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Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

Вітаємо із закінченням
навчального року! Бажаємо активних
і незабутніх літніх канікул!

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
ІЗ ПЕРШИХ УСТ

Київського міжнародного університету
Який все-таки був найбільший
здобуток КиМУ в цьому навчальному році?
Перш за все, відкриття медикофармацевтичного факультету, я на
це дуже сподіваюся. Зараз чекаємо
на отримання ліцензії. І як тільки
вона у нас буде, робота щодо прийому абітурієнтів на медичні
спеціальності почне кипіти!
Що Ви плануєте на наступний
2018–2019 навчальний рік?
Головна мета – це відкриття
нових напрямів підготовки, як в
Університеті, так і Коледжі.
Ось і закінчився 2017–2018
навчальний рік. Які основні звершення і досягнення Ви могли б
назвати?
Цього року в Університеті
пройшли акредитацію безліч
спеціальностей. Їх дуже багато,
адже акредитацію потрібно проходити раз на п’ять років. Доки
одні пройшли, то близяться
інші. Але це дуже добре, що всі
спеціальності акредитовані. Ще
одне досягнення цього року –
розширення ліцензійного обсягу медико-фармацевтичного та
стоматологічного факультетів.

Яким Ви бачите літній відпочинок сучасних студентів?
Зараз у студентів – сесія, державні іспити, тому я сподіваюся, що
навчання у них продовжується. А,
взагалі, мені здається, що сучасні
студенти відпочивають так само, як
і ми свого часу.
Як Ви відпочивали у свої студентські роки? Чи є у Вас якась
цікава історія зі студентських літніх канікул?
Наш відпочинок, як не дивно, починався з сесії. Головне, що
на пари ходити вже не потрібно

було, а до екзамену і в останню ніч
можна підготуватися. Частіше за все
мої студентські канікули проходили у
будівельних загонах, заробляв якісь
гроші і потім на них відпочивав.
Як Ви плануєте провести свою
літню відпустку? Куди поїхати, яку
країну відвідати?
Спочатку поїду до Вірменії,
відвідаю маму, залишуся в неї на
декілька днів, а, можливо, й на тиждень. А потім уже поїду кудись на відпочинок. Зараз ще не планував саме
куди, тому що багато клопотів на роботі.
Що б Ви побажали студентам
КиМУ у ці літні канікули?
Я б хотів, щоб студенти гарно
провели це літо, відпочили, подбали
про свій інтелектуальний та фізичний розвиток... І вже у вересні, з новими силами, прийшли на навчання
до Університету. Тож бажаю всім гарного літнього відпочинку, чудового
настрою, незабутніх вражень!
Інтерв’ю провела
студентка ІІ курсу
Інституту журналістики,
кіно і телебачення
Яна МАЙДАНІК

ДІЛОВИЙ СВІТ І ЗМІ

Мартиненко
Світлана Миколаївна
Politika.UA
12 червня 2018 року програма Politika.UA телеканалу «Рада»
запросила до прямого ефіру
проректора з розвитку Київського міжнародного університету,
доктора педагогічних наук, професора Мартиненко Світлану
Миколаїівну.
Темами обговорення були
важливі та досить актуальні
питання у сфері реформування
освіти, зокрема: Чи своєчасні
нововведення у початковій і
середній освіті? Які проблеми
викликає реалізація реформи
в Україні? Що нового у правилах вступу до школи і чи готові
до них середні освітні заклади?
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Чи прийматимуть учнів в елітні
школи, ліцеї та гімназії за місцем
реєстрації? Якими є особливості проведення зовнішнього незалежного
оцінювання у 2017–2018 навчальному році?
Мартиненко С.М. як експерт у
сфері розвитку та діагностування якості освіти висловила досить
грунтовні думки щодо сучасного
стану та новаторства у сучасній
освіті, проаналізувала особливості
та правила прийому дітей до першого класу, звернула увагу на діагностування шкільної готовності.
На завершення Світлана Миколаївна запросила всіх охочих абітурієнтів
до вступу в Коледж та Університет.

Повний випуск цієї програми можна
переглянути на офіційному YouTubeканалі телеканалу «Рада»: https://www.
youtube.com/watch? v=9TsAho-GPSE

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
ІЗ ПЕРШИХ УСТ

Інтерв’ю з
Шумигорою
Людмилою Іванівною,
першим віце-президентом
КиМУ, координатором
акредитаційних програм та
програм розвитку освітньої
діяльності КиМУ,
професором
Шановна Людмило Іванівно! Що, на
Вашу думку, потрібно Університету для
того, щоб він відповідав міжнародним
стандартам?
Хочу зазначити загалом не лише про
наш Університет, а про інші освітні заклади, які теж мають відповідати міжнародним стандартам. Що таке, перш за
все, міжнародні стандарти? Це, в першу
чергу, та академічна мобільність, яка дає
змогу нашим випускникам бути затребуваними в інших країнах, можливість поїхати і вільно не просто спілкуватися, а
продемонструвати свої знання та вміння.
Я вважаю, що не лише в нашій країні, а
й інших, міжнародні стандарти не мають
бути єдині. Це висока якість, професійність, знання мов, системність, тому з такими знаннями компетентна особистість
може щось прекрасне створювати у цьому світі, реалізуватися, розвивати країну,
працювати на благо народу. Для вищих
освітніх закладів України потрібно, щоб
мобільність була виражена такими формами навчання, за яких студентам було
цікаво, щоб вони могли застосовувати
свої знання не тільки в межах університету, але й у всій країні, а це: участь в
олімпіадах, конкурсах, міжнародних конференціях, грантових програмах. Це та
можливість, яка принесе тільки користь
і досвід. А щодо міжнародного диплому,
то він може бути реалізованим скрізь.
Наприклад, ми маємо систему освітніх
програм, які дають змогу отримати два
дипломи: український і польський. Це
також розвиток Університету, який відповідає міжнародним стандартам!
У чому полягає робота віце-президента КиМУ? Які функції Ви виконуєте?
Ця робота полягає в тому, що я виконує всі управлінські функції, які дають
змогу контролювати процеси, що відбуваються в Університеті: це і виховна,
і адміністративна робота, питання акредитації, ліцензування, тобто всі напрями
розвитку освітнього закладу.

Які Ваші плани на майбутнє щодо
поліпшення розвитку Університету?
Знаєте, плани є у всього нашого колективу, але ми їх визначаємо
разом із президентом університету.
Кожен із нас координує ту чи іншу
діяльність, але найголовніше – це виходи на міжнародний рівень шляхом
участі студентів у конкурсах і олімпіадах. Ми працюємо над тим, щоб студенти і викладачі мали змогу брати
участь у міжнародних конференціях,
семінарах, симпозіумах. Розвиток нових спеціальностей, форм роботи, які
були б дуже цікаві студентам, а також
це навчальна робота, в якій ми повинні кожного разу змінювати підходи до
організацій освітнього процесу.
Підсумовуючи 2017–2018 навч.рік,
скажіть, будь ласка, що відбулося
важливого в КиМУ і у Вас особисто?
Важливим було те, що розвиток
КиМУ спрямований на створення нового медичного факультету, де будуть
нові спеціальності. Розширимо їх – від
фармації, стоматології – до загальної медицини. Відтак, нова медична
спеціальність − це великий поштовх
для продовження реалізації нових
цілей та задумів.

Ваші побажання ліцеїстам, коледжанам, студентам КиМУ у наступному навчальному році?
Хочу побажати, щоб ліцеїсти і коледжани не були пасивними! Мені
здається, коли студент хоче досягати якихось успіхів, він повинен бути
активним у всьому, і не лише у навчанні. Бути активним і пізнавати
весь світ! Лише тоді це буде особистим зростанням кожного студента,
і він зможе стати успішним. Зараз
за кордоном дуже модно говорити:
«Кожна людина створює сама собі
бренд!». Так от мені дуже хотілося б,
щоб наші студенти були брендові!

P. S. Зустріч із
Людмилою Іванівною Шумигорою
була для мене цікавою та
змістовною, але, що найголовніше,
віце-президент – просто дуже щира
і приємна людина. Як часто кажуть
мої друзі – студенти:
«Вона – класна!»
Інтерв’ю провела студентка
ІІ курсу Інституту журналістики,
кіно і телебачення

Валерія ЯНКО
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Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
ІЗЗНАЙ
ПЕРШИХ
НАШИХ
УСТ В ОБЛИЧЧЯ. ГОРДІСТЬ КиМУ

Інтерв’ю з
Сініченком
Сергієм
Володимировичем,
деканом факультету
інформаційних технологій
КиМУ

Як Ви прийшли до викладацької діяльності?
Це, мабуть, на генетичному рівні. Мої бабуся і дідусь –
учителі. Тато має теж педагогічну освіту, мама за другою
освітою – вихователька.

Що найголовніше Ви взяли
для себе, працювавши на
посаді
директора
ліцею
КиМУ?
Те, що немає «великої» чи
«маленької» людини. Є людина
певного віку, зі своїм внутрішнім світом, своїми проблемами. Я отримував задоволення,
навчаючи дітей, але і сам навчився у них багатьом речам...
Зараз почався новий етап
у Вашій кар’єрі. Які емоції Вас
переповнюють?
Я б не сказав, що новий, адже
я давно працюю в Університеті і
знайомий зі специфікою вищої
школи. Звичайно, нова робота – нові виклики, певні емоції,
думки. Я звик виконувати свою
роботу якісно та відповідально.
У мене є певні плани, які, на
мою думку, хотілося б втілити у
життя.
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Новий факультет інформаційних технологій тепер
знаходиться під Вашим керівництвом. Розкажіть про його
створення. Які Ваші очікування?
Нас цікавить динаміка розвитку факультету, а це стосується і
викладацького складу, і кількості
студентів, і розвитку матеріальнотехнічної бази. Наша мета – щоб
студенти, які навчатимуться на
факультеті, мали задоволення
від професійної підготовки, були
конкурентоздатними після закінчення Університету, а викладачі –
бачили результати своєї діяльності. Я впевнений, що робота, яку ми проводимо з колегами зараз, принесе позитивні
результати.

Які аргументи Ви можете
навести абітурієнтам, щоб ті
обрали саме факультет інформаційних технологій, який Ви
очолюєте?
Зараз дуже важко уявити
собі людину, яка хоча б трішки
не розумілася на інформаційних технологіях. Більшість молодих людей не уявляє свого
життя без різноманітних гаджетів. Для багатьох – це і хобі,
і стиль життя. Тож мій слоган
звучав би таким чином: «Ми
перетворимо ваше хобі на
вашу професію!». Адже вчимо студентів своєрідній магії
перетворень
різноманітних
кодів і технологій на реальний
продукт.
Інтерв’ю провела
студентка ІІ курсу
Інституту журналістики,
кіно і телебачення

Марина ПАСТУШЕНКО

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
ЦЕ МИ – ЛІЦЕЙ КиМУ!

ФЛЕШМОБ
«ОБ’ЄДНАЙМО УКРАЇНУ
ВИШИВАНКОЮ»
17 травня 2018 року в
Ліцеї КиМУ День вишиванки
було
відзначено
флешмобом
«Об’єднаймо Україну вишиванкою».
Метою
флешмобу
було
збереження та
популяризація українських цінностей. Ліцеїсти створили величезні символічні
фігури – серце та UA.
Вишиванка – це наша
національна гордість! Ще
з давнини відомо, що вишита сорочка є символом
здоров’я та краси, оберегом
щасливої долі. За традицією
вишита сорочка передавалася з покоління в покоління, з роду в рід як родинна
реліквія.

Цей український оберіг пройшов крізь віки й нині символізує
чистоту почуттів, глибину безмежної любові до Батьківщини.
Ми хочемо, щоб наші діти
пам’ятали і шанували українські
традиції, одягала вишиванки, не
соромилися власного минулого,
були гордими, що ми – українці –
нація з багатою історією та глибоким корінням.
Сподіваємося, що велике
серце нашої ліцейної родини
стане запорукою миру і злагоди
в Українській державі! Свято завершилося, але ми, українці, маємо завжди пам’ятати, що історична і національна пам’ять – це не
лише наше сьогодення, а й наше
щасливе майбуття!

5

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
ІЗЦЕ
ПЕРШИХ
МИ – ЛІЦЕЙ
УСТ КиМУ!

У ЛІЦЕЇ ВІДЗНАЧИЛИ

ДЕНЬ НАУКИ!

18 травня 2018 року з нагоди Дня науки в Ліцеї
КиМУ було проведено Міжнародну дистанційну олімпіаду «Всеосвіта Весна – 2018» з усіх предметів шкільної
програми.
Під керівництвом адміністрації Ліцею КиМУ та вчителя української мови і літератури Шарагіної Ольги
Володимирівни було організовано учнів 5–6 класів
для участі в олімпіаді з української мови з метою підвищення у них інтересу до навчання та перевірки рівня
їхніх начальних досягнень.
За участь в олімпіаді ліцеїстів було нагороджено сертифікатами учасника, а їхніх батьків – листами подяки за
проявлення їхніми дітьми інтелектуальних здібностей,
вмінь глибоко мислити, долати труднощі, показувати
чудові результати, змагаючись із гідними суперниками.

За результатами олімпіади
було визначено та нагороджено
дипломами переможців:
Федорову Анастасію (6-Б) –
1 місце
Гарбовську Аліну (5-Б) –
2 місце
Срібняк Златославу (6-Б) –
3 місце.
Дякуємо всім, хто примножує
славу ліцею, і бажаємо організаторам і учасникам олімпіади
реалізовувати свої плани, знаходити шляхи вдосконалення,
вирішення проблем й досягати
поставленої мети, подальших
наукових успіхів!
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Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
ЦЕ МИ – ЛІЦЕЙ КиМУ!

СВЯТО ОСТАННЬОГО ДЗВОНИКА
У ЛІЦЕЇ КИМУ
30 травня 2018 року в Ліцеї Київського міжнародного університету пролунав останній дзвоник! На святі були присутні почесні гості нашого
закладу, зокрема: проректор із питань навчально-виховної роботи КиМУ, професор Данченко
Тетяна Володимирівна, проректор із довузівської підготовки Рудаківська Світлана Вікторівна.
Зі вступним словом і привітанням виступила проректор із питань навчально-виховної
роботи КиМУ, професор Данченко Тетяна Володимирівна, яка нагородила дипломами за організацію позапрограмної Всеукраїнської предметної олімпіади «Олімпус» таких викладачів:
Алексяняна Валерія Ігоровича, Борисенка Юрія
Анатолійовича, Вишинську Ольгу Леонідівну,
Довгу Оксану Миколаївну, Шарагіну Ольгу Володимирівну, Колодкевич Галину Вікторівну,
Щудлу Наталію Михайлівну, Манькову Маргариту Дмитрівну, Левченко Олену Феліксівну, Терехову Марію Анатоліївну.
До присутніх зі словами привітання звернулася також директор Ліцею КиМУ Лавриненко
Олена Василівна. За підсумками 2017– 2018 навчальному року директор відзначила учнів 5 –
8, 10 класів Похвальними листами за високі досягнення у навчанні, відзначила переможців у
Міжнародній дистанційній предметній олімпіаді

«Всеосвіта – 2018», сертифікатами за «відмінний результат» і «добрий результат» у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» та дипломами лауреатів переможців подарунками у Всеукраїнській предметній олімпіаді
«Олімпус» і вручила книги в нагороду.
З привітальним словом до випускників Ліцею звернулася вчитель біології й хімії Вишинська Ольга Леонідівна, яка подякувала дітям за активну і творчу роботу
впродовж навчального року й побажала здійснення всіх
найзаповітніших мрій.
Зі святом Останнього дзвоника привітав ліцеїстів випускник Ліцею КиМУ Туровець Андрій. Захоплюючим був
виступ учня 7–А класу Гошовського Олександра та колективу «Galaxy Dance».
Право дати останній дзвоник було надано учням
5–Б класу Осадчій Аліні і Янушевському Михайлу та учням 11 класу Яворському Микиті та Трояновській Софії.
Випускниця 11-го класу Любченко Маргарита урочисто
передала Символ знань учням десятого класу.
Відтак, ще один навчальний рік завершено! Не зупиняймося на здобутих досягненнях! Бажаємо ліцею розвитку, вчителям – наснаги і натхнення, а його учням – ще
більших успіхів у навчанні та самореалізації в майбутньому самостійному житті!
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ІЗЦЕ
ПЕРШИХ
МИ – ЛІЦЕЙ
УСТ КиМУ!
22 червня 2018 року в Ліцеї КиМУ відбувся випуск учнів 9-х
класів. Це надзвичайно хвилюючий день для учнів, який можна сприймати як межу між дитинством і дорослим життям. День,
який відкриває безмежні горизонти перед учнями; день, який
примушує серця шалено битися від усвідомлення того, що доля
набирає нових обертів, кличе майбутніми перспективами та
сподіваннями, і, водночас, завмирає від ніжної та світлої печалі
прощання з вчителями, друзями, стінами Ліцею, які за період
навчання стали просто рідними!
На святі були присутні: президент Київського міжнародного
університету, професор Хачатурян Хачатур Володимирович, віцепрезидент, професор Шумигора Людмила Іванівна, проректор
з навчально-виховної роботи, професор Данченко Тетяна Володимирівна; проректор з наукової роботи, професор Некряч
Анастасія Іванівна, проректор із питань розвитку, доктор педагогічних наук, професор Мартиненко Світлана Миколаївна, проректор з питань довузівської підготовки, професор Рудаківська
Світлана Вікторівна; директор Ліцею Лавриненко Олена Василівна; науково-педагогічні працівники, викладачі ліцею та батьки.
Урочиста подія розпочалася під Гімн України. Для привітання
на сцену було запрошено президента Київського міжнародного
університету, професора Хачатуряна Хачатура Володимировича, який побажав випускникам не зупинятися на досягнутому
і надалі постійно розвиватися, бути успішними, здоровими, не
втрачати жодних можливостей в житті.
З вітальним словом до учнів звернулася також директор ліцею Лавриненко Олена Василівна, яка побажала випускникам
високих особистісних звершень, мирного неба, досягнення
омріяних висот, а також вручила ліцеїстам свідоцтва про базову
загальну середню освіту.
Із найщирішими побажаннями та найтеплішими вітаннями
до своїх вихованців звернулася куратор 9-х класів Довга Оксана
Миколаївна, яка зичила випускникам наполегливості, впевненості в собі і своїх можливостях, а головне – не зважати на всі
перешкоди та йти впевнено до мети.
Від батьків вітальне слово мав Долгодуш Андрій Володимирович, який висловив щиру подяку всьому педагогічному колективу Ліцею за фахові знання та вміння, любов до дітей, а учням –
здійснення всіх найзаповітніших мрій.
Зі святом всіх присутніх привітала проректор із навчальновиховної роботи, професор Данченко Тетяна Володимирівна,
яка нагородила кращих учнів медалями за особливі успіхи у
навчанні.
У свою чергу випускники звернулися зі словами вдячності
до своїх викладачів, подякували їм за наполегливу та клопітку
працю впродовж усіх років навчання в Ліцеї, а також до батьків,
які постійно підтримували й допомагали у реалізації мрій.
Святковий настрій підсилила концертна програма, яка була
тепло сприйнята всіма присутніми. Свято відбувалося в атмосфері радісного хвилювання, і, водночас, певного смутку, адже за
час навчання Ліцей став для учнів другою домівкою. Роки, проведені разом, назавжди залишаться в пам’яті. Хтось із випускників пізніше згадає про них із радістю, хтось – із тугою, хтось –
із болем. Але так чи інакше веселі моменти учнівського життя не
забудуться ніколи!

ЩИРО ВІТАЄМО І БАЖАЄМО ВИПУСКНИКАМ
ВЕСЕЛИХ КАНІКУЛ, НЕЗАБУТНІХ ВРАЖЕНЬ
І ЧЕКАЄМО НА ПРОДОВЖЕННЯ НАВЧАННЯ
В ЛІЦЕЇ!
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ВИПУСК
9-х КЛАСІВ
В ЛІЦЕЇ
КИМУ
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СПОГАДИ
ОЧЕВИДЦІВ ПРО ПОДІЇ
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ...

ВІСТІ З КОЛЕДЖУ

22 ЧЕРВНЯ 1941 РОКУ – ПОЧАТОК ВІЙНИ

Була ніч... Звучала якась дуже дивна тиша – не
така, як завжди. Вона довго відбивалася у вухах, якісь
незрозумілі звуки пронизували мозок...
Мляве світло пробивалося крізь темряву. Жевріли
тільки-но спалені хати в селі. Все вже погоріло, та
лишилися маленькі жаринки, які й давали те світло.
Певно, хотіли знову розгорітися...
Вона йшла й не знала, куди заведуть її ноги.
Просто йшла, покладаючись на Божу ласку. За що?!
Господи, за що такі муки? Якщо не вищі сили, то хто
врятує людей? Обіцяли, що ніхто нас чіпати не буде,
обіцяли прихисток, а що тепер... Тепер я отут, посеред поля, самотня і безпорадна. І хто знає, чи дійду я
кудись, чи мене вб’ють, чи сама лишу своє тіло вовкам. Краще вже завершити цю справу. Навіщо отак
жити, щоб все життя тебе, як собаку, дресирували:
те не роби, те не можна, а за це арештують. І ховалась, як могла. Ховалася, але робила своє діло. Зараз
і сховатись нікуди. Вже чотири роки, чи то п’ять...
А біс його знає, скільки років уже пройшло з часу, коли
вони почали воювати. Здається, наче люди цілі віки не
вилазять із окопів, холодних землянок і їдять тільки
гнилу картоплю. І все через що? А, може, через кого...
Хтозна, що воно на світі коїться. Нам кажуть одне, а
виходить інше. Звичайно, селяни – то народ дурний,
їм все можна згодувати. Сказали працювати – працюємо, сказали, що життя стане кращим – чекаємо,
а потім усе забрали і кажуть: «Усе заради держави».
А ви живіть, як хочете. Отож то й біда, що працюємо, чекаємо. А тепер що? Батька вбили, сестру вбили, матір погнали смертною дорогою в Німеччину, а
брата на ту бісову війну забрали. Може, хоча б він лишився живий? Та й то навряд. Кажуть, із війни майже
ніхто і не повертається. Та й куди тепер вертатися?
Хату вже давно спалили, а в землянці що? Вже й тієї,
мабуть, немає.

Отак і волочуться сироти світом... Тепер уже ніхто не
допоможе. А кому ж допомагати, як усі на ту чортову війну
пішли. Пропадають люди, пропала і я. А якби не війна, то я
б на сцену зараз ішла, а не на вірну смерть. Що мені тепер у
траншеях вірші читати? Нікому тепер віршів не треба. Та
й тоді їх ніхто не читав. Хіба, що такі, як і я, втікачі. Для
себе й писали, щоб душу зберегти. Якби не письмо, хто знає,
куди б дорога завела, перед ким би хилитися треба було. Та,
може, ми й винні, що війна почалася... Може, нам не треба
було ховатися, а народ на праведну дорогу схиляти, очі їм
відкривати. Та що вже говорити! Та і як же ти той народ
повернеш, коли йому за роботою ніколи, державу треба
будувати. Збудували... Тепер світлі промені надії гаснуть у
таборах і тюрмах. А, якби ще тоді не сховалися, то вже б
давно і згасли. Дуже хочеться вірити, що збереглися люди,
залишилися чисті душі, розум. Невже не розуміють, що то
війна не за свободу. Свобода у рабстві? Свобода душі, чистота розуму – ось, що таке свобода! Але кому говорити це
зараз: глухому полю, чи оцим пожовклим бур’янам. От же..!
Так і плутають ноги! Ох! Не буде добра у цьому світі! Так і
згасну, як інші, у тюрмі, не розгорівшись...
Почало сіріти… Небо хмарне, все та ж тиша, а повітря
так і душить. Усе ще жевріло село... Мало жаринок залишилося, але все ж найжаркіші ще тліли...

Валерія СТРІЛЬЧУК,
студентка І курсу Коледжу КиМУ
спеціальності «журналістика»
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ІЗНОВИНИ
ПЕРШИХУНІВЕРСИТЕТУ
УСТ

СПОРТИВНИЙ ЖУРНА ЛІСТ –
СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЇ
Журналістика – це ремесло,
яке потребує хисту
і витримки…
В. Щербачов
30 травня 2018 року студенти І–ІІІ курсів спеціальності «журналістика» зустрілися з відомим українським
журналістом – Щербачовим
Валентином Васильовичем,
засновником Національного
Реєстру Рекордів України,
Всесвітньої української спортивної агенції, головою Клубу
незвичайних рекордсменів,
заслуженим
журналістом
України.

Під час зустрічі Валентин
Васильович розповів про розвиток спортивної та екстремальної журналістики як в
Україні, та і за кордоном, зокрема про експедицію в
Гімалаї, Антарктиду. Загалом
Валентин Щербачов є автором 5 книг про спорт і 42 фільми про екстремальні події.
Студенти – майбутні журналісти із захопленням брали
участь у діалозі про особливості журналістської професії,
її переваги, труднощі, місію
спортивного журналіста в
суспільстві.
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НОВИНИ УНІВЕРСИТЕТУ

ПОКАЗ ВИСТАВИ
ДО ДНЯ МАТЕРІ

«ЗВІДКИ

БЕРУ ТЬСЯ
ДІТИ»

31 травня в Університеті відбувся показ до Дня
матері під керівництвом Заслуженого артиста
України Олега Роєнка. За декілька годин глядачі
встигли побувати в різних емоційних станах: від
сміху – до страху, від сліз – до почуття повного
щастя і блаженства, що в цій, навіть вигаданій
історії, все закінчилося добре. Ніхто не очікував,
що навіть буде присутній елемент блокбастера!
І так – дія відбувається у пологовому будинку,
який знаходиться у маленькому місті. Чотири матусі чекають на народження дітей: Анна, Оксана,
Поліна і Жанна. У кожної своя доля і свої печалі.
Анна вже вдруге народжує мертву дитину і хоче
покінчити життя самогубством, коли її мертві
діти кажуть цього не робити: «Матусю, не плач!
Тут добре, тільки холодно. У нас буде братик».
Жанна – пристрасна молода дівчина, яку скоро
виселять із комунальної квартири, і батько дитини навіть про неї не знає. Оксана – сурогатна
мати. Поліна – мати семеро дівчаток і готова осьось народити, але її чоловік так хоче сина, що зі
зброєю захоплює пологовий будинок: «Ви мені
тут баб підсовуєте! Я без хлопця не вийду!».
У залі відчувається напруження і страх, коли
за сценою щось вибухає, і пологовий будинок
оточують спецназівці. Але через декілька хвилин, коли Тимофію загрожує ув’язнення, і вагітна
Поліна починає бити свого чоловіка рушником,
чується сміх, на душі у глядачів легкість – напруга
спадає. Ув’язнення страшному «вікінгу» замінюють на 15 діб виправних робіт.
Є в цьому пологовому будинку ще й Маргарита Андріївна – акушер, яка допомагає всім
своїм пацієнткам, і нянечка Паша, яка про всіх
піклується. Жанна покидає дитину, і її сина забирає Анна. Оксана відмовляється віддавати дитину
подружній парі, а Поліна народжує дівчаток-двійнят... Усе закінчується хеппі-ендом.
Ніколи б не подумала, що вистава до Дня
матері буде такою емоційною та захоплювальою!

Марина ПАСТУШЕНКО,
студентка ІІ курсу
Інституту журналістики, кіно і телебачення
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НОВИНИ УНІВЕРСИТЕТУ

Містерія – 2018
23 травня 2018 року в урочистій актовій залі Київського
міжнародного університету почалося свято. Захід, який проходить щорічно у стінах Університету для того, аби вибрати
найкращого Містера і найчарівнішу Міс КиМУ. Містерія – це
те свято, яке створює умови для розкриття та демонстрування своїх вмінь, таланту, і власне, зробити те, на що ніколи б
не наважився.
Отож, цього дня до Університету завітали поважні гості,
студенти, родичі, близькі люди, аби підтримати кожного
учасника, бо переживання – це невід’ємна складова для кожної людини, особливо під час екзаменів. Учасники вперше
брали участь у такому конкурсі, повинні були всі свої сили
спрямувати на створення позитивного і бадьорого настрою.
Бо як кажуть: «Головне – не перемога, а участь!» Впевнена,
що кожний студент притримувався цього принципу. Зала
наповнилась очікуванням, бо всім було цікаво побачити,
чим будуть дивувати конкурсанти…
Таланти учасників прийшло перевірити та оцінити поважне журі, яке впродовж усіх виступів ретельно стежило та
вибирало найкращих. До складу журі увійшли:
професор Тетяна Данченко – голова журі (канд.юрид.
наук, проректор з навчально-виховної роботи);
Володимир Броєв (директор Університетської стоматологічної клініки);
доцент Олександр Ткаченко (канд.юрид.наук, викладач
кафедри теоретичних і приватно-правових дисциплін);
Діана Данченко (організатор першої в КиМУ Містерії,
голова студентського парламенту 2015 – 2016 н. р.);
Каміла Темаєва (представник Дому Лiлеï – магазину квiтiв);
Владислава Юдчись (бренд-менеджер Б’юті бара
Сікрет Саксес).
На чому трималося свято, так це на ведучих, які розважали та підтримували кожного конкурсанта! Ведучими були:
Анастасія Чоботок (голова студентського парламенту) та
Віталій Шмадько (студент І-го курсу спеціальності «журналістика»). Так, за допомогою Анастасії та Віталія захід було
проведено на висоті! Жарти, веселощі, гарний настрій – це
їхня заслуга. Першим, чим вражали конкурсанти, – це відеопривітанням і своїми талантами. Цього вечора рішуче показали свій голос і вміння триматися на сцені Майданік Яна,
Ткачук Аліна і Зубок Владислав. Це ті конкурсанти, які за
декілька хвилин свого виступу затримали подих кожного з
глядачів. Головне – співати душею. Не важливо, який у тебе
голос, важливо розуміти, про що ти співаєш і чи має це сенс
у твоєму житті.
Гра на музичних інструментах також привернула увагу. Свою майстерність продемонстрували: Шкуркіна Олександра і Ростислав Корсун. У котрий раз можна впевнитися,
що музика дійсно врятує світ! Так, цей вечір був ще жаркішим
від танців, які здивували своєю професійністю. Танцюючими
конкурсантами були: Лукашенко Данііл із молодшим братом,
Черненко Аліна, Огієнко Аліна. Впевнена, що східний танець
Черненко Аліни запам’ятався всім гостям вечора надовго,
адже це було і справді дуже гарно і романтично!
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Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
НОВИНИ УНІВЕРСИТЕТУ
Валерія ЯНКО,
студентка ІІ курсу
Інституту журналістики,
кіно і телебачення

Містерія – 2018
Сміх продовжує життя, про що нам переконливо довели
своїм стендап-номером Цубера Олексій та Данченко Ольга.
Здається, що присутні в залі запам’ятали це надовго. Такі
виступи продемонстрували, що не треба соромитися себе,
адже людина вийшла, спробувала пожартувати так, як вона
це бачить і вміє, і це їй вдалося. Відкриттям цього вечора був
надзвичайно зворушливий монолог про сім’ю, людську цінність від Камишанова Дениса. Водночас не можна було втримати сльози, бо з уст виконавця це звучало по-справжньому.
Задля перевірки рівня інтелекту учасників, кожен із журі
мав змогу поставити запитання. З цим завданням конкурсанти теж справилися швидко та вміло.
Так, усе позаду… Всі учасники виступили і чекали
на рішення поважного журі, але глядачі теж не мали
змоги відпочити, бо їм випала нагода вибрати Міс і Містера
глядацьких симпатій. Це було вкрай важко, тому Міс і
Містером цієї номінації стали Зубок Владислав і Черненко
Аліна.
Отже, журі остаточно вирішили та визначили номінації
переможців, а найголовніше – Містера і Міс КиМУ 2018!
Переможці номінацій:
Віце-Містер КиМУ – 2018 – Дяченко Денис (студент
спеціальності «журналістика»);
Віце-Міс КиМУ – 2018 – Данченко Ольга (студентка
спеціальності «журналістика»);
Містер талант КиМУ – 2018 – Лукашенко Данііл
(студент Коледжу КиМУ спеціальності «право»);
Міс талант КиМУ – 2018 – Ткачук Аліна (студентка
Коледжу КиМУ спеціальності «сценічне мистецтво»);
Містер посмішка КиМУ – 2018 – Зубок Владислав
(студент спеціальності «міжнародні відносини»);
Міс посмішка КиМУ – 2018 – Шкуркіна Олександра
(студентка Коледжу КиМУ спеціальності «туристичне обслуговування»);
Містер інтелект КиМУ – 2018 – Корсун Ростислав
(студент Коледжу КиМУ спеціальності «видавнича справа та
редагування»);
Міс інтелект КиМУ – 2018 – Майданік Яна (студентка
спеціальності «журналістика»);
Містер стиль КиМУ – 2018 – Камишанов Денис (студент
Коледжу КиМУ спеціальності «право»);
Міс стиль КиМУ – 2018 – Огієнко Аніта (студентка
спеціальності «право»).
Переможцями Містерії – 2018 стали: Містер КиМУ –
Цубера Олексій (студент спеціальності «міжнародне право»);
і Міс КиМУ – Черненко Аліна (студентка спеціальності
«журналістика»).
Щиро хочеться побажати всім учасникам досягнення в
житті великих перемог, реалізації всіх задумів, навіть амбіційних, не зважаючи ні на що, жити з оптимізмом і вірою у
себе!
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Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
НОВИНИ УНІВЕРСИТЕТ У
ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ – ФАКУЛЬТЕТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ШАНОВНі АБІТУРІЄНТИ!
АБІТУРІЄНТИ!

Запрошуємо Вас вступати до Київського міжнародного університету на навчання за спеціальностями «Будівництво та цивільна інженерія», «Архітектура та містобудування». Адже у всьому світі професія будівельника є
престижною і високооплачуваною. Рівень розвитку будівництва висотних будівель і споруд спеціального призначення визначає економічний і соціальний розвиток
держави.
Кожна людина будує своє життя. У процесі навчання
Ви оволодієте методологією проектування, розрахунку, реконструкції і будівництва різноманітних будівель і
споруд, зійшовши на п’єдестал високого професіоналізму, здобудете знання і вміння з комп’ютерного проектування будівель і споруд, опануєте секрети технології
будівництва довговічних споруд, а також реконструкції і
відновлення експлуатованих.
Випусковою є кафедра будівництва та архітектури
(завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Руденко Наталія Миколаївна), яка є підрозділом Факультету
будівництва та архітектури (декан – кандидат архітектури,
доктор технічних наук Омельяненко Максим Вікторович).
Освітній процес забезпечують висококваліфіковані
викладачі з науковими ступенями і вченими званнями.
Кафедра має сучасну базу для проведення навчальних занять і науково-дослідних робіт. На базі кафедри
створено навчально-науковий виробничий комплекс
«Високоефективні будівельні технології».
На третьому курсі студенти обирають тему наукового дослідження під керівництвом викладачів кафедри.
Наукова робота є основою курсових і дипломних
проектів із архітектури та будівництва.
Основні
навчальні
дисципліни
спеціальності
«Будівництво та цивільна інженерія»:
Архітектура будівель і споруд
Технологія будівельного виробництва
Організація будівництва
Теплогазопостачання та вентиляція
Основи та фундаменти
Ресурсозберігаючі технології в будівництві
Інженерна геологія і механіка ґрунтів
Зведення та монтаж будівель і споруд
Бетонні та залізобетонні конструкції
Металеві конструкції
Комп’ютерні технології в будівельному проектуванні
Обстеження, випробування і експлуатація будівельних
конструкцій
Водопостачання та водовідведення
Виробнича база будівництва
Інженерні вишукування.
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Навчання студентів здійснюється за кредитномодульною системою. Всі навчальні дисципліни забезпечені якісним навчально-методичним комплексом,
що значно допомагає студентам у процесі оволодіння
знаннями, які б відповідали потребам сьогоднення.
Зокрема, на кафедрі підготовлено науково-методичні
рекомендації, які дають змогу студентам якісно виконувати та захищати індивідуальні завдання, курсові проекти, наукові роботи, передбачені навчальним планом
підготовки.
Робочими мовами, як у всьому Університеті, є
українська та англійська.
Студенти проходять також виробничу та переддипломну практики на відомих в Україні і м. Києві підприємствах і науково-дослідних інститутах, серед яких:
ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», «Державний науково-дослідний інститут будівельного виробництва», Приватне акціонерне товариство «Гіпроцивільпромбуд», Приватне
акціонерне товариство «Домобудівний комбінат № 3»,
ТОВ БК «Голдстрім ЛТД», Промислово-будівельна компанія «ФОРУМ-ДС», Науково-виробничий центр «Будальянс», корпорація «Будіндустрія», Проектне бюро
«Архітектурне ательє КиМУ», відділ капітального будівництва КиМУ.
Спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія»
розрахована на тих вступників, хто має бажання реалізувати свої задуми в архітектурно-будівельних
проектах, хто вже зараз захоплюється комп’ютерною
технікою та інформаційними технологіями, тому що
особлива увага приділяється набуттю навичок автоматизованого проектування будівельних конструкцій,
будівель і споруд.
Випускники спеціальностей «Будівництво та цивільна інженерія», «Архітектура та містобудування» мають
змогу працювати на виробництві, у проектних інститутах, конструкторських бюро, науково-дослідних інститутах, а також викладачами в ліцеях, коледжах, технікумах, вищих освітніх закладах.
Галузь професійної діяльності фахівців охоплює інженерні вишукування, проектування, зведення, експлуатацію, оцінку та реконструкцію будівель і споруд,
інженерне забезпечення та обладнання будівельних
об’єктів і міських територій, застосування технологій
для будівництва і виробництва будівельних матеріалів,
виробів та конструкцій.
Тож чекаємо Вас для навчання на Факультеті
будівництва та архітектури!
З повагою,
завідувач кафедрою будівництва та архітектури
Руденко Наталія Миколаївна

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ – СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ШАНОВНі АБІТУРІЄНТИ!
АБІТУРІЄНТИ!

Стоматологічний факультет як окремий
підрозділ КиМУ існує з 2015 року. Кафедра
стоматології була заснована цього ж року на
базі Університетської клініки.
Стоматологічний факультет здійснює підготовку фахівців за освітнім рівнем «магістр»
відповідно до освітньо-професійної програми спеціальності «Стоматологія».
Базові знання студенти здобувають на теоретичних і клінічних кафедрах упродовж
перших трьох курсів навчання. Початкові
медичні навички майбутні стоматологи
засвоюють під час виробничої практики
(догляд за хворими та медсестринська) на
базах клінічних кафедр і закладів охорони
здоров’я м. Києва.
Студенти мають змогу проходити клінічну підготовку щодо використання сучасних
перспективних методик діагностування,
профілактики та лікування хворих стоматологічного профілю. В освітньому, науковому та лікувально-діагностичному процесі
широко застосовуються інформаційнокомунікаційні технології, новітнє обладнання.

Практичні вміння та навички набуваються студентами під час навчання
на кафедрі стоматології, починаючи
з ІІ курсу. Вони в повному обсязі вивчають такі спеціальні дисципліни, як:
пропедевтика ортопедичної стоматології та ортодонтії, пропедевтика
терапевтичної стоматології та дитячої терапевтичної стоматології,
терапевтична стоматологія з курсом
профілактики стоматологічних захворювань, дитяча терапевтична стоматологія, ортопедична стоматологія,
ортодонтія, хірургічна стоматологія,
дитяча хірургічна стоматологія тощо.
Упродовж усього періоду навчання студенти складають ліцензійні тестові іспити на III – «Крок-1»,
V курсі – «Крок-2».
Після складання державного комплексного практико-орієнтованого іспиту на
V курсі та отримання диплому випускники продовжують навчання в інтернатурі
за спеціальністю «Лікар-стоматолог».
Кращі студенти за рішенням Вченої ради
Університету рекомендуютсья на подальше вдосконалення фахової майстерності в магістратурі, аспірантурі, клінічній
ординатурі.
Тож запрошуємо всіх бажаючих здобути професію стоматолога на нашому
факультеті!
З повагою,
декан стоматологічного факультету
Мозолюк Олена Юріївна
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ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Весняна музика
у Кропивницькому
Творче об’єднання «Крила Крилівщини»
завітали до славетного міста Кропивницький. Нас запросили на участь в очному конкурсі «День Землі», який проходить в обласному центрі вже більше двадцяти років.
За умовами змагань ми взяли участь у
жеребкуванні і отримали завдання зняти репортаж про Музичну школу №1 імені Г.Г. Нейгауза. Екскурсія обласним центром протягом
15 хвилин показала нам, що у Кропивницькому весняний настрій. Єдине, чого не вистачало, так це живої музики…
Тетяна Фурлет – наш перший інтерв’юєр
(саме під час подорожі до Кропивницького
створили нову назву для нашого гуртка – тепер ми, наче крилаті птахи, звемося «Крила
Крилівщини») повідомила нам про своє відчуття творчості та громадської позиції митця.
Тетяна Юріївна щиро розповіла також
про те, що жива музика ллється з самого початку її життя, адже батько був відомим музикантом. Він митець із великої літери, що
цікаво, його громадську позицію – творити
культуру – поділила його дружина. У цього
подружжя – митців народилося дві донечки,
які з часом продовжили їх шлях. Одна з них
стала видатним музикантом, а Тетяна Юріївна з часом стала директоркою музею імені
Г.Г. Нейгауза.
Розповідь про життя мешканки Кропивницького підказала нам запросити її торкнутися чорно – білих клавіш роялю. Ми вперше
почули живу музику не піаніно, а справжнього роялю… Це було неперевершено! Ми
могли слухати цю чарівну музику ще тривалий час, але мусили швиденько повертатися до Обласного центру дитячої та юнацької
творчості для того, щоб створити неперевершений репортаж про незвичайну людину зі
своєю громадською позицією. Весна у місті
Кропивницькому розпочалася…
Антон ДУДНИК,
Марія СОКОЛОВА,
Катерина ЖИВОТОВСЬКА,
учні ЦДЮТ м. Світловодська
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Фестиваль
у ритмі сучасності
Наша команда Школи Лідерів Шепетівки з радістю завітала
на фестиваль у таке чудове романтичне місто.
Кропивницький – це серце найважливішого фестивалю нашої країни, який присвячений Дню Землі. Надзвичайно мальовничі краєвиди цього міста, розташованого на узбережжі
річки, вкритого буйною зеленню, не залишать байдужим нікого
з гостей міста. Ми гадаємо усі учасники фестивалю були зачаровані цією красою. Шкода лише, що часу помилуватися такими
краєвидами було обмаль, адже програма фестивалю була дуже
насиченою і розписаною ледве не по годинах. За цих три дні кожен пережив неймовірні емоції як захоплення так і переживання. Усім нам було нервово очікувати результати фестивалю, але
все ж ми отримали не лише безліч емоцій, а й нові знайомства
та неочікуваний досвід.
Перший фестивальний день був знаковим відкриттям алеї
пам’яті. Він занурив усіх нас у таку болючу тему втрати і думку
про те, що спомин – це можливість для душ загиблих солдатів
жити вічно. Ми з легкістю змогли познайомитися та знайти
спільну мову, і це все завдяки тренінгу комунікації. Також у перший день брали участь у веселих іграх та забавах і в мить зникало відчуття невпевненості. Дякуючи такій атмосфері, ми відчували себе комфортно. А далі було ще цікавіше – театралізована гра,
під час якої конкурси різних типів допомогли нам проявити себе
і почувати більш впевнено перед новими друзями і за сумісництвом – публікою.
Після розваг учасники усіх номінацій спустилися до входу
аби зробити добру справу. Ми садили маленькі деревця. Команда так захопилася цим заняттям, що посадили три туйки, тим
самим провівши свій час з радістю та користю, за що ми вдячні
організаторам. Збагативши клумби перед фасадом низенькими
зеленими туйками та наповнивши наші груди чистим киснем, ми
відправилися у чудову подорож під назвою квест, який був присвячений 100-річчю В. Сухомлинського. За дві години потрібно
було обійти 10 платформ. Команда у квесті була не лише з інших
команд, а ще й з інших номінацій, прагнучи перемогти ми здружилися аби попрацювати одним цілісним колективом. Щоб відпочити від квесту та біготні усі відправилися на шоу відкриття та
релаксували у театрі імені Кропивницького. У вечері мали змогу
представити себе перед членами журі та новими знайомими.
Дві години візитки промайнули непомітно для кожного з нас,
адже у команд були цікаві та захоплюючі презентації.
Якщо першого дня ми всі радісно відпочивали та знайомилися, на другий нам треба було зосередитися та налаштуватися на серйозну і продуктивну роботу, адже попереду
найголовніше та найскладніше – дебати та репортаж. Та на завершення такого чудового насиченого, сповненого хвилювання дня,
організатори дали змогу всім учасникам фестивалю відпочити
та «відірватися» на повну у розважальному комплексі «Фюжн».
На завершення фестивалю ми були трішки знервовані, очікуючи
результати та засмучені від’їздом.
Але все ж таки це було прекрасне свято, прекрасний фестиваль! Ми раді, що є саме такий захід, присвячений Дню Землі,
який допомагає набагато краще зрозуміти, хто такий митець,
атже митці – тонкі натури. Вони тонко відчувають дух часу, вловлюють його основні течії і через свою позицію та творчість допомагають відчути й осмислити їх іншим людям. Завдяки митцям
діапазон суспільних рефлексій є насиченим і повноцінним, що
особливо потрібно для таких знакових подій, які відбуваються в
Україні.

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

ЩИРО
ВІТАЄМО
ВИПУСКНИКІВ
ПІДГОТОВЧОГО
ВІДДІЛЕННЯ!!
ВІДДІЛЕННЯ

Ошатна актова зала КиМУ привітно зустріла слухачів підготовчого відділення, які зібрались на свято випуску. Приємним було те, що учні, їхні батьки і викладачі були вбрані у вишиванки, що створювало особливо святковий
настрій. У залі панувала тепла й дружня атмосфера, адже цей рік, що ми навчалися на курсах, допоміг не лише поглибити наші знання, але й знайти друзів,
однодумців, познайомитися з викладачами, обрати свій шлях у майбутнє,
вибрати професію, спеціальність. Це було справжнє свято патріотизму, дружби, взаємоповаги, щирої підтримки, любові та гармонії!
Розпочалося урочисте дійство дуже романтично – вальсом під мелодію
улюбленої серед присутніх пісні «Києве мій». Зі словами привітання і поздоровлення до нас звернулася проректор із навчально-виховної роботи професор
Данченко Тетяна Володимирівна. Мені сподобалося те, що вона підкреслила
унікальність нашого свята, адже це особливий день: ми закінчуємо підготовче
відділення і «вже майже студенти». Перед нами ще екзамени і випуск у школі, а
в Університеті нас уже вітають із успішним закінчення курсів і запрошують до
вступу. Відтак, ми відчуваємо себе дорослими і успішними – це досить круто і
наповнює нас гордістю за те, що вже зроблений вибір і Коледжу, і Університету,
а, отже, й свого майбутнього.
Ми відчували, як хвилюється проректор із довузівської підготовки –
Рудаківська Світлана Вікторівна, яка протягом року опікувалася нами, вирішувала наші проблеми, раділа успіхам. Вітаючи, вона побажала творчих звершень, щастя і процвітання вже в стінах Коледжу та Університету КиМУ, висловила впевненість у тому, що старт було розпочато на підготовчому відділенні,
що дало змогу не лише здобути додаткові знання, зробити остаточний вибір
спеціальності, але й повірити у власні сили, відчути себе частиною студентської
родини Університету.
Емоційними були також виступи наших викладачів, які навчали нас цілий
рік, готували до ЗНО та екзаменів. Їхні теплі слова були сповнені надією на
наші щасливі студентські роки, бо вони впевнені, що ми дуже скоро поповнимо студентські лави.
А коли прозвучала мелодія пісні «Рідна мати моя», то від матерів і батьків
пролунали теплі слова любові та надії на щасливу долю синів і доньок у стінах
Київського міжнародного університету. Вони задоволені тими знаннями і позитивними змінами, що відбулися з нами за період навчання на курсах, адже
їхні діти вирушають від школи – до вищого освітнього закладу. Дуже важливим
для молодої людини є те, що за цей навчальний рік було зроблено усвідомлений вибір своєї майбутньої професії, як крок до Коледжу КиМУ та Університету,
стіни якого вже стали рідними.
Кожен із нас чекав тієї миті, коли нас запросять на сцену відповідно до тієї
чи іншої спеціальності. Нас вітали керівники наших майбутніх інститутів або
факультетів: Черкас Т.В. (заступник директора Коледжу КиМУ, канд.іст.наук),
Нагачевська О.О. (директор Ін-ту лінгвістики та психології, канд.філол.наук),
Панфілова Ю.М. (директор Юридичного інституту, канд.юрид.наук), Самойлов О.Ф. (директор Ін-ту журналістики, кіно і телебачення, канд.іст.наук),
Опаленко А.М. (декан економічного факультету, канд.екон.наук), професор
Руденко Н.М. (завідувач кафедри будівництва та архітектури, д-р.техн.наук).
Наші майбутні актори в знак вдячності підготували кожній спеціальності своє
неповторне творче вітання. Це було сюрпризом! Ми були зачаровані піснями,
танцями, які нам дарували наші друзі.
Для нас свято створили абітурієнти – майбутні студенти коледжу КиМУ
спеціальності «Сценічне мистецтво» (керівник – Макєєнков П.С.). Їхній блискучий та емоційний виступ справив незабутнє враження на всіх гостей. Це й зрозуміло, адже вони обирають такий творчий і прекрасний шлях!
Наприкінці до нас із теплими привітаннями та щирими побажаннями
успіхів та здійснення мрій звернулася проректор з наукової роботи професор
Некряч А.І., яка особливо підкреслила велике значення підготовчого відділення в житті молодої людини, яка обирає своє майбутнє, свою долю, свою ALMA
MATER! Саме Київський міжнародний університет (і це звучало у виступах всіх
керівників і викладачів) допоможе нам стати успішними, креативними, впевненими у собі фахівцями, громадянами нашої неньки – України!
Таким патріотичним, захоплювальним і емоційним став фінал свята, який
поєднав усіх у залі співом пісні про Україну! Я підтримую слова ведучих свята: «Запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до дружньої родини студентів
Коледжу та Університету! До зустрічі у КиМУ!»
Марія СТРУК,
випускниця підготовчого відділення КиМУ спеціальності «журналістика»
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ЗНАЙ
ІЗ ПЕРШИХ
НАШИХ
УСТВ ОБЛИЧЧЯ. ГОРДІСТЬ КиМУ

БОГДАН
ЛУГОВСЬ К И Й
оператор першої категорії
на телеканалі «СТБ»,
Працював над такими телепроектами, як: «Врятуйте нашу сім’ю»,
«Я соромлюсь свого тіла»,
«Світами за скарбами»,
«Х-фактор» та інші.
студент 3-го курсу
Інституту журналістики,
кіно і телебачення

Що саме сприяло твоєму подальшому навчанню у КиМУ?
Коли я навчався у дитячій телевізійній студії (Київський палац дітей та юнацтва), нам повідомили, що
призери одного з фестивалів отримують знижку на навчання у КиМУ. За
іронією долі, мені постійно казали,
що я нікуди не вступлю... Але вийшло
так, що я зайняв призове місце на
конкурсі короткометражних фільмів
серед дітей і вступив до ВНЗ зі знижкою. Відвідавши КиМУ, я зрозумів, що
він не схожий на інші «старі» державні
навчальні заклади. Нові стіни, вікна,
викладачі, Болонська система (про яку
я до цього майже нічого не чув), слово
«Європа» (що лунало звідусіль), можливість навчання з 3-го курсу у Польщі, нове обладнання, камера з величезним суфлером, студія із «зеленим
фоном» (яку побачив уперше в житті
наживо) – це все відкривало мені шлях
у світле майбутнє та я, як «справжній
козак з Дарниці», (сміється) зрозумів,
що це саме те, що мені потрібно!
Ти працював над мега популярними телепроектами, чи хвилюєшся за
героїв, чи вболіваєш за них?
Я навчився ставитися до учасників
холодно та з повагою, доки ті беруть
участь у тому чи іншому знімальному
проекті. Це – одна із професійних якостей людини. Ці реаліті-проекти, де людей ламають, змушують їх переживати,
і тому в жодному разі не можна бути
з ними разом «морально» в цей час,
адже потім почнеться: «Відійди, не знімай!», «А розкажи як там, як тут?» тощо.
Є люди, які не володіють цією якістю,
та це закінчується не найкращим чином. Ось на проекті «Холостяк» взагалі
заборонено спілкуватися із дівчатами –
учасницями!
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Ти працюєш на СТБ уже не один рік.
Що можеш сказати про атмосферу
цього телеканалу? Чи насправді можна назвати СТБ дружньою сім’єю?
Із впевненістю можу сказати, що так!
Це дійсно підкупляє, особливо нових
людей, які приходять до нас працювати.
СТБ – це величезна команда, це, коли
купа друзів на Facebook, коли більше
ніде тобі не потрібні товариші, тому що
спілкування вдосталь. Саме там робота
стає твоїм життям (про знімальний майданчик).
Чи є кінокартина, яку ти можеш
переглядати декілька разів?
Так, одна із них – це «Інтерстеллар».
А ось чому... зараз відкрию YouTube,
там просто стільки розумних думок
щодо цього (сміється). Якщо серйозно,
то цей фільм про те, що кожна зброя
стріляє. Ти, мабуть, чула приказку про
те, що зброя, яка висить на стіні, має
стріляти. Цей науково-фантастичний
фільм, який розповідає про те, що нічого не відбувається просто так, захопив мене ще після першого перегляду
й досі, передивляючись його знову й
знову, я отримую неймовірне задоволення. Насправді, коли фільм вражає,
то складно розкласти його за логічним
ланцюгом. І порада – не дивіться його
вдома на ноутбуці, не той ефект!
На знімальному майданчику є головний оператор, а є люди, які працюють
на нього. Чи знаходите ви спільну мову
між собою, чи йдете на компроміси, чи
слово головного оператора – закон?
Як на мене, то це питання стосується більше характеру людини. Якщо
людина хоче у майбутньому зайняти
якусь посаду, то вона буде спочатку
слухатися та робити так, як їй скажуть.
Ти або ж працюєш на результат, або

ж йдеш із роботи. Я навчився інколи
просто «закривати свій шатер» і робити так, як мені скажуть, хоча й дуже
картаю себе за це. Але іноді, коли я
бачу, що команда працює над створенням якісного продукту, то доводиться
«пробивати стіну різних оптимізацій»
задля якісних кадрів та якісного продукту. Потрібно пам’ятати, що спочатку ти маєш стати частиною команди, а
потім уже прокладати особистий шлях,
тому що великі структури працюють
так: якщо ти починаєш «виступати»
сам, без підтримки будь-кого, то ти в
цю ж хвилину йдеш геть (річ йде про
звільнення). Звісно, бувають винятки,
але ж річ не йде про лотерею!
На останок, які поради ти дав би
операторам-початківцям?
Знаєш, мені на це питання завжди
відповідали так: «Знімати, знімати і ще
раз знімати!», але мені це не підходило,
бо я навіть фотоапарат не мав для цього (сміється). Щодо порад: по-перше,
зателефонувати на телеканал, на якому
хочете працювати і дізнатися, на які камери вони знімають. Загуглити: основні характеристики тієї чи іншої камери;
по-друге, зробити своє портфоліо: відео
близько хвилини, пару фото на плівку –
й цього буде достатньо; по-третє, після –
обдзвонити відділи кадрів телеканалів і
сказати, що хочеш працювати асистентом оператора (спочатку, звичайно ж,
на безкоштовній основі). Головне – нічого не бійтеся! Повірте, люди люблять
тих, хто сам дає зрозуміти, що хоче
працювати разом із ними. Сьогодні Ви
попросите про роботу – завтра Вас!
Інтерв’ю провела студентка ІІ курсу
Інституту журналістики,
кіно і телебачення
Каріна МАРТИРОСЯН
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Мрії учнів Ліцею...
Дар’я РЕМЕННІК, учениця 6-А класу

Скоро у нас закінчуються заняття в Ліцеї та починаються довгоочікувані літні канікули!
Я обожнюю їздити на велосипеді, роликах та скейборді. Також люблю з друзями проводити час на свіжому
повітрі та читати. Саме цим я планую займатися у першому місяці літа – червні.
У липні з мамою і татом поїду на острів Тенеріфе
(Іспанія). Ми будемо там місяць. На острові плаватимемо
у Атлантичному океані та засмагатимемо на чорних пляжах! На Тенеріфе знаходиться вулкан Тейде, який, на хвилиночку, сплячий. На цьому острові є також величезний
парк, у якому Ви можете побачити шоу китів, дельфінів і
неймовірну кількість папуг.
Останній місяць літа я проведу вдома. На цей час у
нас буде добудований басейн. Відтак, ви розумієте, де і як
я буду проводити літні дні. А зараз я з нетерпінням чекаю
початку літніх канікул!

Всеволод ЛЕВКОВИЧ, учень 5-А класу

Я проведу свої канікули вдома, хоча я вважаю всеодно
вони будуть веселими, тому що влітку в мене день народження. А ще на канікулах я планую підробляти, роздаючи
листівки, щоб купити собі новий мобільний телефон. Крім
того, планую поїхати до бабусі та провести своє день народження з сім’єю, а потім – із друзями.
Можливо, комусь здається, що це будуть не цікаві
канікули, але я можу з впевненістю сказати, що це не так,
тому що влітку я буду ходити на секцію боксу та готуватимуся до змагань, які відбуться в осінній період.

ЯК Я ПЛАНУЮ

ПРОВЕСТИ ЛІТНІ КАНІКУЛИ!
Дар’я РЕМІННА, учениця 6-Б класу

Ура! Скоро канікули, до літа залишлось зовсім мало
часу! І я вже передчуваю ці чудові місяці. Спочатку з сім’єю
поїду в село до бабусі. Я буду допомагати їй на городі, а
також вирощувати квіти. У вівторок і четвер ми всі разом
будемо ходити за грибами – це наша традиція. Потім ми
поїдемо на річку, а також будемо смажити шашлики.
У червні ми маємо поїхати на море в Одесу. У липні ми
знову поїдемо до бабусі, тому що у неї день народження.
Крім того, ми всі разом будемо святкувати Івана Купала:
водити хороводи, співати пісні, а також плести віночки і
пускати їх на воду…
У серпні ми поїдемо на Карибські острови і Португалію.
Ось такі будуть мої канікули!

Максим ІЩУК, учень 5-А класу

Найкраще проводити свій час із рідними! Я планую
провести його з батьками в Турції, де будемо відпочивати.
Після цієї подорожі ми плануємо поїхати в село до бабусі,
і там же цікаво провести час. Мені дуже хочеться поїхати
на озеро Світязь, але ми ще не вирішили чи поїдемо туди.
Коли будемо в селі, до нас мають приїхати родичі з Білорусії, щоб з нами разом провести час.
Мої друзі хочуть також зі мною зустрітися, і я пообіцяв,
що ми не тільки зустрінемося, а й ще цікаво проведемо
час, гуляючи Києвом.
Ось так я планую провести літні канікули!

Аліна ОСАДЧА, учениця 5-Б класу

Усі мене запитують, що я буду робити на літніх канікулах? Мене це питання зачепило, і я почала думати. Пішла
до батьків, але їх не було, подивилася на собаку, а вона
поглянула на календар!
Зрозуміла, що в мене – День народження! Трішки пораділа, сіла робити уроки далі. Але раптом хтось постукав
у двері, я злякалася, пішла подивитися і побачила листоношу. Швидко відкрила коробку, побачила запрошення
до Єгипту. Лягла на ліжко і задрімала… Сон був чудовий!
Прокидаюся від чудової пісні, які співають мої батьки і
друзі на День народження. Зрозуміла, що я проспала тиждень. Ось так і пройшов мій перший літній місяць!
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Крістіна КОРНІЄНКО,
студентка IV курсу
Інституту інформаційних технологій,
спеціальність «комп’ютерні науки
та інформаційні технології»

Студентські
враження

Як Ви ставитеся до викладачів та їхнього підходу до
викладання навчального матеріалу?
Дуже добре, адже всі викладачі – гуманні,
завжди допоможуть у будь-якій ситуації, зрозуміють нас
і справедливо оцінять наші знання
Чи подобається Вам методика навчання англійської мови?
Я дуже нею задоволена! Взагалі в КиМУ – англійська мова на
вищому рівні, тому що вона є другою робочою мовою.
Це дуже круто, оскільки у наш час без знання англійської мови
влаштуватися у житті важко
Щоб Ви могли сказати загалом про Університет?
Мені дуже подобається тут навчатися, адже викладачі
завжди ставлять знання студента на перше місце, допомагають у вирішенні будь-яких питань. У КиМУ все
робиться за для того, щоб студент мав змогу в
подальшому житті успішно влаштуватися
на роботу

Аніта ОГІЄНКО,
студентка I курсу
Юридичного інституту
спеціальності «право»
Чому Ви обрали саме
Київський міжнародний університет
для здобуття вищої освіти?
Раніше я навчалася в іншому освітньому закладі,
але там мені було не дуже комфортно, тому перейшла до
Київського міжнародного університету і зрозуміла, що це –
найкращий для мене ВНЗ
Чому Ви обрали професію юриста?
Юрист – це дуже відповідальна професія! Я вважаю, що навіть,
якщо я не буду працювати за професією, то знання, які я здобула
в Університеті, в будь-якому разі знадобляться
Чи подобається Вам навчання в КиМУ?
Так, дуже подобається!
В Університеті можна розвивати й удосконалювати
свій рівень знання англійської мови!

Вікторія ТРИКОЗ,
студентка I курсу
Інституту міжнародних відносин
спеціальності «міжнародне право»
Як Ви дізналися про
Київський міжнародний університет?
У мене тут навчаються друзі, і саме завдяки їхнім порадам я
вступила до цього Університету. Вони розповідали, що в КиМУ –
гарні викладачі, які цікаво та зрозуміло пояснюють навчальний
матеріал
Чи хотілося б Вам щось змінити в КиМУ, чи Вас усе влаштовує?
Ні, мені все подобається! У нашому Університеті все зроблено таким
чином, щоб студент мав змогу висловлюватися і бути почутим.
Думки студентів тут ставляться на перше місце
Які викладачі Вам подобаються найбільше
своєю манерою викладання?
Усі викладачі – професіонали, кожен із них гарно володіє своїм
навчальним предметом, але хочу віддати належне Валерію
Ігоровичу Алексаняну і Судак Ірині Іванівні.
На мою думку, саме вони роблять навчальні заняття
пізнавальними і водночас цікавими

Валерія КАШНІКОВА,
студентка IV курсу
Юридичного інституту
спеціальності «правознавство»
Чому Ваш вибір навчання був спрямований саме на
Київський міжнародний університет?
Я переводилася з іншої країни, і моя знайома, яка тут працювала раніше, дуже радила мені вступати саме в цей Університет.
Тому я приїхала, подала документи, пройшла співбесіду і була дуже
рада, що вступила саме в цей освітній заклад
Хотіли б Ви щось змінити в КиМУ?
Мабуть, мені б хотілося, щоб вся інформація щодо розкладу, пропусків занять і оцінок була, окрім паперового варіанту, ще й в електронному. Так було б студентам і викладачам набагато зручніше
Чи плануєте Ви працювати за професією?
Так, планую, тому що юрист – не лише високо оплачувана
професія, а й моя мрія з дитинства
Які позитивні та негативні аспекти є
у Вашій майбутній професії?
Позитивним є те, що ти можеш досягти великих успіхів
у професійній сфері завдяки наполегливій роботі, але
для цього потрібно викладатися на всі 100% і
працювати з віддачею. Це забирає увесь
час і, на жаль, є негативним аспектом
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Євгенія ЛАГУТА,
студентка I курсу
Юридичного інституту
спеціальності «право»
Як Ви дізналися про
Київський міжнародний університет?
Я дізналася про КиМУ від свого класного керівника.
Вона порадила мені вступати до цього Університету тому,
що тут можна здобути реальні знання, які потім будуть корисні
у професійній діяльності

Олексій ЦУБЕРА,
студент I курсу
Інституту міжнародних відносин
спеціальності «міжнародне право»
Чому Вас для здобуття вищої освіти зацікавив
саме Київський міжнародний університет?
Більшість моїх знайомих закінчили саме цей освітній заклад.
Вони дуже тепло відгукувалися про нього. Після їхніх рекомендацій
я зайшов на сайт і прочитав інформацію про КиМУ. Відтак, ближче з ним
познайомився і обрав спеціальність собі до душі

Які є позитивні та негативні аспекти в КиМУ?
Мені подобаються викладачі, вони цікаво та доцільно пояснюють
навчальний матеріал. Особливо мені до вподоби спосіб викладання
Анастасії Олександрівни Сапарової, яка вміє зацікавлювати студентів.
Ще мені подобається, що Університет вдало розташований і до нього легко
доїжджати. Мені пощастило також з групою, всі дуже доброзичливі
та приємні люди!
Чи будете Ви працювати за фахом?
Сподіваюся, що так! Мені подобається, що ця спеціальність
дає ті знання, завдяки яким можна законним шляхом
вирішувати будь-які проблеми

Коли Ви обрали майбутню професію і зрозуміли,
що вона Вас задовольняє?
Взагалі я хотів вступати на міжнародні відносини, та, порадившись
із рідними, обрав міжнародне право, тому що ця спеціальність більш
поширена і надає у майбутньому більших можливостей
Чи будете Ви у майбутньому працювати
за цією спеціальністю?
Сподіваюся, що так, тому що хочу змінити нашу країну
на краще! Займаючись у цій сфері, це стає реальним,
адже це дуже відповідальна і цікава професія.
Я думаю, що вона мені підходить!
Каріна ШЛЯХТА,
студентка IV курсу
Юридичного інституту
спеціальності «правознавство»
Звідки Ви дізналися про
Київський міжнародний університет?
Про КиМУ я дізналися від знайомої, в неї тут навчався син,
і вона мені дуже радила обрати саме цей Університет
Катерина БОРИСПОЛЕЦЬ,
студентка IV курсу
Юридичного інституту
спеціальності «правознавство»
Що Ви можете сказати
про викладачів КиМУ?
Викладачі нашого Університету мені дуже подобаються.
Вони справедливо оцінюють, цікаво пояснюють матеріал.
Більш за всіх мені подобаються предмети,
які викладає Корнієнко Вікторія Ігорівна
і Ткаченко Олександр Валерійович
Які є позитивні та негативні аспекти
у Вашій майбутній професії?
Позитивним є те, що ти досконало знаєш законодавство,
тобі легше захистити себе у будь-якій складній ситуації,
а негативне – раптом ти станеш адвокатом і тобі
доручать займатися справою якогось злочинця,
якого потрібно буде виправдовувати

Чи подобається Вам навчатися
в Київському міжнародному університеті?
Так! Насамперед, – це викладачі, які серйозно ставляться до своєї
роботи і вимагають від нас виявляти прагнення до знань. І ще один
важливий аспект – це англійська мова, спосіб викладання якої
в Університеті – на найвищому рівні
Чим Вам подобаються
викладачі КиМУ?
Без перебільшення можу сказати, що нас навчають
найкращі викладачі! Вони досконало знають свою справу,
добре ставляться до студентів і справедливо
оцінюють наші знання

Інтерв’ю провела
студентка ІІ курсу
Інституту журналістики,
кіно і телебачення
Яна МАЙДАНІК

21

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
STUD-LIFE

СУЧАСНА Журналiстика:
фоторепортаж
Довгий час професійний фоторепортаж був одним із
найпопулярніших жанрів газетної та журнальної періодики. Сучасна масова доступність фото- і відеотехніки нівелювали його значимість, замінивши її оперативністю і
гостротою аматорських кадрів. Однак якісний фоторепортаж поступово повертається на сторінки великих періодичних видань і сайти інформаційних агентств.
Епоха доступності фото і відеотехніки наклала певний
відбиток на діяльність всіх видів ЗМІ. Аматорські кадри з
місця події, зняті на мобільний телефон і викладені у Всесвітню павутину, як і записи з відеореєстраторів, регулярно демонструються в новинних випусках і публікуються в
газетах. Очевидно, що професійний фотограф навряд чи
може забезпечити видання або канал настільки оперативними і гострими кадрами.
Останнім часом спостерігається тенденція повернення в газети, журнали та інші засоби масової комунікації
(особливо великі та авторитетні) професійних фоторепортажів і окремих знімків, зроблених не любителями, а
професійними фотожурналістами. На сьогоднішній день
неможливо уявити сучасні періодичні друковані видання,
а також інтернет видання, без візуального супроводу. фотографії та ілюстрації різних видів і жанрів кидаються в очі
зі сторінок газет, журналів і сайтів, залучаючи і затримуючи увагу читачів на текстових матеріалах.
В Україну фотографія прийшла влітку 1839 р. (Львів,
Яків Глойзнер). Професор анатомії Львівського університету, чех за походженням, Йозеф Беррес (1796-1844) проводив численні досліди з друком відбитків із дагеротипів
за методикою офорту. У квітні 1840 року він описав свій
винахід у „Віденській газеті“, а пізніше, у липні 1840 року,
видав у Відні окрему брошуру. У Києві та Одесі перші фотографи з�явилися в першій половині 1840-х, у Харкові –
1851 року.
15 листопада 1858 р. у Харкові відкривається перше фотоательє. Його засновником був купець 2 гільдії
Василь Сергійович Досєкін. Найбільш інтенсивного розвитку фотографія у Харкові набула у 80 – 90-х р.р. ХІХ
століття. За даними Харківського історичного альманаху,
у цей час у місті відкрилося понад 30 нових фотоательє.
Серед харківських дослідників і практиків фотографії було
багато видатних особистостей: М. І. Іваницький, А. І. Скассі,
М.Я. Лещинський, М. І. Овчинников, А. К. Федецький та ін.,
які отримали визнання не тільки у себе на Батьківщині, а
й гідно представляли вітчизняний світопис на міжнародних виставках у Берліні, Парижі та інших містах.
У 1888 році в Сполучених Штатах Америки створено
журнал «National Geographic» який є офіційним виданням
Національного географічного товариства. Це науково-популярний географічний журнал, який розповсюджується
на 26 мовах світу в різних країнах. Тут публікуються ексклюзивні фотографії та матеріали про культуру, науку, археології та історії. Так як основа «National Geographic» однакова
для всіх країн, то його можна назвати загальносвітовим виданням. «National Geographic» з’явився завдяки президенту
корпорації «Bell Telephone Company» Гріну Хаббарду.
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В Україні журнал видається з 2013 по 2015 роки з
позначкою «National Geographic Україна». Специфічність
науково популярного ілюстрованого географічного журналу багато в чому продиктована історією його створення.
Найбільш зручним ознакою для класифікації статей цього
журналу є, мабуть, їх тематика. На основі цієї ознаки можна виділити такі типи публікацій:
- присвячені переважно тваринного світу нашої планети, в яких розглядається окремий біологічний вид або
рід (стаття «Повернути до життя», (2013, №1), «Нічні сади»
(2013, №1)
- розповідають про екосистеми і взаємозв’язок між їх
елементами (стаття «Серце Норвегії» (2013, №8)
- великі (не так за загальним обсягом, скільки за кількістю тексту і по широті і глибині погляду) проблемні статті,
присвячені важливим для суспільства проблем (про глобальне потепління, про сонячну активність) (стаття «Від
чуми не зарікайся» (2013, №8), «Долина сонця» (2013, № 8)
- статті про людей, що живуть у складних або незвичайних умовах, незаймані сучасною цивілізацією куточки (стаття «Золота лихоманка на Юконі» (2014, №2),
«Преші лижники», «Загадкові тайфа» (2013, №9), «На часі»).
На сторінках квітневого номера опубліковано світлини
українських фотографів. Наприклад, у рубриці «Твій кадр»
є роботи Артема Михайличенка «Севастополь» та Михайла Палінчака «Луксор», а під фото – коментар про історію
фотознімка. У рубриці «На часі» можна знайти історичне
повідомлення Ольги Бойчук «Чоловіча розмова», в якому розповідається про розкопки та знахідки у поселенні
трипільської культури на острові біля села Ожеве, що поблизу Новодністровська. Темою є докази існування за тих
часів так званих «чоловічих клубів».
На сторінках травневого «National Geographic Україна», тобто другого українського числа, у рубриці «Листи»
розміщено відгуки, побажання одних з перших читачів
українськомовної версії – це свідчить про те, що журнал
дослухається до думки аудиторії й публікує навіть критичні зауваження. Наприклад, чи тачка Наталія Руден ко пише
про матеріал квітневого номера «Дикі люди» таке: «Стаття
«Дикі люди» викликала здивування. Здається, для України
«не в тему» – у нас подібні «перевдягання» пов’язані з зимовими обрядами, а зараз весна. Взагалі не вистачило статті
про Україну; це було б родзинкою і предметом цікавості.
NATIONAL GEOGRAPHIC безумовно має свій неповторний
фотографічний стиль. У це поняття входять як особливості
окремих фотографій, так і метод подачі матеріалів, композиція статей, в рамках якої окремі знімки взаємодіють
один із одним, утворюючи фототему – єдине смислове ціле.
У фототемі образотворча функція фотографії не менш важлива, ніж оповідна. На відміну від тексту, для адекватного
сприйняття якого потрібно фантазія і певний культурний
рівень, фотографії дають змогу читачеві побачити те, чого
він, можливо, ніколи не зустріне в житті...
Денис ФОМІН,
студент IV курсу Інституту журналістики,
кіно і телебачення

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
СТОРІНКА ІСТОРІЇ

Спогади очевидиці

Ради Олександрівни Суркової (Марченко)
(1929–2014)

про героїчні та незабутні дні визволення української землі
від нацистських загарбників...
Черкаська область

Черкащина… Березень сорок четвертого…
Після Корсунь-Шевченківських боїв німці
тікали беззупинку дні та ночі аж до західного кордону України. Хто тільки десь засяде:
то за горбочком, то за старою могилою серед
поля, яких непереораних тоді ще на Україні було
безліч, пострілює, пострілює, та й знов тікає.
Інколи польовий лазарет був переповнений пораненими. Багато людей загинуло... Третій український пам’ятає цей марафон, як без спочинку
прийшлося німців гнати. Не було коли й поїсти,
все вперед та вперед, дні й ночі…
Десь гарчав німецький кулемет, десь далеко
лунали окремі ворожі постріли. Я йшла по воду,
і стала свідком цієї трагедії.
Статний, стрункий, гарний, з кучерявим чубом
та голубими очима (схожий як на цій листівці)
солдат присів на пеньочку біля згорілої хати,
дістав листівку й олівець і замислився. Мабуть,
думав, кому написати, згадував когось, щоб послати цю вісточку.
Але не прийшлось йому написати жодного слова. Як ось «шальная пуля», а, може, снайперська,
раптом усе зупинила. Настала мертва тиша...
Кучері почервоніли від крові, а медалі ще сильніше заблищали. Підійшли бійці… «Какая нелепая
смерть», – сказав офіцер. Згодом взяв чисту листівку й олівець і протягнув мені: «Возьмі, девочка, отошли…» Пройшло 66 років... Доля мене
закинула під Київ у славне місто Фастів. Я
вирішила, доки ще жива, через газету «Перемога»
все ж таки відправити цю листівку, яку свято
зберігала, з тим хімічним олівцем, усе життя.
Хай прочитають усі, і особливо молоді, як той
солдат, що спить вічним сном на нашій українській землі в могилі на Черкащині…
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ЛАЙФХАКИ

Після шашлику сітку та шампурі очищайте газетою. Просто обгорніть їх
нею, добре змочіть водою, а пізніше –
змийте жир

Збираєтеся на прогулянку? Беріть із
собою воду. Якщо хочете надовго
зберегти охолоджений напій, використовуйте термос

Шкіру після укусу комахи заспокоїть
сода або зубна паста

ЛІТНІ ПОРАДИ
для СТУДЕНТІВ
Літо – пора перевтілень, почніть із
зачіски! Це кардинально змінить
частинку Вашого життя!

Якщо погода взагалі не тішить і вдома
сидіти сумно, зробіть щось корисне
своїми руками або виконайте давно
забуті домашні справи

Обов’язково зробіть щось екстремальне, наприклад, стрибок із парашутом. Можливо, світ зміниться у Ваших
очах!
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