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Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

З Днем народження,
рiдний унiверситете!

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

Київського міжнародного університету

1. Чи був у Вас такий вчитель, який вплинув на все Ваше подальше життя?
Звичайно був, і, чесно кажучи, не один.
Але більше за всіх на мене вплинула викладачка російської мови і літератури. Вона зробила
все для того, щоб я полюбив і вивчав її предмет. Досі пам’ятаю, що звали її Галина Іванівна.
До речі, вона була з України, з Донецької області. Ця жінка якоюсь мірою посприяла тому,
що я зараз тут, працюю й очолюю Університет.
Вона так розповідала про слов’янську культуру, що я захотів поїхати навчатися до однієї
з тих слов’янських країн, зокрема України.
2. Чи сподобалося Вам свято з нагоди Дня
вчителя, проведене в КиМУ?
Свято дуже сподобалося і було гарно організоване. На ректораті будуть вручені відзнаки викладачам, які брали участь в його проведенні. Хоча всі, хто виступали на сцені, не були
професіоналами, але глядачі, які не знали про
це, мені здається, навіть не зрозуміли і не відчули цього. Видно, що є талановиті діти, які не
соромляться показувати свої здібності.

3. Як Вам вдалося підібрати дійсно
професійний колектив Університету,
коледжу та ліцею?
Знаєте – це для мене доволі складне
питання. Між нами кажучи, я ще не набрав ту кількість професійних викладачів,
яку б хотів, але 80% - це справді люди
своєї професії. Коли за моїми мірками в
інших вищих закладах освіти це питання
вирішене всього лише на 40%. Мене дуже
тішить те, що у нас більшість викладачів,
які живуть своєю професією і навчальним
предметом.
4. У минулому місяці пройшли вибори
голови студентського парламенту, і ним
став студент ІІІ-го курсу коледжу КиМУ
Лямін Ілля. Яка Ваша думка щодо цього?
Я особисто познайомився з Іллею, але
сказати, що він хороший керівник, я ще
не можу, тому що пройшло не так багато
часу. Через деякий час можна буде оцінювати його роботу. Подобається він мені
чи ні – немає жодного значення. Це вибір
студентів, і я маю його прийняти!
5. Що найголовніше для Вас у професії
викладача?
Найголовніше – доброта і вимогливість. У цій професії одне без іншого

не можливе. Викладач має бути справедливим, не брати до уваги особисте ставлення, а оцінювати знання і навички.
Лише за таких умов навчання буде продуктивним.
6. Чи згодні Ви з думкою, що викладацька професія є найважливішою з професій, від неї залежить доля тих, хто навчається? Якщо так, то чому?
Так, згоден, але я б поряд поставив
професію лікаря. Адже всі потребують
рано чи пізно двох лікарів: того, хто буде
лікувати тіло, і того, хто зцілить душу.
З другим – гарно впораються викладачі.
Ніхто не може жити без знань – це просто
вбиває людину…
7. Що Ви побажали б викладачам на їх
професійне свято?
Хочу побажати здоров`я і вдачі, тому
що одне без іншого нічого не варте. На
славнозвісному «Титанику» всі були здорові, але вдачі їм все ж таки не вистачило!
Інтерв’ю провела
студентка ІІI курсу
Інституту журналістики,
кіно і телебачення
Яна МАЙДАНІК

НАШІ ВІТАННЯ!

Шановний Іване Пилиповичу!
Щиро вітаємо Вас із славним Ювілеєм - 85-річчям
від Дня народження!
Ви є взірцем збагачення й утвердження української мови,
автором десятків новаторських підручників з української мови
для середніх і вищих освітніх закладів, дослідником голодоморугеноциду українців 1932—1933 років, лауреатом Всеукраїнської
премії імені Бориса Грінченка, Всеукраїнської премії імені Івана
Огієнка та премії імені Дмитра Нитченка, Заслуженим діячем
науки і техніки України, членом Національної спілки письменників України, членом Центрального правління Всеукраїнського
товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка.
Зичимо Вам творчого довголіття, невичерпної енергії, оптимізму, міцного здоров’я, великого людського щастя, миру та
плідних успіхів! Ми пишаємося Вами!
З повагою,
викладачі та студенти КиМУ
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ЗНАЙ НАШИХ В ОБЛИЧЧЯ. ГОРДІСТЬ КиМУ

Інтерв’ю з Іваном Пилиповичем ЮЩУКОМ,
завідувачем кафедри слов’янської
філології і загального мовознавства
Шановний Іване Пилиповичу! Що для Вас стало поштовхом
для вивчення Української мови?
З одного боку − це мова моїх батьків, дідів, я її чув із самого
малку. Моя мати говорила своїм діалектом, а батько мав середньо
українську мову, тобто ту, що наближена більше до літератури. А з
іншого боку, через мову я знайомився зі світом, читав багато книжок,
бо в них чимало незнайомих слів, і щоб краще освоїти світ, потрібно володіти лексикою рідної мови. А далі то вже доля! Я починав як
літератор, і саме Тарас Григорович Шевченко був для мене великим
прикладом. Якщо мова пануватиме, буде наша держава!
Що для Вас означає бути патріотом? Та чи вважаєте Ви себе
патріотом Української держави?
Бути патріотом означає не шкодити своїй державі, своєму
народові. Потрібно дбати про народ, і про тих, хто прийде після нас.
Якщо утвердять новий проект українМало просто говорити про це, треба діяти. Наприклад я, взявся за ського правопису, чи будете Ви дотримуватися
підручники української мови, намагаюся їх писати так, аби вони були нових правил і норм?
доступні усім в плані розуміння. Пишу дохідливою, легкою мовою.
Хочу зазначити, що я вже читав той проект як редактор. Маю заспокоїти усіх тим, що там
Чому більшість українців спілкуються чужою, російською мо- ніяких глобальних змін не має, буде лише більше
дозволів та спрощення правопису. Люди не мають
вою? Яка тому причина?
До того, як Алжир здобув свою незалежність, ця інтелігенція переучуватися. Отож, ті хто починає лякатися,
спілкувалася французькою мовою, бо панували французи. У школі можете видихнути з легким відчуттям, що нічого
переважно усі предмети викладалися французькою. Те саме й у нас. страшного не відбудеться.
У нас в Україні весь час був тиск на українську мову. Вважали, що
українська мова «это деревенский язык» А я собі думав, звідки наші
генії письменники − так вони усі з села. Сільська мова багатша ніж
міська, тому що село живе з природою.
Міські люди в цьому плані більш обмежені, тому що квартира
і робота − це замкнений простір, єдині два осередки за якими людина
спостерігає, якщо вона не допитлива. А в селі, кожен має усе знати
та допитувати. Розумієте, є два типи людей: перші, які розмовляють
російською мовою, бо вони хочуть щоб їх не вважали відсталими, а є
такі, які просто ненавидять українську мову. Просто люблять Україну,
бо їм тут комфортно.
Ми маємо дотримуватися правил і норм у державі, яку не хочемо втратити. Якщо людина живе серед народу і не хоче розуміти
його мови, то це окупант і тільки!
На Вашу думку, українська мова є важкою для вивчення?
Українська мова дуже логічна. Якщо хтось дуже хоче її вивчити, то можна це зробити швидко. Звичайно, все залежить від самої
людини, як саме вона до цього поставиться. Ще що хочу підкреслити,
що в українській мові є елементи всіх слов’янських мов, більше сербської мови, а ось російська дуже далека від української. Тому дуже
важливо розуміти та знати рідну мову, бо вона милозвучна та легка
для пізнання.
Що для Вас є найважчим у педагогічній діяльності?
Найважче − це ліниві студенти (посміхається Іван Пилипович). Якщо я диктую правила і студенти того не записують, то тільки
через лінь. Хто уважно слухає і виконує те, що викладачі вимагають −
відбувається інтелектуальне зростання. Я дуже радію, дивлячись на
старанних студентів, які прагнуть до неймовірних зростань.

Що Ви хотіли б змінити у сучасній
українській мові?
Нічого змінювати я не хочу! (твердо запевнив Іван Пилипович). Мова не змінюється.
Українська мова має скрізь панувати, тоді наші
люди засвоїли б усе її багатство, що найменше
чверть мільйона слів. Уявіть собі! Якщо людина
знає більше слів, тим тонше вона мислить, оперує
мовою.
Чи плануєте Ви випуск нових навчальний
посібників?
Так, зараз пишу підручник для одинадцятого класу. Цим підручником потрібно забезпечити сімдесят уроків, і я вже майже усе закінчив.
Як тільки з’явиться новий варіант правопису, я
відразу подаю практичний довідник з українського правопису. Мій практикум слугував людям для
корекції грамотності, тому я гадаю, що практичний довідник з української мови також буде усім в
поміч.

Інтерв’ю провела студентка
III курсу Інституту журналістики,
кіно та телебачення
Валерія ЯНКО
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З ЖИТТЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Презентація творчої майстерні Льва Сомова

2018 рік. Земля... Всюди актори Льва Сомова...
12 вересня в актовій залі відбувся дебют акторів-першокурсників. Артисти вражали
всіх присутніх танцями і піснями, від яких у глядачів бігли мурашки по шкірі, добрими пародіями на викладачів. Ніна Ільїна- директор Інституту привітала всіх з десятиріччям заснування в нашому університеті акторського факультету. Лев Сомов смішив усіх своїми розповідями про дрескод і висловами на зразок: «Актор – дитина до сивого волосся!»
Викладачі підтримували своїх студентів теплими промовами, зокрема народний артист України Лев Сомов сказав: « На нашому сімейному святі гостей з кожним роком стає все
більше і більше. Наступного року тут не буде, де яблуку впасти!»
Актори влаштовували веселі бійки з киданням шин і пляшок. Від пародії на Чебанову
Ольгу Євгеніївну зал плакав, так дівчина вдало передала манеру розмовляти викладача літератури і її фірмові фрази: «Ты что вообще?! Хватит филистествовать! Нет, нельзя! Вы понимаете, как это круто вообще?!».

В кінці актори-першокурсники вибирали серед своїх дівчину і
хлопця,які мали витримати випробування від випускників.
Четвертокурсники
розповідали про студентське життя, спокушали студентів у своїх
ролях, які вони грали раніше: була
і Ніна, і Марія з «Чайки» А.П. Чехова, римські імператори тощо.
Потім оголосили, що будуть танцювати відьми, і всі сподівалися побачити дівчат, але
реалії кинули в піт як мінімум прекрасну половину залу: я очікувала побачити відьом Макбет,
але замість них танцювали напівоголені старшокурсники! Старше покоління студентів згадало вправи, які вони вже навряд чи повторять: «Гей, малий скажи малому…», «Белеет парус одинокий», заняття на відчуття партнерів. Дівчата показали, як вони готуються перед показами,
коли їхні хлопці не ходять на пари. Дездемона пропонувала глядачам її зарізати, нещасна Мавка бігала з готовими декораціями. І так чотири з половиною години без антрактів, піт ллється
як з гостей, так і акторів, вибух кольорів, музики, емоцій!
Здається, що цього
року артисти перевершили
самі себе!

Марина ПАСТУШЕНКО,
студентка III курсу
Інституту журналістики, кіно та
телебачення
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Студентський парламент
оновлює свій склад

Вибори голови студентського парламенту, які відбулися 25 вересня 2018 року, продемонстрували бажання обрати
головою парламенту студента, з яким можна буде зробити студентське життя ще більш цікавим, надати можливість самореалізуватися, набути розуміння і досвід демократії. Балотувалося
п’ять претендентів.

За результатами голосування перемогу здобув
ЛЯМІН ІЛЛЯ, який набрав 56% голосів. Тож пропонуємо
Вашій увазі інтерв’ю з новообранним головою студентського парламенту – Ляміним Іллею.
Ілля, чому ти вирішив балотуватися на
голову студентського парламенту?
Напевно, підтримка людей надихнула
мене. Коли я дізнався, що йдуть вибори на голову студентського парламенту, то порадився з деякими викладачами, рідними та друзями, і вони
сказали, що, якщо в мене є бажання, то чому
б не спробувати. Це в будь-якому разі не буде
проти мене, а навпаки – я здобуду новий досвід,
зможу показати себе і якоюсь мірою вирости
особистісно. Для мене це саморозвиток.!
Ти тільки-но приступив до роботи і вже розумієш, що на тебе очікує. Чи хочеш ти щось змінити саме в середині студентського парламенту?
Я дуже ціную ту роботу, яку зробив попередній голова студентського парламенту і його
команда. З свого боку я хочу трішки урізноманітнити студентське життя та внести в нього
нові фарби.
За якими критеріями ти підбирав собі команду? Якими основними якостями мають володіти ці люди?
Набір ще не закінчився, тому це питання є досить актуальним. Усі комітети потребують активних, цілеспрямованих і здібних студентів, і тих людей, які прагнуть до
саморозвитку. Відтак, якщо хтось володіє такими якостями, ми чекаємо їх у своїй команді.
Чи зіткнувся вже ти та твоя команда з
якимись проблемами?
Звичайно, вже були деякі розбіжності в поглядах між нами, але, на щастя, їх можна вирішити. Головне, що у нас
є спільна мета, до якої ми йдемо, здатність вислухати один одного і підтримати.

Які найважливіші завдання стоять
зараз перед вами?
Найголовніше на цей час – організувати концерт до Дня першокурсника і планувати заходи до Хелловіну.
Ще я хочу почати співпрацю з іншими
університетами м. Києва, почати запрошувати ще більше цікавих і відомих людей, які досягли успіху в житті.
Яке в тебе життєве кредо?
На одному зі своїх виступів Хачатур Володимирович сказав, якщо
людина хоче чогось досягти, вона не
має сидіти на одному місці, а має постійно діяти. Я чомусь дуже запам’ятав ці слова і тепер живу з ними!
14 жовтня наш Університет святкує свій День народження. Чи є в тебе
якісь привітання і побажання студентам
і викладачам?
Безумовно, викладачам я б хотів
побажати підтримки, а взагалі хочу висловити їм подяку за те, що навчають нас,
передають професійний досвід. А ось
студентам хотів би побажати, щоб вони
вбирали всі ті знання, які дає наш Університет, реалізували себе, тому що КиМУ
надає всі можливості для цього! А ще гарного настрою, здоров’я, удачі та оптимізму!
Інтерв`ю провела
студентка ІІІ-го курсу
Інституту журналістики, кіно та
телебачення Яна МАЙДАНІК
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Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
ЦЕ МИ – ЛІЦЕЙ КиМУ!

Нещодавно учні ліцею написали твори
на тему: «Мої літні канікули»

Пропонуємо деякі з них

Початок літа я провела цікаво та захоплююче, а інші два місяці просиділа вдома. З самого

початку червня я поїхала до табору. Там було дуже цікаво й весело. У нас проводилися квести,
пробіжки на свіжому повітрі, спортивні ігри та підготовка танців до Дня батьків. Моєю улюбленою частиною дня були дискотека і «тиха» година. На дискотеці ми танцювали під наші улюблені
пісні та розмовляли. На тихій годині я полюбляля їсти смаколики, що привезла з дому. Можна
було також пограти у телефоні або настільні ігри.
У липні – моє улюблене свято – День народження. Мені подарували речі, які я дуже хотіла
мати. Я святкувала його у ресторані з батьками та своїми друзями.
Останній місяць літа я провела вдома, купувала канцелярію до школи та тренувалася.
			
Есмаіл Пур Азаль,
учениця 8-А класу

Коли літо тільки почалося, я зі своїми батьками поїхала за кордон. Це була Італія. Там

ми святкували День народження тата. Доки ми там були, відвідали багато музеїв, парків і галерей. Моїй мамі дуже подобається Італія, тому ми вибрали саме цю країну.
Коли настала середина літа, я також їздила за кордон, але найголовніше, що після мого
Дня народження я зібрала всю родину, і ми відсвяткували моє тринадцятиріччя. Було дуже багато веселих моментів, які я ніколи не забуду!
А ось останній місяць літа я провела зі своїми друзями та підготовкою до школи.
КУЩ Каріна,
учениця 8-А класу

На своїх літніх канікулах я був на Говерлі,
а також їздив до Одеси на море. Коли ми підіймались у гори, на висоті приблизно 1000 метрів почався дощ. Усі одягли дощовики, тому далі ми йшли
вже сухі. На висоті 1500 метрів дощ принився, а для
нас відкрився неймовірний краєвид. Там було дуже
гарно, але на висоті 1800 метрів почався наступний
дощ.
Чим вище ми підіймались – тим холодніше
ставало! Вологість повітря була все більшою й більшою. Ми бачили лише в радіусі 10 метрів. Добре, що
ми підіймались групою з п’яти чоловік, тому знайшли стежку. Але був хлопчик, який не знайшов її, та
пішов іншою стороною. Він заблукав у лісі, але все
ж таки ми його знайшли.
БОБРОВ Ярослав,
учень 8-А класу
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Багато з наших ліцеїстів відвідували

своїх родичів: «На початку канікул я поїхав
на дачу до бабусі, де допомагав їй та грав у
теніс...» (Ольшевський Гліб, учень 7-Акласу)

«На деякий час я поїхав до своїх бабусі
та дідуся. Там я з друзями катався на велосипеді, плавав у басейні та грав у комп’ютерні
ігри» (Сперкач Дмитро, учень 8-А класу)

А інші діти були у таборі, інших містах

України чи за кордоном :
«...тиждень своїх канікул я провів в Одесі, біля
моря. Там я вперше спробував майське морозиво та
сфотографувався з Юрієм Корявченковим, актором
із «95 кварталу» (Чекан Михайло, учень 8-А класу)
«… третій місяць канікул я із своїм братиком
полетіла у табір до Болгарії» (Тимошенко Крісніна,
учениця 8-А класу)

Учні залишися задоволені своїми канікулами, адже хтось відвідав країну мрії,

хтось отримав бажаний подарунок на День народження, а хтось зрадів, що нарешті
побачив родичів і друзів, а хтось, що провів цілий день в ТРЦ «Лавіна» за шопінгом
або переглядом фільмів.
Думаємо, що літні канікули-2018 нашим ліцеїстам запам’ятаються надовго,
адже, як чудово було просто відпочивати, мандрувати країною та світом, зустрічатися
з рідними і друзями!
Підбірку учнівських творів підготували
учні 10-А класу СІДЕНКО Людмила,
ХАЧАТУРЯН Артем
Ілюстрації до творів підготували учні 5-х класів
ГРАЧОВ Олександр і
СКУРАТОВСЬКА Валерія
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ЕКСКУРСІЯ УЧНІВ 7-Х КЛАСІВ
ДО ПАРКУ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
15 вересня 2018 року учні 7-х класів разом із класними керівниками Лащ О.В. та
Депутат Н.О. відвідали Парк Київської Русі, стали
свідками спортивно-історичний заходу «Поклик
героїв».

Ліцеїстів ознайомили із суттю проекту Древній Київ у Парку Київська Русь як єдиного
і неповторного в історії людства відтворення і будівництва одного з найвідоміших і в той же
час найбільш загадкового середньовічного міста Східної Європи – Древнього Києва V–XIII
століть – столиці великої середньовічної держави – Київська Русь.
Екскурсовод повідомила,
що проект здійснюється в історично значущому
місці,
згаданому в літописах,
яке максимально
відповідає ландшафту і повторює
рослинність
Древнього
Києва тисячолітньої давності.

Але найбільше ліцеїстів захопило дійство фестиваль року – Кубок Європи з середньовічного бою
«Подвиг героїв», який є відомим у
всьому світі. Понад 300 найкращих
бійців із України, Великобританії,
Данії, Молдови, Латвії, Польщі,
Німеччини, Австрії та інших країн
вийшли на поле битви і провели повноконтактні бої в лицарських обладунках зі середньовічною
зброєю.

Екскурсія за місто у вихідні перетворилася в захоплювану пригоду, яка подарувала
всім заряд адреналіну і справила позитивні враження.
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ЕКСКУРСІЯ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО
ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА «ПЕРЕЯСЛАВ»

23 вересня 2018 року для учнів 6-А класу відбулася навчально-пізнавальна екскурсія у Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав». Екскурсію очолили вчитель історії України Лящ Ольга Володимирівна та класний керівник – вчитель української мови і літератури Шарагіна
Ольга Володимирівна, а також голова батьківського комітету Плоскона Ганна Миколаївна.Клас побував у чотирьох музеях, а саме: Музеї трипільської культури, Музеї археології, Музеї кобзарства та
Музеї українських обрядів.
У Музеї трипільської археологічної культури ліцеїсти ознайомилися з однією з найяскравіших культур
первісної доби Східної Європи – першими культурними
злаками, кістяними й роговими мотиками та рала для
обробітку ґрунту, реконструкціями кам’яних серпів для
збору урожаю та зернотерками для обмолоту збіжжя.
Найбільш презентабельною серед музейних старожитностей для дітей постала кераміка, виготовлена давніми
гончарами. Увагу школярів привернули глиняні скульптури людей та тварин, що пов’язані з землеробськими
культами, вразили давні татуювання на тілах людей.
Хлопчиків зацікавила зброя трипільців, представлена унікальною кістяною сокирою,
копіями мідних сокир, вістрями крем’яних стріл і списів. Дівчаток вразило давнє ремесло
ткацтва, його аксесуари: ткацькі пряслиця, грузила-відтяжки для вертикального ткацького
верстату та рідкісні знахідки – відбитки тканин на денцях глиняного посуду.
У Музеї археології діти побачили фундаменти та
залишки стін давнього храму-усипальні з фрагментами фрескового розпису, керамічної підлоги, цегляних та
кам’яних саркофагів. Дуже цікавим видався також перегляд колекцій кам’яних і керамічних виробів, металевих
знарядь, зброї, прикрас, керамічний та скляний посуд,
металеві та скляні прикраси, бурштинове намисто, бронзові фібули та пряжки, рідкісний набір скляних гральних
фішок тощо. Найбільше вразила історія про першу появу людей у регіонах Центральної України, яка відбулася
15 тисяч років тому, зацікавила інформація про побут
давніх поселень.
У Музеї кобзарства учні дізналися про історію зародження та розвитку кобзарського мистецтва, сучасні напрямки кобзарства. Школярі переглянули унікальні документально-речові матеріали з історії кобзарства, мистецькі твори, присвячені цьому явищу, музично-поетичну творчість кобзарів, свистульки.
Діти мали змогу також ознайомитися із такими музичними інструментами, як: кобза, лютня,
цитра, торбан, який досить часто називали панською бандурою. Цей музичний інструмент особливо
був поширений серед козацької старшини, але в кінці XIXст. він вийшов з ужитку.
Найцікавішим виявилася гра на торбані, адже виконавцями стали хлопці 6-а класу, які зосереджено і зацікавлено грали на музичному інструменті, дехто гру на тромбані
супроводжував власним співом.
Завершальним музеєм в екскурсійному супроводі 6-а
класу став «Музей українських обрядів»,структура якого
базується на календарному циклі святкувань. А починалося все з довгожданого Святвечора, що передував Різдву.
Календарний коловорот підхопив дітей і поніс засніженими
зимовими Святками. Учні стали свідками народження та
буйного розквіту весни аж до її кульмінації, свята над святами, дива з див – Великодня.

Особливу увагу привернуло одне з головних дійств

сімейної обрядовості – весілля, багатство та розмаїтість якого
широко представлене в експозиції.
Діти дізналися, що найомство молоді відбувалося на вечорницях – гуртових зібраннях молодіжних громад, де зароджувалося
перше несміливе почуття, що, зазвичай, завершувалося шлюбом. Дівчата ознайомилися із різнобарв’ям дівочих ворожінь,
музичними інструментами і фрагментами вишивок.
Стомлені, але із масою позитивних вражень учні повернулися
додому. Сподіваємось, що мандрівка рідним краєм буде продовжуватися!
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ІЗ ПЕРШИХ
УСТКиМУ!
ЦЕ
МИ – ЛІЦЕЙ

09 жовтня 2018 року до Київського Міжнародного Університету за запрошенням кафедри германських мов та перекладу завітав пан Франк Борнеманн з Австрії, вчитель однієї з
віденських шкіл.
З такої нагоди викладач німецької
мови Борисенко Юрій Анатолійович
разом із учнями 5–8 класів організував
день Австрії в ліцеї. Серед запрошених
була також присутня Наталія Разумцева, оперна співачка, яка виконала для
дітей декілька відомих австрійських
композицій.
Ліцеїсти взяли активну участь
у заході та дізнались більше про цю
німецькомовну країну. В межах заходу було проведено конкурс на кращого
знавця історії та культури Австрії.
Пан Борнеманн ставив учням запитання німецькою мовою, і вони відповідали. Наприкінці заходу на мовному майстер-класі учні обмінювалися з
паном Франком особистими запитаннями.
Гість був приємно
здивований знаннями
дітей з німецької мови.
Пан Борнеманн пообіцяв ще раз приїхати до
України і сподівається,
що знання учнів стануть
ще кращими.
У подальшому планується також підписати
договір про співпрацю
ліцею КиМУ з однією з
віденських шкіл.
Недаремно класичним став вислів: «Скільки ти знаєш мов – стільки разів ти людина».
(Й. Гете)
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ЯК ПРОВЕСТИ ВІЛЬНИЙ ЧАС

14 жовтня – в Україні святкують День козацтва. Сподіваємося, що ви вже привітали своїх чоловіків
зі святом! Якщо ні, то дарувати подарунки, як і навчатися, ніколи не пізно! Тому сьогодні, коли у вас з’явиться
вільний час, проведіть його з користю за допомогою нашої інформації.
Хто не любить кулінарні сюрпризи від родичів або коханих людей? Правильно, їх люблять усі! Відтак,
сьогодні ввечері проявіть свій кулінарний талант. Водночас поповніть арсенал рецептів десертами французької кухні. І так, розпочнемо!

Пропонуємо Вашій увазі

ПРИГОТУВАННЯ:
1. Збити борошно, цукор, яйця, какао, цедру лимона і молоко
2. Форму для запікання змастити вершковим маслом
3. Викласти у форму вишні без кісточок
4. Залити вишні яєчною сумішшю
5. Запікати при температурі 180 45 хв.

Шоколадний клафуті
з вишнями
Французький десерт поєднав
у собі особливості пирога і запіканки. Клафуті – це коронна
страва заможних французів.
Ніжний і легкий десерт можна
легко приготувати вдома.
ІНГРЕДІЄНТИ:

• Борошно – 80 г
• Цукор – 120 г
• Яйця – 3 шт
• Какао – 50 г
• Цедра лимону – 1 ст.л.
• Молоко – 300 мл
• Вишні – 300 г
Тістечка Шу
Тістечка круглої форми із заварного тіста із заварним кремом
всередині. Шу дуже схожі на
еклери, проте особливий смак
десерту не дозволить сплутати
його з чимось іншим. Хрустка
основа і ніжна начинка подарують неабияку насолоду!
ІНГРЕДІЄНТИ:
• Вершкове масло – 150 г
• Борошно – 180 г
• Цукор – 100 г
• Молоко – 80 г
• Вода – 80 г
• Яйця – 3 шт
• Дрібка солі

ПРИГОТУВАННЯ
Хрумке тісто:
1. 80 г. вершкового масла, 100 г.
просіяного борошна, цукор і сіль
ретельно вимісити
2. Розкачати тісто і вирізати кружечки потрібного діаметру
3. Охолодити тісто протягом 30
хв.
Заварне тісто:
1. У каструлю налити молоко і
воду
2. Додати 70 г. вершкового масла,
довести до кипіння
3. Зняти з вогню і додати 80 г. борошна, перемішати в каструлі
4. Поставити каструлю на вогонь і
підсушити тісто протягом кількох
хвилин
5. Викласти тісто у миску, дати
вихолонути
6. Додати яйця та перемішати до
однорідності

Тістечка
1. Перекласти заварне тісто в кондитерський мішок і викласти на деко
2. Зверху викласти кружальця хрумкого
тіста
3. Запікати при температурі 180 градусів
20 хв.
4. Розрізати тістечка навпіл, викласти в
середину заварний крем, горіхову пасту
або іншу начинку

Ось так можна у свято і порадувати своїх близьких і стати ближчим
до Франції завдяки таким ніжним і
легким десертам. Висока кухня може
бути і вдома!
Тож проводьте вільний час із користю та без напруги!

Студентка ІІІ курсу
спеціальності «журналістика»
Інституту журналістики, кіно
та телебачсння
КАРІНА Мартиросян
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ВІСТІ З КОЛЕДЖУ

Студентські будні журналістів: таємничий гість

За вікном стояв теплий осінній день, а приємні промінчики вересневого сонця огортали в аудиторії
кожну душу. На годиннику була 10:00, як у групу увійшла приємна на вигляд жінка, і представилася нашою новою викладачкою журналістики. В її очах блимала радість, і всі студенти відразу зрозуміли, що вона підготувала
їм щось особливе. І тут нам повідомили, що з хвилини на хвилину повинен прибути особливий гість, тому можна вийняти диктофони або інші можливі засоби запам’ятовування інформації, для того, щоб не проґавити жоден момент, який обов’язково нам може згодитися. Ми слухняно погодилися. Деякі студенти проводили прямі
трансляції в мережі «Instagram», інші вмикали диктофони або готувалися конспектувати важливу інформацію.
І ось зайшов Він! На вигляд одразу й не скажеш, що це людина з багаторічним досвідом і серйозними намірами. Він – звичайний невисокий чоловік, у
чорно-білій сорочці, цікавого кольору штанях і кумедних прямокутних окулярах. Зайшовши в аудиторію,
представився і зробив короткий запис на дошці та лаконічно промовив: «Це моя електронна пошта. У вас 5
хвилин для того, щоб написати замітку про те, що тут
відбувається…».
Студенти заметушилися! Кожен почав швидко копирсатися в телефоні, щоб встигнути першим,
заробити додатковий «плюсик» і тим самим піднятися в очах новоспеченого гостя. Однак час минув надто
швидко, і тому встиг лише один учень. Євген Куксін
просто, але твердо й доступно мовив: «Закінчили.
Більше не потрібно. Ярослав виграв, решта – програли. Головна риса будь-якого журналіста – це оперативність. Головний той, хто перший!».

Адріана ШИХ,
студентка 1 курсу
спеціальності «журналістика»
Коледжу КиМУ
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Доки ми осмислювали таку далеку для нас «Євгенову філософію», журналіст розповідав нам, як досягти успіху, чого не варто робити, а також головні постулати успішних робіт.
«У вас завжди є інфопривід. Його ви можете розвинути
до потрібної вам глибини. Основне – навчитися дивитися на проблеми глибше, а також уміти абстрагуватися. Нікого не цікавлять ваші особисті думки й переконання. Це треба прийняти. Ваше завдання – отримати
й поширити інформацію без власного втручання» – ось
такі мудрі вчення студенти сприймали протягом пари.
Наприкінці зустрічі Є.Куксін дав нам, за його
словами, найпопулярніше та найпотрібніше правило
журналіста – «5W+H». Його сутність полягала в тому,
що для успішної новини потрібно висвітлити відповіді
на 6 основних питань:What? Who? When? Why? Where?
How? Думаю, нам ще стане це у пригоді!
Коли пара добігла кінця, Євген Куксін спритно покинув
аудиторію, лаконічно попрощавшись зі студентами, а
ми запевнили гостя, що не гірші від інших, і теж матимемо велике майбутнє!

ВІСТІ З КОЛЕДЖУ

Участь студентів Коледжу КиМУ у
Всеукраїнському конкурсі
«LoNG (Look of New Generation) 2018»

10 жовтня 2018 року студенти Коледжу КиМУ
у складі: Панасюк Андрій (3 курс), Грегуль Костянтин
(3 курс), Шандуровський Денис (1 курс), Овсепян Артем
(1 курс), Єпаншнікова Софія (1 курс), Нетребкл Максим
(3 курс) разом з науковим керівником – завідувачем кафедри економіки, підприємництва, менеджменту, к.е.н.
О. Ю. Могилевською, відвідали Академію праці, соціальних
відносин і туризму для участі в зустрічі, організаторами
якої були Українська асоціація з розвитку менеджменту та
бізнес-освіти, Київська Бізнес-Школа, Академія праці, соціальних відносин і туризму, Мережа Глобального договору
ООН в Україні та ПрАТ «Дубномолоко».
Метою цієї зустрічі було отримання студентами для
дослідження конкурсного завдання та необхідної інформації від головного партнера конкурсу ПрАТ «Дубномолоко».
Команда від КиМУ отримала завдання для залучення інвесторів у вигляді розроблення технічного проекту на модернізацію водоочисних споруд для мерії м. Дубно, Рівненської
області.
Адміністрація Коледжу КиМУ бажає успіхів молодій команді у вирішенні поставлених завдань і налагодженні предметних зв’язків із бізнес-середовищем для побудови подальшої успішної кар’єри!!!

Для довідки

ПрАТ «Дубномолоко» є багаторазовим лауреатом премій «Вибір року», Всеукраїнського конкурсу якості продукції,
Галузевого дегустаційного конкурсу якості
молочних продуктів Національної асоціації «УКРМОЛПРОМ». 10 жовтня 2018 року
студенти Коледжу КиМУ у складі: Панасюк
Андрій (3 курс), Грегуль Костянтин (3 курс),
Шандуровський Денис (1 курс), Овсепян
Артем (1 курс), Єпаншнікова Софія (1 курс),
Нетребкл Максим (3 курс) разом з науковим керівником – завідувачем кафедри економіки, підприємництва, менеджменту, к.е.н.
О. Ю. Могилевською, відвідали Академію
праці, соціальних відносин і туризму для
участі в зустрічі, організаторами якої були
Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, Київська Бізнес-Школа,
Академія праці, соціальних відносин і туризму, Мережа Глобального договору ООН в
Україні та ПрАТ «Дубномолоко».

*Конкурсне завдання 2018 від ПрАТ «Дубномолоко» – це реальне стратегічне завдання, вкрай важливе для
розвитку регіону, місцевої громади, довкілля. Для її вирішення передбачатиметься залучення інвестицій на державному і корпоративному рівнях.
**Партнер конкурсу – ПрАТ «Дубномолоко», виробник сирів КОМО – одне з найпотужніших підприємств
України. У технічне оснащення виробництва і інновації
було вкладено понад 30 мільйонів доларів США, встановлене сучасне обладнання з Франції, Польщі та Німеччини,
що дає змогу щороку виготовляти понад 15 млн кг твердих
сирів і 4 млн кг плавлених сирів за унікальними оригінальними рецептами. КОМО дотримується найвищих стандартів якості та має сертифікат відповідності міжнародному стандарту FSSC 22000.
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ПОЕТИЧНА СТОРІНКА

Моя Україна

Знаєте, я хочу сказати простими словами
Про те, що турбує мене вечорами,
Про те, як у думах малюю картину,
Якою я бачу свою Україну!
В моїй Україні ніхто не стріляє.
Ніхто не калічить, ніхто не вбиває!
В моїй Україні ніхто не воює!
Своє, чуже життя кожен цінує!
В моєї країни – чудові сусіди,
Запрошують у гості, і я до них їду.
Сусіди, самі в нас часто бувають.
Не обманють, не крадуть, ніде не блукають!
В моїй Україні є чесна влада,
Про неї в народі складають балади.
Працює й працює, зранку до ночі,
Щоб людям відкрито дивитись в очі.
В моїй Україні не плюють на підлогу,
Отримують і надають допомогу,
І молодь моя не п’є і не курить,
Займається спортом, співати так любить!
В моїй Україні – чемні дівчата!
А хлопці вміють їх щиро кохати!
Навчаються жити, читають книжки,
І горді від того наші батьки!
В моїй Україні немає кордонів!
І сонце, і море, Дніпро, терикони,
Карпати зимою в засніжених шапках,
Люблю Україну! КРАПКА!!!
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НОВИНИ УНІВЕРСИТЕТ У

Він приніс їм церкву християнську...
Чисту мову київських зразків,
Що вони, спаплюживши по-всяку,
Прийняли московською собі:
«Настрій» ті зробили – «настроением»,
«Доказ» – «доказательством» й т. д.,
Навіть «лінь» прозвали тупо « ленью»!
Літери тасуючи де-інде...
Букв до біса зайвих додавали,
В коренях міняли голосні,
«О» чомусь. як «а», собі читали,
[ г ] - десь загубили взагалі!
От увесь і « русский» той «язык»,
Що проріс з враїнського насіння,
Що в Москві доглянуть не змогли –
Що, немов бур’ян, пустив коріння!
Та і «русским» його цар переназвав
Аж у вісімнадцятім столітті:
Нашу він історію украв,
Адже Русь відома була в світі!
Скільки тебе, ненько нескоренна,
Мучили і нищили, гнобили...
Та тобі у будь-який занепад
Встати вистачало сили!
Встати і боротись з ворогами –
Ні за що нікому не здаватись!
Вільними розквітнути ланами,
Висушити сльози і сміятись!

Україно, мамо...

Смійся, посміхайся, Батьківщино,
За твою усмішку стремо в пил
Усіх, хто у стражданнях твоїх винен;
Усіх, хто тебе кривдив і гнобив!

Україно, мамо незалежна!
Золото полів, блакить небес!
Ти – краса барвиста і безмежна,
Пісня солов’я на світ увесь!

Ми тебе кохаєм, мамо наша,
Волю твою, мову... і усе!
З краденим добром живе хай Раша,
Та їй з землями отак не повезе!

Твої землі руські – не російські!
І до біса клятий «Русский Мир»!
Та й літопис шостого століття
Зруйнував безглуздий царський міф!

Ми – вкраїнці – вічно незалежні
Й наша незалежная земля –
Не тому, що святу так належно –
А тому, що все для нас – вона!

Вже, Вкраїно-Русе, ти відбулась,
Герб і гривню увели князі!
А пізніш варяги навернулись;
Московитів князь наш був із Русі!

Діана ДУХАН, студентка I курсу
спеціальності «міжнародні відносини»
Інституту міжнародних відносин

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
ЗНАЙОМТЕСЯ – СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Майстер-клас
«Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій в стоматології»
26 вересня 2018 року на стоматологічному факультеті було проведено презентацію
і майстер-клас з теми: «Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій в стоматології».
У роботі конференції брали участь студенти II–IV курсів спеціальності «Стоматологія», а також співробітники кафедр
«Стоматології», «Хірургічної, ортопедичної
стоматології та ортодонтії», лікарі та асистенти Університетської клініки.
З доповідями виступили
- науковий консультант лабораторії
АНІОС (Франція) та фірми БОДЕ (Німеччина), провідного розробника і виробника
дезінфікувальних засобів медичного призначення в Європі, к.хім. наук Солошонок
Людмила Володимирівна;
- лікар-дезінфекціоніст вищої категорії Лещенко Вікторія Іванівна, провідний
фахівець органів санітарного контролю.
У теоритичній частині презентації було
розглянуто основні поняття внутрішньолікарняної інфекції, шляхи її передачі, а
також засоби попередження.
У другій частині було проведено майстер-клас щодо дезінфекції рук медичного
персоналу на стоматологічному прийомі
(лікарі, медсестри, асистенти). Студенти
мали змогу не лише навчитися правильно
обробляти руки сучасними дезінфікувальними засобами, але й безпосередньо побачити якість оброблення з проведенням контролю у діагностичному боксі з одночасною
її візуалізацією. Дані контролю якості були
раздруковані на затверджених паспортах-сертифікатах і вручені студентам, які
пройшли контроль дезінфекції в «діагностичному боксі».
Конференція завершилася активним
обговоренням, відповідями на запитання студентів, оскільки проблема внутрішньолікарняної інфекції була і залишається
актуальною в усьому світі.
Тож, бажаємо всім міцного здоров’я!
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ЦЕНТР ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

Я і КиМУ (думки слухачів підготовчого відділення)

Кроки від сьогодення – до майбутнього

Чому КиМУ?
Чому підготовчі курси?
Моя майбутня професія…

На ці та інші запитання відповідали слухачі підготовчого відділення КиМУ. Як поєднати
шкільні заняття з університетською підготовкою? Як підтримати та розвивати інтерес до майбутньої професії? Як зробити вибір майбутньої долі свідомим? Як поєднати інтереси батьків,
учнів і викладачів Університету?
Радіємо, що більшість учнів обрали спеціальність самостійно, відповідно до власних уподобань. Діти зазначили особливу атмосферу в університеті, яка сприяє кращому засвоєнню
знань.
Їхню увагу привернула система занять і висококваліфікований склад викладачів.
Цікавими виявилися висловлювання про вибір майбутньої професії. Зокрема, майбутні
фармацевти вважають свою професію корисною і перспективною для суспільства.
Майбутні журналісти відчули хист до професії, бажання спілкуватися з людьми, більше
дізнаватися про них.
А ті, хто обрали творчу професію (сценічне мистецтво), мріяли про неї з дитинства і бачать себе у майбутньому відомими акторами і телеведучими.
Отже, КиМУ зацікавлений у створенні дружньої, сімейної, сприятливої атмосфери для
своїх студентів, здатний заохочувати і сприяти рівним можливостям учнів для оволодіння
улюбленими професіями!
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НОВИНИ ПІДГОТОВКИ
УНІВЕРСИТЕТ У
ЦЕНТР ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ
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СТУДЕНТИ ТА УНІВЕРСИТЕТ

Київському
міжнародному
університету – 24 роки!
За такий доволі невеликий
проміжок часу цей вищий заклад
освіти підготував багатьох висококваліфікованих працівників,
прізвища яких відомі далеко за
межами України!

ХОЧУ
ПРИВІТАТИ
РІДНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІЗ ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ І ПОДАРУВАТИ ВІРШ.
Сьогодні в тебе свято превелике –
Ти народився, любий мій КиМУ!
Такий величний, гарний і розкішний,
Такий премудрий, добрий, молодий.
Душею завжди радісний і теплий,
Ніколи не сумуєш, друже рідний мій.
Викладачі твої – найкращі в світі,

Студентські
привітання
Мене звати
Аня, я студентка Інституту
журналістики Київського міжнародного університету. За роки навчання
КиМУ став для мене другою домівкою!
Я вдячна університету за знання та можливості. Він подарував мені знайомства з новими людьми, незамінний перший журналістський досвід у «Студентському квитку».
Бажаю КиМУ дедалі більше талановитих
викладачів, цілеспрямованих студентів.
Успішного майбутнього тобі, рідний
КиМУ! З Днем народження!
Анна МАКСИМЕНКО,
студентка IV курсу
Інституту журналістики,
кіно та телебачення

Студенти в них, неначе рідні діти,
Всі разом ми завжди на висоті,
Під твоїм дахом живемо у доброті.
Тож дякую тобі за все, мій любий!
Спасибі, що з’явився на цей світ,
В моїй країні, у моєму місті,
Спасибі, що ти в нашому житті!
Дар’я СЕРГЕЄВА,
студентка I курсу спеціальності
«журналістика» коледжу КиМУ
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Ун іве рс ите т у
З Днем народження, любий КиМУ,
Тебе щиро сьогодні вітаєм!
Хай твою величезну сім’ю
Справжній успіх завжди
зустрічає!
Хай студентство іде до мети
І знаннями й талантами сяє!
Викладацтву – терпіння та сил
Хай щоденно на все вистачає!

Хоч я й
навчаюся зовсім небагато, мені приємно усвідомлювати правильність власного вибору –
КиМУ. За кілька місяців навчання я
знайшла друзів, полюбила пари і вже
маю маленькі перемоги. Дякую тобі,
КиМУ! Ти надихаєш студентів на
Великі справи. Упевнена, надихатимеш і надалі. Бажаю рідному вищому
навчальному закладу невпинного
розвитку! Вірю, що скоро КиМУ
стане найпрестижнішим
університетом.
Адріана ШИХ,
студентка I курсу спеціальності
«журналістика» коледжу КиМУ

Твоя велич хай вічно цвіте,
Бо у світі ти нам наймиліший.
Наш КиМУ, ми кохаєм тебе,
Щирий, батьківський, ти –
найрідніший!
Нам почесно навчатися тут –
Ми безмежно і горді, й щасливі!
З Днем народження, славний КиМУ!
І за все тобі кажем: «Спасибі!».
Діана ДУХАН,
студентка І курсу
спеціальності «міжнародні відносини» Інституту міжнародних
відносин

Інтерв’ю провели, студентки
III курсу Інституту журналістики,
кіно та телебачення
Яна МАЙДАНІК і Крістіна ЛИСАК
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ЛАЙФХАКИ

УПОРЯДНИКИ: НАТАЛІЯ ГОРБАЧ, ВАЛЕРІЯ ЯНКО, СТУДЕНТИ III КУРСУ ІНСТИТУТУ ЖУРНАЛІСТИКИ, КІНО ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Шопінг – найкраще проведення чудових вихідних

Присвятіть один вихідний
день кулінарії. Спробуйте
перевершити свої вміння!

Виконайте всі домашні спра- Почніть малювати! Це дуже
ви у п’ятницю, аби вихідні гарно відволікає та приносить
позитивну енергію на цілий
були Вам на користь!
день!

Поради для СТУДЕНТІВ,
як вдало провести вихідні

Відвідуйте
безкоштовні
виставки, адже в Києві їх
безліч! Це поліпшить Ваш
настрій!

Часу на рідних постійно не
вистачає. Проведіть вихідний
день із сім’єю, адже це запам’ятається Вам надовго!
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