО 
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ !
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            ЦЕ МИ – ЛІЦЕЙ КиМУ!

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
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СВЯТО ПЕРШОГО ДЗВОНИКА

03 вересня 2018 року  для учнів Ліцею в актовій залі Київського міжна-
родного університету відбулося Свято першого дзвоника. 

 На урочистостях  
  були присутні: 
-Хачатурян Х. В., прези-
дент КиМУ; 
-Шумигара Л.І., віце-пре-
зидент КиМУ; 
-Данченко Т.В., проректор 
з навчально-виховної ро-
боти КиМУ; 
-Мартиненко С.М., про-
ректор з питань розвитку 
КиМУ; 
-Рудаківська С.В., прорек-
тор з питань довузівської 
підготовки КиМУ;
-професорсько-виклада-
цький колектив Універ-
ситету; викладачі Ліцею; 
батьки; гості. 

 Хачатур Володимирович привітав усіх присутніх із початком 
навчального року, побажав творчих успіхів, віри в себе і неперебор-
ного потягу до знань.

 Святкова про-
грама складалася з 
урочистої та концертної 
частини, яку підготува-
ли ліцеїсти та студенти 
коледжу КиМУ.

            Гончар Вероніка,                                Лапшина Варвара,                      Кирилюк Ольга,
              учениця 8 класу                               студентка коледжу                студентка коледжу



Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
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 За давньою традицією 2018 – 2019 навчальний рік розпочав  дзво-
ник на перший урок. Право дати перший дзвоник у цьому навчальному 
році було надано учням 5-го класу Долгодуш Софії та Ржанову Івану.
 

ТОЖ ВІТАЄМО ВСІХ ІЗ ДНЕМ ЗНАНЬ 
І ПОЧАТКОМ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ!

 

Спільне фото на добру пам’ять…



            ІЗ ПЕРШИХ УСТ

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
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            ВІСТІ З КОЛЕДЖУ

 Чи володієш ти своїм голосом? А знаєш, що той, хто володіє ним, – 
володіє світом. У студентів-третьокурсників коледжу спеціальності «жур-
налістика» була можливість навчитися керувати власним голосом, красиво 
й переконливо розмовляти. 
 12 вересня 2018 року до коледжан завітала Світлана Василенко, 
фахівець із техніки мовлення і ведуча проектів на Радіо «Київ-98FM».  
Упродовж майстер-класу пані Світлана залучала студентів до виконання 
найрізноманітніших вправ, що допомагало відпрацьовувати техніку мов-
лення. А ще для постановки голосу і правильної вимови показувала Лайф- 
хаки, навчала артикуляційної гімнастики, невербального спілкування. 
 Було не просто корисно, але й дуже весело! Значна частина вправ були 
дуже кумедними, що не могло не розвеселити всіх присутніх. Час минув  
непомітно! Навіть, шкода, що так швидко пройшла зустріч. 
 Але ми сподіваємося на наступні години спілкування!

ПІЗНАВАЛЬНО І ВЕСЕЛО: 
майстер-клас Світлани Василенко

САВЧЕНКО Ангеліна, студентка III курсу спеціальності «журналістика»коледжу КиМУ
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БЕЗКОШТОВНЕ КІНО ТА ТЕАТР У М. КИЄВІ

 Осінь – пора дощів, пожовклого листя і кохання... У такі дощові дні виникає неабияке бажання 
провести за переглядом гарного фільму чи вистави. Але що ж робити, якщо хочеться кудись сходити 
з другою половинкою, а «фінанси співають романси»? А бо ж ти – бідний студент, але якісне кіно чи 
цікава вистава для тебе найкращий варіант для вдалого дня? У такому випадку підбір безкоштовних 
міст для перегляду фільму чи вистави у театрі було зроблено саме для тебе.
 1 Комплекс Izone, який знаходиться на березі Дніпра і має у своєму арсеналі безліч локацій. Там 
ви зможете поринути у світ мистецтва, відвідати корисні тренінги або конференції. Найголовніше, що 
незалежно від пори року, кожного вівторка тут проходить показ фільмів. (Адреса: вул. Набережно-Лу-
гова, 8).
 2 Plivka. Це простір, фішкою якого є експериментальні аудіо- та візуальні інсталяції, виставки, 
лекції, різноманітні вечірки. У будні дні ввечері тут ще й демонструють фільми. Їхній жанр – артхаус. 
Найцікавіше, що після перегляду глядачі колективно обговорюють побачене. Реєстрація за бажанням 
заздалегідь на сайті закладу. (Адреса: вул. Васильківська, 1, 3 поверх).
 3 Кіноклуб «НАУКМА». У всім нам відомій Києво-Могилянській академії відкритий клуб для 
кіноманів. У великій аудиторії старого корпусу Університету можна не лише переглянути фільм, але 
й потрапити на цікаву лекцію про нього. Кіно показують різноманітних жанрів: від оскароносних – 
до рідких авторських. Кіноклуб функціонує у понеділок, четвер та п’ятницю. (Адреса: вул. Набереж-
но-Хрещатицька, 27 (1 поверх, зал 13).
 4 American Library. Ще один кіноклуб Могилянки, який носить назву Американська бібліотека. 
Тут проходить показ тільки документального кіно без містифікацій та пропаганди. Кіноклуб працює 
у будні дні, обов’язкова реєстрація. (Адреса: вул. Волошська 815, 4-й корпус, каб. 114).
 5 Кінотеатр «Кінопанорама». У цьому місці часто проходять безкоштовні покази фестиваль-
ного кіно, але реєстрація обов’язкова. Цікавий подарунок очікує на людей, які будуть іменниками до 
31.12.2018 року. Саме для них вхід на показ фільму в день народження – безкоштовний! Такий приєм-
ний сюрприз Кінопанорама робить у честь свого 50-річчя. (Адреса: вул. Шота Руставеллі, 19). 
 6 Дім акторів. У цьому театрі 2 – 3 рази щотижня проходять вистави. Так, частіше за все вони 
платні, але бувають й такі покази, на які вхід абсолютно вільний. Вони проходять не часто, тому по-
трібно моніторити інформацію на сайті, аби нічого не пропустити. (Адреса: вул. Ярославів Вал, 7).
 7 Регулярно у київських вищих освітних закладах,, таких як: КиМУ, КНУКіМ, Інститут кіно 
та телебачення імені Карпенка-Карого та інших проходять покази акторських студентських робіт. 
Осінь – багата на покази від юних талантів. Це можуть бути, так звані, «Капусники» (знайомство пер-
шокурсників із акторським мистецтвом), а також повноцінні вистави, які нічим не відрізняються від 
тих, що проходять на масштабних сценах театрів м. Києва. Дуже атмосферно та видовищно! На сайтах 
освітніх закладів чи  сторінках вишів у соціальних мережах викладають анонси таких показів. Вхід 
завжди вільний. Але приходьте та займайте місця заздалегідь, бо охочих більш, ніж достатньо!
 8 До підбору безкоштовного перегляду спектаклів у театрах в м. Києва  варто й додати те, що 
студентам столичних вишів (спеціальностей «актор театру та кіно», «режисер», «оператор», «диктор») 
дозволяється вільний вхід. Але можливий він тільки після третього дзвінка та за наявності вільних 
місць. Обов’язковою умовою також є студентський квиток, який підтвердить ваш фах.
 
 Пам’ятайте, що важкий фінансовий стан  не привід для того, аби сидіти вдома та сумува-
ти! Збагачуй свій культурний світ за допомогою нашої підбірки «Безкоштовне кіно та театри у 
м. Києві».

Студентка III курсу 
Інституту журналістики, 
кіно та телебачення 
Каріна МАРТИРОСЯН
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Капусник театралів 
вражає!

У 2018 році Інститут театрального мистецтва Київського  
міжнародного університету святкує десяту річницю від дня 
створення. 

Першокурсники під керівництвом викладачів-майстрів і  
їхніх майбутніх колег створили дивовижне шоу!

Молоді та обдаровані, наділені багатьма творчими здібно-
стями і талантами, не лише виконують складні динамічні ролі, 
але й співають, танцюють, створюють неймовірну й дивовиж-
ну атмосферу. Своїм талантом творять видовище, від якого не-
можливо відірватися. Це дійство не може не захоплювати!

Актор – це людина, але, насамперед, особистість, яка кож-
ним своїм рухом, поглядом і вмінням відтворювати на сцені 
все прекрасне, – створювати позитивний настрій, – породжує 
справжнє мистецтво, мистецтво слова й гри.

Не менш важливим є також і те, що кожен присутній зміг 
побачити складні драматичні та технологічні виступи для вже 
більш дорослої та зрілої аудиторії. Яскраві, веселі та ритмічні 
виступи студентів, що не залишать байдужим нікого із присут-
ніх у залі. Радимо відвідати виступ студентів з Інституту  теа-
трального мистецтва. 

Ми впевнені, що ви захочете прийти сюди знову, щоб  
побачити втілення ще більше нових і оригінальних ідей, спря-
мованих у життя цими молодими й талановитими, а в майбут-
ньому –  високо шанованими акторами!

СЕМКО Аліна, 
ЛУСТА Каріна
студенти I курсу 
Інституту журналістики, 
кіно і телебачення
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 З 1999 року у третю суботу вересня в Україні   відзна-
чається День фармацевтичного працівника. Його встановлено 
на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоров’я Украї-
ни, враховуючи значний внесок працівників фармацевтичної 
галузі в охорону здоров’я населення згідно з Указом Президен-
та України «Про День фармацевтичного працівника»  (від 7 ве-
ресня 1999 р. № 1128/99). 
 13 вересня 2018 року День фармацевтичного працівни-
ка  відсвяткували і в Київському міжнародному університеті. 
На святі були присутні адміністрація КиМУ, викладачі та май-
бутні фармацевти-студенти спеціальності «Фармація». 
 Офіційну частину урочисто відкрила проректор з на-
вчально-виховної роботи, к.ю.н., професор Т.В. Данченко, 
яка від імені президента КиМУ, професора Х.В. Хачатуряна 
привітала всіх із професійним святом і висловила запевнення, 
що викладачі університету докладуть усі зусилля, щоб наші ви-
пускники могли з честю влитись у лави фармацевтичної еліти 
України.
 Приєдналася до поздоровлень і декан медико-фарма-
цевтичного факультету, к.ф.н., доцент Шостак Л.Г. зі щирими 
побажаннями здоров’я, благополуччя і майбутніх професій-
них здобутків.
 Продовжили вітання студенти Коледжу та Університе-
ту спеціальності «фармація»: зачарувала гарною піснею Діана 
Пуйда; контемп від Катерина Халимончик був чуйний та вра-
жаючий. Заводні та емоційні композиції К-РОР від Карини 
Прядченко та Лілії Кашпіровської; весела гуморестична сценка 
від Карини Гателюк та Ярослава Беззубець; яскраві ведучі, Ок-
сана Малогулко та Едем Зєврієв додавали позитивних емоцій 
та бадьорості, а драйвовий  флешмоб під запальну фінальну 
пісню нікого не залишив байдужим! 

С в я т к у в а н н я  Д н я  ф а р м а ц е в т а  в  у н і в е р с и т е т і 
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             ЗНАЙОМТЕСЯ - МЕДИКО-ФАРМАЦЕПТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 Велику та дружню фармацевтичну родину КиМУ оплесками привітала численна публіка в 
залі, вражена виступами майбутніх фармацевтів, які показали себе як професійні ведучі, співаки, 
танцюристи, а також як справжні актори, чим приємно здивували присутніх. Не залишились осто-
ронь і студенти інших спеціальностей і привітали фармацевтів цікавими вокальними та хореографіч-
ними номерами.   
 Організатори святкового вечора до Дня фармацевтичного працівника: О.В. Гетало - заступ-
ник декана медико-фармацевтичного факультету, І.І. Токменко – завідувач кафедри фармації.

 У межах святкування Дня фармацевтичного працівника серед студентів коледжу КиМУ та 
університету було проведено конкурс плакатів – привітань. Наприкінці урочистостей було підведе-
но підсумки, і найкращі серед  них отримали нагороди у номінаціях: «За яскраве привітання», «За 
художнє рішення», « За оригінальне оформлення», «За старанність і змістовність».

 
Дякуємо всім, хто взяв участь у конкурсі! Бажаємо перемог, віри, твор-чих звершень!
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Студентські 
  враження

Кращий
 коледж у Києві! Дуже 

перспективні викладачі знахо-
дять особливий підхід до дітей. 

Лавринова Анастасія, студентка 1 курсу 
спеціальності 

«сценічне мистецтво» Коледжу КиМУ

Я вважаю, що це достатньо перспективний 
Виш. Усе на високому рівні. Але мінус – це плат-

ні енки. Запізнення через пробки на 5 хвилин 
платні, і це не справедливо…

Бондар Анастасія, студентка 1 курсу 
спеціальності 

«сценічне мистецтво» Коледжу 
КиМУ

Про 
КиМУ  дізналася 

через свого брата, який 
навчався на юридичному фа-

культеті. Відтак,  перейшла навча-
тися в 11 клас ліцею. Я дуже звикла 

до навчання в цьому закладі, всі викла-
дачі якісно проводять пари, мені було 

цікаво, тому вирішила вступати саме до 
цього університету. Перший тиждень прой-
шов добре, було звичайно трішки складно, 

тому що нові викладачі та одногрупники, але 
зараз усі подружилися, і навчання проходить 

легше. 
Рак Анастасія, студентка 1 курсу спеціальності 
«фармація» Медико-фармацевтичного факуль-

тету

Я обрала цей навчальний заклад, тому що 
тут добре з дисципліною і викладачами. 
Університет входить в ТОП-5 приватних 

університетів, знаходиться в столиці 
України, де є великі перспективи. За-

клад мені подобається, тут з пова-
гою ставляться до студентів. 

Драченко Аліна, студент-
ка 1 курсу спеціаль-

ності 

Я 
обрала КиМУ тому, 

що хотіла навчатися у цьо-
му престижному навчальному 

закладі. Я під великим враженням 
від навчання в КиМУ, адже тут вели-

ка різниця між викладанням в школі і 
університетським. На цей час мені дуже 

подобається, як викладачі доступно пода-
ють матеріал, пояснюють. 

Грабарчук Катерина, студентка спеціаль-
ності 

«журналістика» Коледжу КиМУ

Я давно знаю про цей Університет, чула 
багато хороших відгуків. Мені подобається 
рівень викладання, високо-кваліфіковані 

викладачі. 
Безверха Ліана, студентка 1 курсу 

спеціальності 
«міжнародне право» Інститу-
ту міжнародних відносин 

 
Студенти з 1-го курсу 

Інституту журналістики, кіно 
і телебачення провели опитування се-

ред першокурсників різних факультетів і 
спеціальностей Коледжу та Університету про 

їх ставлення до КиМУ. 
 Щороку Київський Міжнародний Університет та 
Коледж приймає до своїх стін велику кількість 
українських та іноземних студентів. 

 Подаємо  відгуки та вражен-
ня  студентів про навчання в КиМУ.  
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КиМУ я обрала за порадою моїх 
знайомих, які сюди вступили. Стало цікаво, 

і я вирішила спробувати. Тому подала докумен-
ти в університет. З КиМУ я тільки знайомлюсь, але 

ні на що не скаржуся, все добре!

Ткаченко Богдана, студентка 1 курсу спеціальності 
«філологія» Інституту лінгвістики та психології

У мене був вибір між КУК і КиМУ. Я обрав другий 
університет. Навчальний заклад мені дуже подо-

бається. Сподіваюся, що моя думка не зміниться і у 
майбутньому.

Слободняк Олександр, студент 1 курсу 
спеціальності 

«міжнародні відносини» Інституту 
міжнародних відносин

Я обрала коледж КиМУ, тому що моя спеціальність є тільки в двох коледжах міста Києва. На мою думку, КиМУ був перспективніше, ніж інший варіант (Київський університет імені Бо-риса Грінченка). Мені подобається, але хотілося б побільше занять зі спеціальності. 

Микитчик Аліна, студентка 1 курсу спеціальності «журналістика» Інституту жур-налістики, кіно і телебачення

Про 
КиМУ я дізналася ви-

падково і саме в останній мо-
мент, перед поданням документів. 

Сподобався університет зовні, почитала 
відгуки і вирішила випробувати долю. І не 

пожалкувала про свій вибір. Я ще не пізнала 
всю специфіку КиМУ, але встигла побачити, 

що цей університет зібрав у собі велику кіль-
кість людей, більшість із яких уже стали великою 
та дружньою родиною. Вважаю, що на них можна 
покластися, і вони завжди допоможуть у скрутну 
хвилину. Сподіваюся, так буде тривати всі п’ять 

років навчання. 
Булавина Аліна, студентка 1 курсу спеціальності 

«фармація» Медико-фармацевтичного факультету
Обрала КиМУ тому, що впевнена, що це найкра-

щий заклад в Україні, де вміють находити спільну 
мову зі студентами, де немає корупції та дають 
найкращі знання. Як на мене, це мега крутий 

вищий заклад. 
Горобець Ірина, студентка 1 курсу 

спеціальності
 «філологія» Інституту лінгвісти-

ки та психології

Я дізналася про 
КиМУ від своєї подруги, 

яка навчається у цьому універ-
ситеті. Дуже гарний університет! 

Я ходила на підготовчі курси і по-
знайомилася з деякими викладачами, і 

зрозуміла, що саме тут я буду навчатися. 
Спочатку було важко, але потім я знайшла 
багато друзів. КиМУ – це велика дружна 

родина! 
Березіна Маргарита, студентка 1 курсу 

спеціальності 
«економіка» Економічного факультету

У цьому університеті навчалася моя матір. І 
за моєю спеціальністю є тільки три універси-
тети в Україні. Мені подобається навчатися в 

КиМУ!
Шуйська  Анастасія, студентка 1 курсу

 спеціальності «журналістика»
 Коледжу КиМУ

про 
Університет

Інтерв’ю провели 
студентки І курсу  

Інституту журналістики, 
кіно і телебачення

ЛУСТА Каріна і СЕМКО Аліна
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Від ідеї –  до враження
 Чи хотіли б ви бути колись Робінзоном? 
Так, тим самим Робінзоном, який облаштував під 
себе безлюдний острів і виживав серед дикої при-
роди. Думаю, що багато людей уявляли себе в та-
ких умовах і вже думали, з чого буде збудована їхня 
оселя. Це романтично та, водночас, екстримально. 
Це так само цікавить, як і лякає.
 
 Тож до чого був цей вступ? Автор може по-
хизуватися таким досягненням, адже він підкорив 
острів! Так, у нього була не одна П`ятниця, а шість, 
так, він мав особисті речі, так, він не виходив за 
межі 3G покриття, але ж острів був дійсно безлюд-
ним (якщо не сприймати за людей туристів). 

 Ідея такого підкорення прийшла спонтанно. 
Вперше острів Джарилгач автор побачив у рекламі. 
Тоді він просто привабив своєю красою, яку в ме-
жах Київської області (батьківщина і місце прожи-
вання автора) зайти було просто неможливо.
 
  Потім гугл підказав, що там багато людей 
відпочиває у наметах. Після цього ідея загорілася і 
згасла лише тоді, коли її місія була виконаною. 

 Скільки автор передивився відео, 
скільки перечитав статей, скільки надоїдав 
в інстаграмі своїми пропозиціями поїздки, 
але все ж сміливці знайшлися. Не було сум-
нівів, що це будуть найближчі люди. Так воно 
і вийшло. Взагалі планування поїздки – це 
найважча частина подорожі, адже ти маєш 
дізнатися все з нуля, продумати свій маршрут 
та зробити так, щоб твої люди тебе з нудьги не 
вбили. Якщо Ви це читаєте, то автор точно не 
помер від отрути каракурта (павук, який є на 
острові Джарилгач), приїхав туди з бажанням, 
а назад– з емоціями, і знає, чим зайняти лю-
дей, коли в нього є лише море, природа, сонце 
та бажання відриватися на повну.

 Дійсно, дорога була важкою. Так зазвичай буває, коли ти виносиш із собою половину 
квартири, їдеш спочатку півдня потягом, потім – на маршрутці, а вже потім – на носі катера. 
Останній вид транспорту звучить непогано, чи не так? Ми теж так думали, доки не скупали-
ся в морі, не заходячи в нього.
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Доки не виглядає, 
як відпочинок. Та є одне «але». 

Вся справа в тому, що коли ти знаєш, 
що тебе чекає там, у кінці шляху, коли ти 

знаєш, навіщо ти в цей момент проходиш 
через усі перешкоди, то ти розумієш, що ця 
дорога колись закінчиться, але мета буде до-
сягнута. А з фотографій, відео та розповідей 
та мета змусила нас до неї йти, долаючи з 
легкістю всі перешкоди.
 А що ж на нас чекало? 48 кілометрів 
пляжу та відкрите Чорне море, яке його 
омиває. Це інше море, такого не побачиш 
з материка. Воно живе, ти його відчуваєш. 
Водночас ти відчуваєш свободу. 
 Свободу від думок, свободу від своїх 
буденних проблем, свободу від усього того, 
що лягає у рюкзак на твоїх плечах, який має 
назву «життя». Там немає часу. Є сонце, яке 
пече так, що робить із тебе примітивний ор-
ганізм, який під його пекучим промінням 
може тільки їсти, спати та купатися. Потім 
воно сідає, дозоляючи тобі вийти з тіні та 
робити хоча б щось. І, сідаючи, змушує тебе 
дивитися на нього, адже таких заходів сонця 
ти іще у своєму житті ніколи не бачив. Коли 
весь горизонт, все, що бачить твоє око,  го-
рить червоним вогнем, ніби спалюючи небо 
до попелу, який залишається у просторі і 
світиться тисячами зірок до самого ранку.

Увесь цей час поруч із тобою найближчі друзі, які вже 
стали для тебе родиною. Ви їсте з одного казана те, що 
ніколи б не скуштували в своїй зоні комфорту. Знаєте, в 
тому місці є одна спеція, яка з`являється сама, не пита-
ючи. Вона називається пісок. Але ти їси все це і радієш. 
Дійсно, не знаєш чому, але радієш! Можливо, музика, 
розмови, багаття, природа, шум моря, який стоїть у твоїх 
вухах кожну мить – це те, що тобі потрібно. 

 Можливо, саме цей пісок, який би тебе дратував 
у кожній іншій ситуації, саме він робить цей момент та-
ким, про який ти мріяв іще, читаючи книгу Даніеля Дефо 
«Робінзон Крузо». Можливо, саме це зробить твоє життя 
таким, яким ти хочеш його бачити. Можливо, ті пісні, які 
ви співаєте разом, ті миттєвості, які проживаєте спільно 
у цьому маленькому, але такому справжньому житті, бу-
дуть Вам дорожчі за все золото світу. 
 Скажіть, чи не варто заради цього пожертвувати 
комфортом і побути хоча б ненадовго  Робінзоном Крузо?

Матвій НЕЧАЙ,
студент III курсу 
Інституту журналістики, кіно 
та телебачення 
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Закохуйтеся -це найкращий 
спосіб подолати депресію! 

Якщо є змога, купіть собі осін-
ню річ, яка буде Вас милувати 
впродовж усієї осінньої пори 

Осінь - пора яблук, винограду і 
гарбузів. Робіть собі вітамінні 
салати! 

Скачайте собі на смартфон 
улюблені пісні, які нагадають 
Вам про літо. Це хоча б на 
декідька хвилин позбавить Вас 
від осінньої депресіЇ!

Саморозвиток - чудова нагода! 
Відвідуйте виставки, кіно, театри. 
Отримуйте насолоду від мис-
тецтва! 
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Витрачайте свій час на вдоскона-
лення майбутньої професії! 
Цей досвід принесе вам лише 
користь !




