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ІЗ ПЕРШИХ УСТ

ІНТЕРВ'Ю З ПРЕЗИДЕНТОМ

КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Над інтерв'ю працювали
Іванна Маруга,

Лідія Короленко

Шановний Хачатуре 
Володимировичу, на Ваш 
погляд, яка найбільша пере-
вага КиМУ серед інших вишів 
як Києва, так і України?

У першу чергу, в нашому 
університеті немає корупції, 
на відміну від інших закла-
дів вищої освіти. По-друге, у 
нас сувора дисципліна серед 
викладачів і студентів, кож-
ний виконує свою роботу та 
має свої обов’язки. По-третє, 
робоча мова в університеті, 
окрім української, – англій-
ська. Семінари проводяться 
англійською мовою, неза-
лежно від курсу навчання та 
спеціальності, тобто у нас 
достатньо практики для роз-
витку професійного мовлення. 

У всьому світі 17 листопада 
святкують Міжнародний день 
студента. Скажіть, будь ласка, 
які асоціації у Вас викликає 
слово «студент». Що Ви най-

більше згадуєте зі студент-
ських років?

Студентське життя – це ціка-
вий та безтурботний  період у 
житті кожної людини. Я завж-
ди так думав, бо після закін-
чення університету почнеться 
зовсім інше життя. Теж досить 
цікаве, по-своєму, проте не 
таке легке та безтурботне, як 
студентські роки.

Які нові спеціальності в май-
бутньому  Ви плануєте відкри-
ти в КиМУ?

Ми відкриваємо тільки рен-
табельні спеціальності, тому 
дуже складно конкретно ска-
зати, які саме ми відкриємо в 
майбутньому. Зараз у КиМУ 
є також спеціальності, які не 
дуже популярні, проте вони 
все одно важливі для нас. 
Наведу такий приклад, сороч-
ка не може бути без ґудзиків, 
інакше – це вже не сорочка. 

Тобто ці спеціальності, не 
дивлячись на їх непопуляр-
ність, потрібні Київському між-
народному університету.

Яким Ви бачите Київський  
міжнародний університет 
через 10 років?

У першу чергу, крім того, що 
всі факультети університету 
будуть розвиватися, я бачу 
ще нові дослідницькі інсти-
тути. Наприклад, Інститут 
мозку і центральної нервової 
системи, Інститут генетики та 
генної інженерії. Я вважаю, 
що саме на цьому зараз три-
мається наука й увесь світ, 
адже наш мозок досліджений 
лише на 6% із 100% можли-
вих. Це дає можливості для 
розвитку не тільки нашому 
Університету, а й усій країні.

Що Ви побажаєте студен-
там Київського міжнародного 
університету в Міжнародний 
день студента?

Хочу, в першу чергу, поба-
жати – здоров’я та удачі! Це 
має йти паралельно. По-друге 
– успіхів у навчанні, щоб сту-
денти жили повноцінним і 
безтурботним студентським 
життям, набиралися якомога 
більше сил для подальших 
звершень, а також любові!

Дякуємо, шановний Хачатуре 
Володимировичу, за розмову і 
щирі побажання студентам!
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КАЛЕНДАР ПОДІЙ

СВЯТКОВІ ДАТИ ЖОВТНЯ-ЛИСТОПАДА

3 ЖОВТНЯ
День працівників освіти

У прекрасну пору року, коли осінь уже позоло-
тила довкілля, людство святкує День праців-
ників освіти, День учителя, свято всіх тих, хто 
засіває в юних душах велику любов до знань, 
до мудрості, до України.

Щороку це свято відзначають у першу неділю 
жовтня. Є чудова нагода висловити пошану 
педагогам, вихователям молодого покоління.

4 ЖОВТНЯ
Міжнародний день лікаря

Традиційно кожного року вшанування лікарів 
відбувається в перший понеділок жовтня.

Міжнародний день лікаря не затверджено 
як офіційне свято, адже на сайті Всесвітньої 
організації охорони здоров'я у списках свят 
цього дня немає. Проте цього дня всі лікарі 
заслужено отримують привітання та подяку 
від пацієнтів за їхню відповідальну роботу.

4 ЖОВТНЯ
Міжнародний день архітектора

Свято відзначається в перший понеділок 
жовтня. Засновано Міжнародним союзом архі-
текторів у 1985 році.

Традиційно в цей день архітектори в усьому 
світі збираються на конференції, на яких вони 
обговорюють свою діяльність, розглядають 
проблеми архітектурної освіти, влаштовують 
творчі дискусії.

8 ЖОВТНЯ
День юриста

Державне свято - День юриста - відзначаєть-
ся в Україні з 1997 року 8 жовтня. Професія 
юриста відома ще з часів Стародавнього 
Риму. Першими юристами були жерці, а зго-
дом, у середньовіччі, сформувалася наука 
юриспруденція.

Нині це професійне свято суддів, прокурорів, 
адвокатів, усіх людей із юридичною освітою.

Про події розповідає
Ярослава Козянко
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14 ЖОВТНЯ
День Захисника України

Це свято нині є символом розвитку україн-
ського війська та його традицій. Державне 
свято встановлено Указом Президента 
України № 806 зовсім недавно, 14 жовтня 
2014 року.

У цей день українці дякують воїнам, які в різні 
роки обороняли і обороняють нашу незалеж-
ність і територіальну цілісність. Український 
народ вітає своїх захисників незалежно від 
їхнього службового рангу і статі.

14 ЖОВТНЯ
День українського козацтва

В Україні про козаків знають усі ще зі шкільних 
років і навіть раніше. Про них складено безліч 
творів, є книжки і фільми. Козацький рід оспі-
вано й у нашому державному гімні.

Дійсно, яскравий образ молодого парубка, 
який захищає честь і волю нашого народу, 
добре збережено в пам’яті поколінь. Тож 
маємо нагоду привітати справжніх захисни-
ків нашої Вітчизни, які щоденно охороняють 
життя нашого народу.

24 ЖОВТНЯ
День Організації Об'єднаниx Націй

Україна ще з минулого століття є у складі 
групи країн-засновниць ООН. Нині ця міжна-
родна організація об’єднує 193 держави.

Україна чітко дотримується цілей і принципів 
Статуту Організації, постійно робить внесок у 
її діяльність щодо підтримання миру та безпе-
ки, роззброєння, соціального розвитку, захисту 
прав людини, зміцнення міжнародного права. 
З набуттям незалежності України триває 
новий етап членства в ООН,

9 ЛИСТОПАДА
День української писемності та мови

День української писемності та мови – дер-
жавне свято, яке встановлено 9 листопада 
1997 р. Указом Президента «Про День укра-
їнської писемності та мови» з урахуванням 
важливої ролі української мови в консолідації 
українського суспільства.

У це свято відзначають популяризаторів 
українського слова, заохочують видавців, які 
випускають літературу українською мовою, 
проводять тематичні конкурси тощо.
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16 ЛИСТОПАДА
День працівників радіо, телебачення і зв'язку

Історія цього свята веде свій початок із 16 
листопада 1924 року, коли в ефір вийшла 
перша в Україні радіопрограма. З того часу 
журналісти і працівники радіо відзначають цей 
день як професійне свято.

В наш час до цього свята долучилися телеві-
зійники, представники інтернет-ЗМІ. Цей день 
відзначають і спеціалісти у галузі зв’язку, які 
забезпечують роботу телефонних мереж і 
мережі Інтернет.

17 ЛИСТОПАДА
Міжнародний день студентів

Студентство України, як і всього світу, відзна-
чає Міжнародний день студента 17 листопада.

Дату було встановлено в 1946 році в Празі на 
Всесвітньому конгресі студентів у пам'ять про 
чеських студентів-патріотів.

Це свято сьогодні є символічним днем об'єд-
нання учнівської та студентської молоді з 
метою зміцнення ролі студентства в громад-
ському та політичному житті своєї країни.

20 ЛИСТОПАДА
Всесвітній день дитини

Відзначається це свято як день світового 
братерства і взаєморозуміння дітей, день 
підтримки діяльності, спрямованої на забезпе-
чення благополуччя дітей в усьому світі.

У цей день 1959 року Генеральна Асамблея 
прийняла Декларацію прав дитини, а 20 
листопада 1989 року – Конвенцію про права 
дитини, де чітко зазначено, що кожна дитина 
має право на освіту, на здоров’я і належну 
медичну допомогу, на ім’я та громадянство.

27 ЛИСТОПАДА
Дeнь пам'яті жертв голодоморів

У четверту суботу місяця в Україні вшано-
вують День пам'яті жертв голодоморів. Ця 
дата була запроваджена Указом Президента 
України у 1998 році, а в 2006 році Законом 
України Голодомор 1932–1933 років був 
визнаний геноцидом.

Голодомор ініційовано комуністичним тота-
літарним режимом з наміром знищити укра-
їнську національну групу. Така кваліфікація 
випливає із Конвенції ООН від 9.12.1948 р.
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НА ЗВ'ЯЗКУ СТУДЕНТСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ

КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Говоримо зі Златою Гуцуляк, 
в.о. голови Студпарламенту 
Київського міжнародного уні-
верситету.

З чого веде початок студент-
ський парламент в Україні як 
явище?

Я думаю, все почалося з праг-
нення студентів до самовряду-
вання, до того, щоб витрачати 
свій вільний час із користю.

У 2000-х роках студентське 
самоврядування в Україні вже 
розвивалося, наприклад, орга-
нізовували концерти, спортивні 
змагання тощо.

Все це пов’язано з потребою 
студентів у якісному прово-
дженні часу за межами ауди-
торії.

З чого почалася твоя особиста 
кар’єра у студентському парла-
менті КиМУ?

З виборів. Історія неоднозна-
чна, коли несподівано запро-
понували мою кандидатуру, 
щоб я згодилась організовувати 
концерти, вести якісь гуртки, 
об’єднувати студентів певними 
ідеями на кшталт інтелектуаль-
ного розвитку.

Моя діяльність почалась у 2015 
році, коли я вступила до пер-
шого курсу коледжу на правоз-
навство. І відтоді студентський 
парламент мене не відпускає. 
В цьому році я закінчила бака-
лаврат.

Минуло вже 6 років, відколи 
я навчаюсь у КиМУ і перебу-
ваю у складі студентського 
парламенту. Спочатку я була 
виконувачем обов’язків голови 
правового комітету. Ми розро-
бляли правові норми, поведінку 
студентів у аудиторіях. Було 
багато чого зроблено.

З чим пов’язана твоя нинішня 
діяльність у студентському пар-
ламенті КиМУ?

Запрошуємо юристів, щоб вони 
надавали консультації, прово-
димо майстер-класи «Як вижи-
ти в соціумі і захищати свої 
права», «Як бути адвокатом». 
Саме ці події перетворюють 
правовий комітет із формаль-
ної структурної одиниці пар-
ламенту на інтелектуальну. 
Створили юридичну студент-
ську клініку.

В потрібний час будь-який сту-
дент може прийти до нас або 
написати в чат-бот і отрима-
ти консультацію. Наприклад, 
порушення прав студентів або 
необізнаність щодо правових 
норм у певних ситуаціях.

Скільки нині є представників 
студентського парламенту 
КиМУ?

Зараз небагато, є чотири комі-
тети, збори старост і ревізійна 
комісія. У кожному з комітетів є 
до десяти активних представ-
ників, які постійно працюють. 
Наприклад, культурно-масовий 
комітет постійно організовує 
концерти. Проте скоро вибори, 
представництво буде збільше-
но.

Чому ти вирішила змінити 
методику інформування сту-
дентів із залученням старост?

Справа в тому що, старости є, 
по суті, найактивнішими учас-
никами у кожній академічній 
групі, вони володіють інформа-
цією. Тому ми вирішили: якщо 
інтегрувати обізнаність старост 
і розуміння аспектів студент-
ського життя, студентського 
самоврядування, то інформація 
про нас, наші заходи спортив-
ного, культурного чи іншого 
плану має надходити до сту-
дентів через них. Наприклад, 
старостат. Ми його провели, 
потім сформували оголошення. 
Старости в цей же день розпо-
віли своїм групам про заплано-
вані події. Поки це є найбільш 
дієвим форматом передачі 
інформації.

Яке твоє особисте ставлення 
до студпарламенту?

Для мене студентське самовря-
дування є способом реалізації 
прав студентів. Це найважливі-
ший елемент у студентському 
житті в кожному університеті, в 
кожному закладі вищої освіти. 
Навіть у школах є учнівське 
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Бесіду провела
Діана Митченко

ГОВОРЯТЬ СТУДЕНТИ

самоврядування. По-перше, 
самоврядування об’єднує 
людей. Всі співпрацюють, 
разом генерують ідеї та реалі-
зують їх.

Студенти отримують досвід 
роботи з іншими людьми перед 
тим, як згодом починають про-
фесійну діяльність. Вони отри-
мують навички спілкування, 
ведення документації, форму-
вання заяв і т. п.

Наприклад, представник куль-
турно-масового комітету отри-
мує навички організації заходів, 
гуртків, читацьких клубів тощо. 
Представник інформаційно-
го центру отримує навички 
створення реклами, адже про 
кожен із наших заходів має 
бути відповідна інформація, у 
правовому комітеті відбуваєть-
ся робота з документацією.

Як ти загалом оцінюєш сту-
дентство КиМУ?

Студенти нашого університету 
мають власну думку, не боять-
ся її висловлювати, володіють 
достатнім обсягом знань, щоб 
реалізувати себе в подальшо-
му. В КиМУ виховують особи-
стостей, і це, напевно, така 
специфіка нашого університету. 
Так і мене виховали. Я при-
йшла сюди в 15 років, і викла-
дачі юридичного факультету 
виховали мене як особистість, 
якою я є зараз. Також усе, що 
стосується майбутньої профе-
сії, студентам пропонується на 
високому рівні.

Які є проблеми у студентсько-
му парламенті КиМУ?

Це недостатня зацікавленість 
студентства у нашій діяльно-
сті, крім того, зараз у період 
пандемії варто уникати скуп-
чення великої кількості людей 
в одному місці. Інша проблема 
полягає в окремих новачках, 
які замість того, щоб нала-
штувати і добудувати те, що 

вже є, тобто розвивати наявні 
ідеї, використовувати експірі-
єнс попередників, а вже потім 
рухатися далі, починають все 
заново.

Я думаю, що в цьому році все 
буде інакше. У студпарламента 
КиМУ вже є фундамент, і я спо-
діваюся, що наступна людина, 
яка прийде після виборів, побу-
дує щось на наявному фунда-
менті.

Що ти маєш на увазі під сло-
вом «фундамент»?

Це особливі алгоритми, влас-
тиві саме нашому студпарла-
менту. Знання того, для чого ми 
тут, ентузіазм, бажання робити 
щось для студентів, бажан-
ня комунікації. Якщо є ці три 
елементи, вони й утворюють 
фундамент. А також важлива 
дружна команда, яка здатна 
підтримати, зробити все належ-
ним чином.

Чому біля читацького клубу 
зникла афіша та атмосферні 
світлини з цитатами?

Нещодавно в корпусі робили 
ремонт, знімали вагонку, а з 
вагонкою забрали  наші вивіс-
ки.

Як з’явилась ідея створити 
читацький клуб?

До нас підійшов Олексій 
Федорович і сказав: «Може, 
нам створити читацький 
клуб?». Згодом цю ідею роз-
винули, власне, студенти, які 
справді хочуть розвиватися 
через читання, тому зрозумі-
ло прагнення створити такий 
простір, де усі охочі до читання 
могли б збиралися і обговорю-
вати прочитане.

Ідея не така вже й нова, проте 
ми живемо в інформаційну 
епоху, багато інформації отри-
муємо зі своїх смартфонів. Але 
книга має певний пріоритет.

У книзі завжди є вступ, основна 
частина і логічне завершення, 
що не завжди є в електронних 
публікаціях. Можемо бути впев-
неними, що якщо ми почали і 
завершили читати книжку, то 
точно збагатилися новим досві-
дом, тому книжки варто читати.

Які правила користування 
читацьким клубом?

Правил користування поки що 
немає. Ми не встигли розро-
бити правила користування 
читацьким клубом, бо тоді 
якраз почався карантин. На 
першій сторінці кожної книжки 
клубу є надпис «Reading club 
KyMU» і номер. Але багато кни-
жок на руках. Це нині, фактич-
но, такий бук-кросинг. «Reading 
club» сьогодні є просто читаць-
ким осередком, і книжки на 
полицю, хто хоче, той додає, а 
хто хоче, той забирає.

Крім студентів, хтось дбає про 
наповнення полиць книжками?

Першочергово про це дбають 
представники студентського 
парламенту. Я особисто при-
несла чималу кількість своїх 
книжок. Ми подумали, що було 
б цікаво читати нашим студен-
там? Усі тому брали книжки зі 
своїх власних бібліотек і прино-
сили сюди.

Чи може студпарламент 
«забракувати» книгу і прибрати 
її з полиці?

Ні, в нас нема «фільтрів». 
Будь-які книжки можуть потра-
пити на полиці, та потрібно ще 
відпрацювати алгоритм відсте-
ження книг. Але ми радіємо, що 
наші студенти читають.

Дякую тобі за змістовну розмо-
ву та приділений для інтерв’ю 
час!
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ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА

ДЛЯ АБІТУРІЄНТА ОСІНЬ – ВІДПОВІДАЛЬНА ПОРА

Восени починаються заняття 
на підготовчому відділенні, а 
також відбуваються дні від-
критих дверей. Це знайом-
ство із закладами фахової 
передвищої і вищої освіти, 
це складання дорожньої кар-
ти-маршруту, який має допо-
могти молодій людині відкри-
ти нову сторінку свого життя.

У Київському міжнародному 
університеті на підготовчому 
відділенні активно розпочали-
ся заняття з української мови 
і літератури, англійської мови, 
математики, географії, історії 
України, хімії, біології, основ 
професійної майстерності 
тощо.

Дні відкритих дверей збира-
ють багаточисельну аудиторію 
зацікавлених батьків і випус-
кників 9 і 11 класів, які бажа-
ють підготуватися до ДПА, 
ЗНО, вступних випробувань. 
У цей день виступають керів-
ники структурних підрозділів, 
викладачі підготовчого відді-
лення.

Учасники цих заходів отри-
мують усю необхідну інфор-
мацію щодо умов вступу, 
особливостей навчального 
процесу, проходження прак-
тики, двомовного стандарту 
ведення пар, і це є першим 
кроком до успішного майбут-
нього навчання в КиМУ.

Вибудований алгоритм дій 
абітурієнта, який обов’яз-
ково забезпечить успіх під 
час вступу до Коледжу чи 
Університету:

1. Вибір спеціальності 

(порада: або декілька спе-
ціальностей бажано одного 
напряму).

2. Вибір предметів на 
ЗНО (порада: вибирати не 3, 
а 4 предмета, щоб потім під 
час вступної кампанії виби-
рати предмети з найвищими 
балами).

3. Вибір предметів має 
відповідати Умовам вступу 
2022 року.

4. Велике значення має 
середній бал свідоцтва про 
базову або загальну середню 
освіту (порада: підрахувати 
середній бал за поточни-
ми оцінками і прикласти всі 
зусилля, проявити активність 
щодо підвищення середнього 
балу).

5. Брати активну участь 
в інтелектуальних (Олімпіади, 
Універсіади) і творчих конкур-

сах (Фестивалі) з метою вияв-
лення рівня свого інтелекту, 
талантів і, як результат, отри-
мання Дипломів, Грамот, які 
передбачають знижки в оплаті 
за навчання.

6. Для забезпечен-
ня успішного проходження 
творчого конкурсу на окремі 
спеціальності (сценічне, ауді-
овізуальне, музичне мисте-
цтво, архітектура) необхідно 
ретельно ознайомитися з 
вимогами до творчого кон-
курсу, підготуватися (а тому 
радимо скористатися реко-
мендаціями та порадами 
нашого викладача підготовчо-
го  відділення з основ проф-
майстерності).

7. Необхідно заздалегідь 
подбати про оформлення 
творчого доробку, який має 
складатися з власних твор-
чих досягнень (вірші, прозові 
твори, статті, копії друкованих 
матеріалів, фото-відео матері-
али тощо).

Нещодавно творчу групу 
Київського міжнародного уні-
верситету у складі проректора 
з доуніверситетської підго-
товки Рудаківської Світлани 
Вікторівни, професора кафе-
дри сценічного мистецтва 
заслуженої артистки України 
Ільїної Ніни Олександрівни, 
декана факультету будівниц-
тва та архітектури Бутика 
Михайла Васильовича, 
заступника завідувача кафе-
дри будівництва та архі-
тектури Вакуліна Руслана 
Миколайовича гостинно при-
ймали навчальні заклади м. 
Житомира.
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ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА

Профорієнтаційні творчі 
зустрічі відбулися з випус-
книками ЗСО 25, 28, 34, 
Центру творчості дітей і 
молоді, Коледжу будівниц-
тва та архітектури. Юнаки та 
дівчата цікавились нашими 
спеціальностями у Коледжі та 
Університеті, особливостями 
навчання, перевагами серед 
інших закладів вищої освіти, 
пріоритетами та перемогами 
студентів на Всеукраїнських 
і міжнародних інтелектуаль-
но-творчих конкурсах.

Особливу зацікавленість 
випускники закладів серед-
ньої освіти виявили до умов 
та особливостей проведення 
Олімпіади та Універсіади, 
перемога в яких дає змогу 
навчатися зі знижками в опла-
ті за навчання.

Тож запрошуємо інтелектуалів 
до участі в наших чергових 
Всеукраїнських олімпіадах, де 
можна вибороти знижки у роз-
мірі від 10 до 70%. Бажаємо 
Перемоги! Визначайте свою 
улюблену професію, шлях до 
якої починайте в Університеті 
своєї мрії! Шановні абітурі-
єнти, приєднуйтеся до нашої 
великої кимушної родини!
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ЦЕ МИ, ЛІЦЕЙ КиМУ

ЛІЦЕЇСТИ КиМУ НА ВІДКРИТОМУ ПОКАЗІ

В ТЕАТРІ "КОВЧЕГ"

У студентів Навчально-
наукового інституту театраль-
ного мистецтва існує чудова 
традиція влаштовувати від-
криті покази вистав, на яких 
майбутні актори засвідчують 
свою майстерність.

Цієї осені ліцеїсти КиМУ від-
відали один із таких показів. 
На сцені навчального театру 
"Ковчег" кілька годин тривало 
яскраве дійство "Казки", яке 
об'єднало низку добре відо-
мих дітям і дорослим сюжетів: 
"Троє поросят", "Кіт у чобо-
тях", "Пітер Пен" та інші.

Ліцеїсти, затамувавши подих, 
стежили за подіями на сцені, 
співпереживали улюбленим 
із дитинства героям, а напри-
кінці показу щиро подякували 
акторам аплодисментами!
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ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ

Я ЧУВ, ЩО ТЕБЕ КЛИЧУТЬ «МРІЯ»

7 ранку, я сідаю в автобус і 
їду, навіть не усвідомлюючи, 
що на мене чекає. Їхати усьо-
го півтори години. Чим менше 
залишається, тим сильніше я 
розумію, що незабаром відбу-
деться моя зустріч із «мрією».

Мене зустрічає КПП 
«Дитятки». Саме тут усе 
починається. За 10 хвилин із 
вікна автобуса перед моїми 
очима постає недобудова-
ний 5 енергоблок ЧАЕС, а в 
далечині видніється те саме 
місце. Те саме місце, де вночі 
26 квітня 1986 року сталася 
найстрашніша техногенна 
катастрофа в історії людства. 
І ось, навіть не помітивши, я 
стою навпроти саркофагу 4 
енергоблоку. Від нього мене 
відділяє лише невеличкий 
паркан. А зустрічають лише 
місцеві собаки. «Ось тут все 
почалося та й закінчилося», 
-  подумав я про себе ще не 
до кінця усвідомлюючи, що я 
нарешті тут. Та часу на розду-
ми немає, час рухатись далі…

Місто Прип'ять – та сама 
мрія, на зустріч з якою я так 
довго чекав. Але, опинившись 
на центральній площі міста, я 
зрозумів, що мрією Прип'ять 
так і не стала. Я «доторкнув-
ся» до кожного важливого 
органу міста. Бачив готель 
«Полісся», проходив повз 
місцевий кінотеатр та кафе, 
час від часу зазираючи у 
вікна усіх можливих будівель. 
Згодом я вже стою біля річко-
вого порту, яким так пишалися 
місцеві жителі, і які так полю-
бляли у вихідний день поп-
лавати  тут на човні. Тепер 
тут пливе лише вітер. Йдучи 

далі, я чітко бачив, як завдяки 
деревам «мрія» намагала-
ся приховати від мене свої 
шрами. За ними інколи важко 
розгледіти багатоповерхівки, у 
які до власних осель кожного 
вечора поверталися та разом 
проводили час сім'ї. Тепер до 
цих будинків заходить лише 
тиша, яка нагадує про те, що 
сталося. Остаточно я був роз-
битим, зазирнувши до місце-
вої школи, де на дошці було 
написано «26 апреля 1986», 
а поруч плакат для жовтенят, 
який залишиться тут навіки… 
Як і віра у світле майбутнє 50 
тисяч мешканців, які в один 
день назавжди попрощалися 
з усім, адже мрії більше не 
існує – її знищив атом, який 
все ж став солдатом.

Я знову повертаюся до авто-
бусу, адже більше не можу. 
Та це ще не все – зона від-
чуження показує мені свій 
останній скарб– «Дуга», або 

як ще кажуть «Чорнобиль-2». 
Станція для виявлення запус-
ків міжконтинентальних ракет. 
150 метрів заввишки, 500 зав-
довжки. На фоні "Дуги" ти від-
чуваєш себе мурашкою, яка 
вирішила підняти голову дого-
ри. Я не знаю, хто ці люди, 
що звели це чудо інженерії. 
Але саме тут відчувається уся 
гра контрастів місця, у якому 
ти знаходишся. Півгодини 
тому ти бачив давно мертве 
місто, де залишилися лише 
спогади про те, що тут хтось 
жив. І ось ти вже стоїш біля 
потужної конструкції, яка 
показує усім своїм виглядом 
міць людини. Та час поверта-
тися у свою епоху.

На цьому моє перша, але не 
остання зустріч із цим місцем 
добігає кінця. «Ну, ще побачи-
мось», – це все, що я зміг ска-
зати повертаючись додому, бо 
далі півтори години ти їдеш 
спустошений.
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ПРОФЕСІЙНЕ ЗРОСТАННЯ

У Прип'яті побував
Владислав Нужнов
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ЗІ СВЯТОМ!

27-й ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ

КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Цієї осені Київський міжнарод-
ний університет відсвяткував 
27 день народження! 

Ми поспілкувалися з нашими 
студентами та запитали, що 
вони хотіли б побажати нашо-
му університету?

Аміна Назаренко, студентка 2 
курсу:

«Я бажаю нашому універси-
тету вийти на новий рівень 
у списках кращих закладів 
освіти Києва. Дуже хочу, щоб 
Київський Міжнародний уні-
верситет піднявся у рейтингах 
навчальних закладів, адже 

тут дуже круті та освіченні 
викладачі, працелюбні сту-
денти, тому я вірю, що все 
складеться».

Анастасія Бородіна, студентка 
2 курсу Економічного факуль-
тету:

«Я дуже люблю вивча-
ти іноземні мови, їздила у 
Німеччину за програмою обмі-
ну. Тому бажаю нашому пре-
красному університету після 
закінчення пандемії відновити 
програму обміну, аби студен-
ти змогли здобувати освіту за 
кордоном за спільними про-
грамами обміну».

Анна Крутікова, студентка 1 
курсу Навчально-наукового 
інституту журналістики, кіно і 
телебачення:

«Я навчаюся за спеціальністю 
«Аудіовізуальне мистецтво і 
виробництво» і маю справу 
з нашим університетським 
телебаченням, відтак бажаю 
нашому університету вийти на 
новий рівень у галузі медіао-
світи».

Матеріал підготувала
Катерина Губко
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СПОНТАННА ПОДОРОЖ

У ВІЛЬНИЙ ВІД НАВЧАННЯ ЧАС

Свій вільний час восени сту-
денти Київського міжнарод-
ного університету проводять 
по-різному. Хтось продовжує 
студіювати підручники, хтось 
грається в комп’ютерні ігри, 
але є й ті, хто перебуває у 
стані невизначеності: почина-
ються вихідні, а що робити, 
неясно.

Для таких студентів чудовим 
виходом із ситуації неви-
значеності є одна порада: 
купуйте білети на найближчий 
міжнародний автобусний рейс 
і їдьте туди, де ще не бували! 
Чому саме автобус? Бо це 
не надто дорого, маршрутів 
багато, а щодо часу в дорозі, 
то можна вкластися у 10-15 
годин!

Наприклад, із Києва до поль-
ського міста Люблін автобус-
ний маршрут займає близько 
12 годин (із урахуванням 
проходження митниці). Якщо 
виїхати зі столиці України уве-
чері, то вранці гарантовано 
опиняєтеся на запланованому 
місці!

Не надто велике місто Люблін 
має певні переваги, принайм-
ні тут збережено частину 
історичних пам’яток, чого не 
можна сказати про деякі біль-
ші польські міста, які після 
другої світової війни було 
зруйновано.

Старе місто
Старе місто вражає тим, що 
там і справді збережено біль-
ше архітектури, ніж у інших 
містах польських. Це чудова 
нагода почати знайомство 
з Любліном, подорожуючи 
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затишними провулками і 
майданчиками, відвідуючи 
недорогі кафе і вуличні точи з 
місцевими стравами.

Собор Святого Іоанна 
Хрестителя

Чи не кожне польське місто 
має свою римо-католицьку 
церкву. Чомусь туристи не так 
часто заходять усередину, і 
це нагода саме для зацікав-
леного студента з України 
потрапити туди! Собор Іоанна 
Хрестителя 16-го століття 
добре оформлений, а його 
інтер’єр так і хочеться фото-
графувати з різних ракурсів.

Люблінський замок
Неподалік від церкви є 
Люблінський замок. Це 
добре відреставрована 
цегляна будівля, взагалі, 
одна з найбільш помітних 
у регіоні. Після реставрації 
Люблінський замок 15-го сто-
ліття приваблює туристів, 
а всередині там є готична 
каплиця і музей. Звідти відри-
вається чудовий вид на нову 
частину міста.

Бістро «Люблін»
Студент не повинен залиша-
тися голодним, отже, саме 
час поїсти! Ви можете спробу-
вати деякі кулінарні шедеври 
цього регіону не за всі наявні 
гроші. В Старому місті ціни 
теж не найвищі у Європі, але 
відносно недалеко від істо-
ричного центру розташувало-
ся невеличке Бістро «Люблін» 
із приємною домашньою 
атмосферою і традиціями 
місцевої кухні. Великі порції 
для зголоднілого студен-
та – краще, що може бути в 
Любліні.

Каплиця Святої Трійці
Каплиця є своєрідним вираз-
ником взаємин між Східною 
Православною Церквою і 
західним римським католи-
цизмом. Каплицю можна від-
відати у дворі замку, датою 
її появи вважається початок 
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15-го століття. Інтер’єри, 
розписані фресками у візан-
тійському стилі, відомі з 1418 
року. Візуально все перебуває 
у доброму стані, тож фотогра-
фувати є що.

Університет імені Марії Кюрі-
Складовської. Ботанічний сад
Після тривалих прогулянок 
Любліном буде приємно від-
почити у ботанічному саду, 
розташованому в університеті 
імені Марії Кюрі-Складовської. 
Це 25 га території, на якій 
росте 6500 видів рослин, там 
є дендрарій, альпінарій, роза-
рій, теплиці тощо. На дода-
ток є багато водних об’єктів, 
чимало пішохідних доріжок, 
а пейзаж дуже приємний для 
фотографування.

Люблінська підземна стежка
Традиційно для королівсько-
го життя у минулому чи не в 
кожному палацовому комп-
лексі, а отже і в Люблінському 
замку є своє підземелля. 
Після цілого дня прогулянок 
на додаток є нагода випробу-
вати трасу довжиною майже 
300 метрів, яка приведе вас 
у 14 виставкових залів. У них 
демонструються моделі, що 
показують зміну міського пей-
зажу Любліна до кінця 17-го 
століття. Там також можливо 
дізнатися, яким чином торгов-
ці зберігали свої товари, які 
події в історії змінювали місто: 
вторгнення, епідемії, пожежа 
1719 року тощо. Студентові 
має бути цікаво досліджувати 
сиву давнину і доповнювати 
знання з історії.

Мультимедійні фонтани на 
Литовської площі

Відвідайте вулицю Краківське 
Передмістя, щоб далі потра-
пити на площу Литовську 
і подивитися її знамениті 
фонтани. Влітку це особливо 
видовищно, але і восени все 
продовжує працювати. Там 
же розміщено відомості про 
історію Любліна і всього регіо-
ну. Поки що тільки польською 
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мовою, але через перекладач 
Гугл можна все ж зорієнтува-
тися в інформації.

Музей під відкритим небом
Готові відвідати сільський 
музей під відкритим небом? 
Це один з найвідоміших музе-
їв у Польщі. Розташований на 
околиці Любліна, цей музей 
подає детальний огляд сіль-
ського життя і культурних 
традицій людей Люблінського 
краю. Музей площею майже 
30 гектарів містить реконстру-
йовані вітряні млини, вкриті 
соломою хати і різноманітні 
майстерні 18 і 19 століть. 
Усередині будівель уміщено 
колекції старовинних інстру-
ментів, особистих речей, 
меблів, там же є невелике 
озеро для фотосесії на фоні 
природі.

Центр зустрічі культур
В Любліні здавна розуміли, 
що розвитку міста сприяють 
серед іншого культурні взає-
мини, саме тому там створено 
дослідний центр, який вивчає 
культурний компонент сус-
пільного поступу. Цей інститут 
від початку свого заснування 
має на меті усунути забобони, 
пов’язані з іншими культура-
ми, поширювати європейські 
та світові культурні цінності. 
Центр відкритий для молоді, 
ця установа стає платформою 
для найрізноманітніших подій: 
від виступів оркестрів, цирко-
вих видовищ, виставок графіті 
до незалежного кіно. Всі, хто 
прагне зосередитися на зна-
йомстві з культурою, опини-
лись у правильному місці.

Свій вільний час восени сту-
денти Київського міжнарод-
ного університету проводять 
по-різному. Хтось продовжує 
студіювати підручники, хтось 
грається в комп’ютерні ігри, 
але знайдіть час і для неза-
бутніх подорожей! Цікавих 
вам пригод, шановні студенти, 
та яскравих сторінок у ваших 
Інстаграмах!

ВІСТІ З КОЛЕДЖУ
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