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ІЗ ПЕРШИХ УСТ

ІНТЕРВ'Ю З ПРЕЗИДЕНТОМ

КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Наближаються різдвяно-ново-
річні свята. Для кожного з нас 
цей період – особливий. Чи є 
він таким для Вас?

Для мене різдвяно-новорічні 
свята є дуже особливими! 

Зимові свята асоціюються, 
передусім, з народженням 
Ісуса Христа, адже він – це 
велика особистість, тому, зви-
чайно, це має дуже велике 
значення для всіх нас.

Поділіться, як налаштуватися 
на новоріччі свята?

На мою думку, на настрій 
впливає багато чинників, 
передусім, це залежить від 
стану душі, благополуччя у 
родині, стосунків із друзями, 
взаємоповаги на роботі та 
багатьох інших факторів. Я 
хочу сказати, що у нас гарний 
настрій повинен бути увесь 
рік, а не лише на новорічні та 
різдвяні свята. Дуже важливо 

жити гарним настроєм, адже 
хороші емоції продовжують 
наше життя.

Як Ви вважаєте, чому діти з 
часом перестають вірити в 
новорічну казку, Діда Мороза?

Передусім, має велике зна-
чення швидкий розвиток 
технологій, адже ми живемо 
у комп’ютерному столітті, і 
це впливає на швидкий роз-
виток дітей. Завдяки цьому 
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Над інтерв'ю працювали
Іванна Маруга,

Анастасія Харькова

ІЗ ПЕРШИХ УСТ

діти значно прогресивніші, ніж 
батьки, тому завжди є про-
блема батьків та дітей, адже 
покоління одне одного часто 
не розуміє. 

Тобто на дітей дуже впливає 
розвиток технологій?

Це дуже важливе питання, 
але чому впливає тільки на 
дітей? Розвиток технологій 
має значний вплив і на наше 
суспільство. Сьогодні техно-
логії значною мірою полегши-
ли наше життя.

У більшості сімей різдвя-
но-новорічні свята пов'язані з 
давніми традиціями. Чи є такі 
звичаї у Вашій родині?

Взагалі особливої традиції ми 
не маємо, проте подарунки є 
обов’язковими. Кожен Новий 
рік ми святкуємо по-різному, 
тому нічого такого особливого 
немає. 

Вам більше подобається 
дарувати подарунки або їх 
отримувати?

Я, звичайно, більше люблю 
дарувати подарунки, мені 
це  приносить задоволення. 
Отримувати подарунки мені 
також приємно, але якщо це 
подарунок від близької та 
дорогої мені людини.

Як Ви плануєте зустрічати та 
проводити новорічні свята?

Люди по-різному святкують 
Новий рік, проте для мене – 
це сімейне свято. Я завжди 
зустрічаю Новий рік у колі 
сім’ї. Цього року, я думав, 
поїхати до мами, привітати її, 
але я все ж вирішив святку-
вати з сім’єю, приїдуть усі мої 
близькі, зберуться і хлопчики, 
і дівчатка, внуки і внучка. 

Звичайно, я не засуджую 
тих, хто Новий рік святкує 
окремо. У мене є друзі, які 
таким чином святкують, але 
особисто для мене Новий рік і 
Різдво – це сімейне свято. 

Чим запам'ятався Вам цей 
2021 рік? Поділіться, будь 
ласка, планами на прийдеш-
ній новий  2022 рік?

Ой, планів так багато, боюся 
навіть сказати! У нас щороку 
багато планів. По-перше, я 
сподіваюся, що ми розпочне-
мо будівництво гуртожитку, це 
дуже важливий момент і важ-
лива справа для Університету. 

По-друге, звісно, нові спеці-
альності для нашого коледжу. 
Це буде археологія, але на 
факультеті «Міжнародні відно-
сини», та  лікувальна справа, 
яка є дуже важливою, адже 
ми будемо навчати фахових 
молодших бакалаврів: мед-
сестер, медбратів, фельд-
шерів, що є дуже важливим 
і чого не вистачає у нашій 
країні. У Європі не вистачає 

також медиків, тому вони із 
задоволенням співпрацюва-
тимуть із нашими студентами. 
Зокрема Німеччина зацікав-
лена у співпраці з нашим 
Університетом, вони можуть 
їхати до Німеччини й отрима-
ти дозвіл на проживання, а 
згодом – громадянство.

Я б не хотів, щоб молодь 
їхала з України, але, оскіль-
ки йде повна інтеграція, 
тому чому б і ні. Я це чудово 
розумію, адже вони можуть 
закордоном досягти того, чого 
бажають, головне, щоб у них 
все було добре.

Що б Ви хотіли побажати 
Вашим колегам, студентам у 
Новому 2022 році?

Насамперед, я бажаю радо-
сті, здоров’я, насолоджува-
тися студентським життям, 
адже це найцікавіший період 
у житті людини, більше такого 
не буде. І головне – кохання, 
тому що щаслива та людина, 
яка відчуває ці емоції та про-
живає це почуття!

Щиро дякуємо Вам за цікаву 
розмову! Бажаємо гарно про-
вести Старий і зустріти Новий 
рік у колі сім’ї та друзів!
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КАЛЕНДАР ПОДІЙ

СВЯТКОВІ ДАТИ ГРУДНЯ

4 грудня
День обіймів

Це міжнародне свято, спосіб відзначати яке — 
обійняти всіх і кожного, кого ви захочете.

За традицією, щирі обійми можна спрямувати 
навіть на незнайомця на вулиці, тим більше, на 
друзів і рідних, головне — позитивна енергетика.

Мета цього свята — прояв емоцій у суспільстві. 
Дружні обійми зблиижують людей!

6 грудня
День Збройних Сил України

Після ухвалення у 1991 році Закону «Про 
Збройні сили України» українці щороку відзнача-
ють це державне свято.

В цей день вітають усіх військових, це свято є 
символом мужності, героїзму і відваги. В цей 
день ми дякуємо тим, хто несе військову службу 
в зоні АТО, хто, маючи незламну силу волі, обо-
роняє нашу державу.

10 грудня
День прав людини

Цього дня у світі відзначають Міжнародний 
день прав людини, заснований Генеральною 
асамблеєю ООН.

Генеральна Асамблея проголосила Загальну 
декларацію прав людини як завдання, яке 
повинні викконувати всі народи і всі держави, 
щоб кожна людина розуміла нобхідність дотри-
мання прав і свобод.

7 грудня
День місцевого самоврядування

Відповідно до Указу Президента від 25 листо-
пада 2000 року 7 грудня в Україні відзначається 
День місцевого самоврядування.

Це свято кожного села, селища та міста, кож-
ного їх мешканця. Розвиток місцевого самовря-
дування є важливим інститутом народовладдя 
та засобом реалізації інтересів територіальної 
громади.
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КАЛЕНДАР ПОДІЙ

19 грудня
День Святого Миколая

Це чудовий день для дітлахів! Напередодні 
свята діти пишуть до Святого Миколая листи зі 
своїми побажаннями, згадують усі свої вчинки. 
Чемні дітлахи обов'язково знайдуть під подуш-
кою подарунок, а неслухняні – різку. Ця різка є 
своєрідним попередженням дитині, що час заду-
матися над своєю поведінкою і виправитися.

А вже в ніч на 19 грудня до кожної дитини при-
ходить Святий Миколай і кладе під подушку 
подарунки.

20 грудня
Міжнародний день солідарності людей

У 2005 році Генеральна Асамблея ООН прого-
лосила Міжнародний день солідарності людей,
адже солідарність у ХХІ столітті – одна із фунда-
ментальних цінностей людства.

Що таке солідарність? Це єдність переконань 
і дій, взаємодопомога і підтримка представни-
ків кожної соціальної групи, що ґрунтується на 
спільності інтересів і необхідності досягнення 
загальних суспільних цілей, передусім, спільна 
відповідальність.

25 грудня
Різдво Христове

Різдво Христове – прекрасне свято любові 
та надії, яке традиційно відзначають у колі 
родин. Для усіх православних християн Різдво 
– це найбільше свято в історії людства, свято 
на честь того, що сам Творець неба і землі, 

22 грудня
День працівників дипломатичної служби

В Україні відзначають День працівників дипло-
матичної служби, встановлений Указом прези-
дента від 21 листопада 2005 року.

Цей день знаменний, враховуючи "важливу 
роль працівників дипломатичної служби України 
у підтримці мирної та взаємовигідної співпра-
ці України з членами міжнародної спільноти, 
забезпеченні національних інтересів і безпеки 
України, а також захисту прав та інтересів гро-
мадян та юридичних осіб України за кордоном".

Календар досліджувала
Діана Митченко

Всемогутній 
втілився, став 
людиною, щоб 
спасти людей 
усього нашого 
світу.
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ГОВОРЯТЬ СТУДЕНТИ

СКІЛЬКОХ ЖИТТІВ ВАРТА НАТУРАЛЬНА ШУБА?

Чомусь типовим подарунком 
для леді завжди вважалася 
норкова шуба. Кожна жінка 
мріє про таку гарну та розкішну 
річ. Їх дарують на різні свята, 
збирають на них величезні 
гроші.

Але мало тих, хто замислю-
ється, як саме така річ стає 
доступною для придбання.
Портал «Укрмедіа» провів 
нескладні розрахунки: на одну 
шубу потрібно: 100-500 білок; 
100-200 шиншил; не менше 
140 горностаїв; 40-90 соболів; 
60 куниць; 50 тхорів або норок; 
близько 30 опосумів, кішок, 
бобрів, лисиць, видр, єнотів, 
ондатр, кроликів або скунсів; 20 
собак; 15 рисей або песців; 12 
борсуків; 10 тюленів; 5 вовків. 
То скільки ж потрібно забрати 
життів тварин, щоб одягнути 10 
жінок?

І справа не тільки в кілько-
сті винищених заради хутра 

тварин. Замисліться: один із 
найбільш цінних видів хутра — 
каракуль, але це шкіра моло-
дих ягнят дво- або триденного 
віку!

У багатьох країнах захисники 
природи добилися поліпшення 
умов життя тварин на фермах, 
але виробники, по суті, можуть 
робити все, що завгодно. У них 
основне завдання прибутки. І 
навіщо їм витрачати гроші на 
поліпшення умов?

На противагу протиприродній 
«хутряній розкоші» найвідоміші 
модні бренди поступово від-
мовляються від використання 
цього матеріалу, а деякі країни 
на державному рівні й зовсім 
забороняють хутряну промис-
ловість.

Колись хутро було ознакою 
статусу в суспільстві, втім 
кам'яний вік минув, сьогодні 
натуральне хутро за статусні-

стю можна порівняти хіба що з 
килимом на стіні. А якщо точні-
ше, хутро – кривавий безсмак.
Виробництво хутра заборонено 
у Великобританії, Люксембурзі, 
Австрії, Чеській Республіці, 
Словенії, Хорватії, Сербії, 
Македонії.

У недалекому майбутньому 
цей бізнес потрапить під забо-
рону в Норвегії (з 2025 року), 
Нідерландах (2024), Боснії 
і Герцеговині (2029). У Данії 
заборонено виробництво хутра 
з лисиць.

Обмеження на виробництво 
хутра встановлено у Швеції, 
Іспанії, Швейцарії, Японії та 
Німеччині. Заборона імпор-
ту: Нова Зеландія та Індія. 
Тривають дебати щодо забо-
рони хутра в парламентах 
Ірландії, Естонії, Литва і 
Польщі.

Хутряна галузь є у п’ятірці най-
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Тему досліджувала
Діана Гончаренко

ГОВОРЯТЬ СТУДЕНТИ

більш токсичних виробництв. 
Забруднює воду і ґрунт фор-
мальдегідом, хромом, аміаком, 
фосфором і азотом.

Отруює повітря викидами 
чадного газу, оксидами азоту, 
діоксином сірки, соляною кис-
лотою, летючими органічними 
речовинами, діоксинами і важ-
кими металами.

Звірячі ферми виробляють 
сотні тисяч кілограмів відходів 
на рік, які незаконно скида-
ються у водойми й на поля. 
Токсичні речовини, якими обро-
бляється хутро, шкідливі для 
здоров’я, вони можуть виклика-
ти алергію, рак і гормональний 
дисбаланс.

Токсичні речовини, що потра-
пили в організм через шкіру 
або повітря, накопичуються в 
організмі людини, викликаючи 
хронічні хвороби.

Але заміна хутру існує. У 21-му 
столітті є можливість придба-
ти «екохутро». Цей штучний 
матеріал створено спеціально 
для того, щоб люди не вбивали 
тварин. Це важливий крок для 
збереження братів наших мен-
ших.

Хтось може сказати, що люди-
на і так їсть свинину, ялови-
чину. І це нормально. Але, 
друзі, одна справа традиційно 
споживати м’ясо, потрібне для 
розвитку людського організму, і 
зовсім інша ситуація з хутром, 
яке використовується взимку. 
Щоб зігріти своє тіло в зимовий 
період, хутро тварин давно не 
актуально.

Проблемою може бути лише 
та частина суспільства, що 
виступає за натуральне хутро, 
незважаючи на розвиток новіт-
ніх технологій та існування 
подібних до хутра матеріалів. 

Таким людям варто замисли-
тись про гуманність та хоча б 
якісь моральні принципи.

У минулому році петиція за 
заборону виробництва хутра 
в Україні набрала понад 26,5 
тисяч підписів.

Однак Верховна Рада «прова-
лила» законопроект про забо-
рону хутряних ферм. Тільки 
188 народних депутатів із 226 
необхідних проголосували в 
першому читанні за законо-
проект 10019, який забороняє 
хутряне виробництво в Україні.

Отже, сподівання на більш 
гуманістичне майбутнє нашої 
держави залежить від нас.
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ВІТАЄМО

З ДНЕМ СВЯТОГО МИКОЛАЯ!

1. Хай покладе Миколай 
під подушку

Здоров’я мішок і жменю 
добра,

Пригоршні щастя, любові 
та дружби,

Трішки грошей і багато 
тепла.

Хай під його великим 
покровом

Мирно, спокійно прохо-
дить життя.

І хай замовить словечко 
у Бога,

Щоби щаслива була вся 
сім’я!

2. Темна нічка наступає,
Снігом білим засипає
Всі дороги та будинки,
Всі дерева і ялинки.

Ніби казка на малюнку –
Сніг малює візерунки.

Двері в хату відкривай,
Йде до вас сам Миколай.

Він несе свої вітання,
Радість, свято,

побажання:
Щоб у кожній хаті – всі 

були багаті!
Щоб у кожнім домі всі 

жили в любові!

3. Святий Миколаю,

Прийди до нас з раю!

Принеси ти нам пакунки,

Солодощі й подарунки!

І цукерочки смачненькі,

Й круасанчики пухкенькі,

Книжечки будуть хай 
цікавенькі,

А дівчатка й хлопчики всі 
чепурненькі!
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ПОДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

ОЛЕКСАНДР ДЕМЧЕНКО:

ПРОЄКТ "ДОНБАС. РЕАЛІЇ"

Журналіст Радіо Свобода 
Олександр Демченко завітав 
до студентів першого курсу 
Навчально-наукового інституту 
журналістики, кіно і телебачен-
ня Київського міжнародного уні-
верситету та коледжанам, які 
опановують ази журналістики. 
Організатор зустрічі – завід-
увачка кафедри соціальних 
комунікацій Валентина Козак.

З перших хвилин зустрічі 
Олександр Демченко захопив 
аудиторію хоча й серйозною, 
непростою для початківців, але 
цікавою інформацією. Юрист 
за освітою в журналістиці вже 
понад десяти років, останні п̕ 
ять – у проєкті Донбас.Реалії 
на Радіо Свобода.

Про власний досвід створен-
ня матеріалів для цього про-
єкту розповідав Олександр 
Демченко студентам. Постійно 
посилаючись на публікації 

в мережі, він дуже доступно 
пояснив найважливіше про 
специфіку створення матері-
алів про тимчасово окуповані 
території.

Продемонстрував, за якими 
ресурсами і за допомогою яких 
методів відшуковують і переві-
ряють інформацію журналісти, 
як опрацьовують карти і дані з 
пошукових систем.

Розповів, як з̕ ясовують місце 
перебування своїх колег тільки 
за допомогою знімків (у разі 
якщо журналіст зник або не 
виходить на зв'язок), як відбу-
вається збір і підготовка інфор-
мації.

Закцентував увагу на тому, із 
якими ситуаціями можна зітк-
нутися під час передавання 
матеріалу в редакцію та пора-
див, як мінімізувати ризики й 
почуватись у безпеці. «Важливу 

та цікаву інформацію можна 
знайти навіть там, де, здавало-
ся б, навіть немає за що заче-
питися», – сказав Олександр 
Демченко. Поділився історіями 
колег, які постраждали під час 
виконання своїх професійних 
обов'язків. Зокрема, згадав 
журналіста і письменника 
Станіслава Асєєва, якого неза-
конно утримувала в підвалах 
Донецька.

Питання, що адресували сту-
денти, стосувалися різних 
аспектів журналістської діяль-
ності, починаючи від технічних 
особливостей роботи і до мір-
кувань гостя про політику.

Наприкінці зустрічі Олександр 
Демченко поділився інформаці-
єю про цікаві тренінги, пообіцяв 
студентам підтримку в жур-
налістських починаннях, а ще 
– провести екскурсію офісом 
Радіо Свобода у Києві.
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ПОДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

ВІДКРИТА ЛЕКЦІЯ МАКСИМА СІКОРИ

Студенти Фахового коледжу 
та ННІ журналістики, кіно і 
телебачення стали учасни-
ками незвичної лекції. Її про-
вів ведучий інформаційної 
програми «Сьогодні» на ТРК 
«Україна» Максим Сікора.

Випускник Київського міжна-
родного університету поді-
лився зі студентами досвідом 
роботи на одному з відомих 
українських каналів.  

Лекція на тему «Робота з 
інформацією» була з само-
го початку нешаблонною. 
Жодних конспектів! Тільки 
живе інтерактивне спілкуван-
ня.

Про основні поняття, що сто-
суються інформації в медіа-
просторі, розповідав мовою 
прикладів, із жартами, цікави-
ми порівняннями і залученням 
до активної роботи студентів і 
їхніх гаджетів.

Прозвучало запитання від 
майбутніх колег про навички, 
які допоможуть стати успішни-
ми журналістами.

Максим Сікора відповів: «Не 
чекайте, що я радитиму писа-
ти кожного дня. То вже друга 
порада.  У першу чергу, роз-
вивайте стресостійкість. І не 
забувайте, що в журналістиці 
– шалена конкуренція».

Максим Сікора порадив також 
майбутнім журналістам не 
гнатися за популярністю та 
фінансовою винагородою, 
а передусім розвиватися як 
фахівці і грамотно вибудову-
вати власну світобудову.
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ПОДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

ЕКСКУРСІЯ СТУДЕНТІВ-ЖУРНАЛІСТІВ

У МУЗЕЙ КНИГИ І ДРУКАРСТВА

Студенти Фахового коледжу  
та ННІ журналістики, кіно і 
телебачення КиМУ відвіда-
ли Музей книги і друкарства 
України.

Разом із завідувачкою кафе-
дри соціальних комунікацій 
Валентиною Андріївною Козак 
оглянули експонати музею і 
спробувала виготувати папір 
під час тематичного май-
стер-класу.

Спочатку студентів запро-
сили створити справжні 
аркуші паперу. З макулатури 
зробили  основу, а згодом 
за доволі нескладним алго-
ритмом витворили справжні 
листочки. Доки частини май-
бутніх записників висихали, 
студентам провели екскурсію.  
Випала чудова нагода прига-
дати історію книгодрукування 
від найдавніших літописів і 
до книг сучасності. Особливу 
увагу привернули, звісно, уні-
кальні оригінали книг, серед 
яких «Києво-Печерський 
Патерик», «Євангеліє 
Учительне» та навіть 
«Апостол» Івана Федоровича.

Надзвичайно цікаво було 
дізнатися  про факти, які не 
завжди легко знайти навіть 
в інтернеті. Наприклад, на 
місці сучасного Музею книги 
і друкарства України раніше 
розьашовувалася дерев'яна 
друкарня. 

Відвідування таких закладів 
розширює кругозір і сприяє 
формуванню національної  
свідомості молодих людей. 
Так багато цікавого і таємни-
чого приховує історія!
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ПОДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

МАЙСТЕР-КЛАС ВІКТОРІЇ ПОЛЬЧЕНКО

До студентів ННІ журналісти-
ки, кіно і телебачення та сту-
дентів-журналістів Фахового 
коледжу КиМУ завітала 
Вікторія Польченко, креативна 
продюсерка радіо "Промінь", 
яка вже 17 років працює на 
радіо.

Вона люб̕ язно погодила-
ся провести майстер-клас 
на запрошення зав. кафе-
дри соціальних комунікацій 
Валентини Андріївни Козак.

Під час зустрічі студенти 
змогли більше дізнатися про 
роботу на радіо. Журналістка 
дала декілька порад щодо 

чіткої вимови слів, продемон-
струвала  вправи  для розвит-
ку голосу та його тембру, що 
дуже важливо; порекоменду-
вала читати вголос і запису-
вати власний голос на дикто-
фон. Так, саме записи допо-
можуть нам проаналізувати 
помилки у вимові та почути, 
як звучить наш голос.

Вікторія Польченко розповіла 
майбутнім журналістам і про 
те, яку важливу роль мають 
інтонація та емоція, адже без 
них речення здаватиметься 
слухачеві нецікавим та одно-
манітним. Тож журналістові не 
потрібно приховувати емоції. 

Згадала гостя і про уяву: “У 
ведучого радіопередач розви-
нена уява,” – сказала Вікторія 
Польченко, – “і саме завдяки 
цьому  ми можемо правильно 
донести думку радіослухаче-
ві”.

Наприкінці зустрічі студенти 
запитували. Наприклад, про 
те, скільки часу знадобилося 
гості, аби мати таку чудову 
дикцію. Журналістка відпові-
ла: “Навіть зараз я тренуюся, 
навчатися потрібно завжди. 
Не бійтеся пробувати щось 
нове, розвивайтеся, тому що 
ваш голос може бути запору-
кою фінансової стабільності».
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ПОДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

Студенти Київського міжна-
родного університету вітали 
ведучу телеканалу "Україна" 
Анну Панову на відкритій лек-
ції про методику створення 
інтерв'ю.

"Не всі журналісти люблять, 
коли їх називають відомими, 
тому скажу просто: сьогодні 
у нас в гостях красива тала-
новита жінка, ведуча новин 
на телеканалі "Україна" Анна 
Панова", – зазначив директор 
ННІ журналістики, кіно і теле-
бачення Олексій Федорович 
Самойлов, представляючи 
студентам гостю.

Анна Панова під час лекції 
розповіла студентам  про спе-
цифіку жанру політичного та 
портретного інтерв’ю, а також 
поділилася цінними порада-
ми.

"Інтерв'ю - це як гра в пінг-по-
нг. Суперники мають бути на 
рівних. В іншому випадку м'яч 
просто застрягне в сітці, а в 
ефір потрапить заготовлена 
промова потілика", – зазначи-
ла відома телеведуча.

Анна Панова також зазначи-
ла: "Політиків вчать говорити 
з вами. І повірте, вони знають, 
що і як повинні сказати".

Щоб не залишити студентів 
розгубленими, журналістка 
порадила, як спрямувати 
відповідь у потрібне русло. 
"Коли ви запитуєте, то вже 
повинні знати половину відпо-
віді. Отже, питання варто так 
сформулювати, аби у ваших 
візаві не було можливості 
уникнути відповіді".

СЕКРЕТИ СТВОРЕННЯ ВДАЛОГО ІНТЕРВ'Ю

ВІД АННИ ПАНОВОЇ
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ПОДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

ЕКСКУРСІЯ СТУДЕНТІВ-ЖУРНАЛІСТІВ НА «РАДІО СВОБОДА»

Студентки Фахового коле-
джу та ННІ журналістики, 
кіно і телебачення Київського 
міжнародного університету 
завітали в гості до редак-
ції Київського бюро Радіо 
Свобода.

Разом із завідувачкою кафе-
дри соціальних комунікацій 
Валентиною Андріївною Козак 
майбутні фахівці ознайоми-
лись із особливостями роботи 
однієї з найвідоміших редак-
цій.

Екскурсію сучасною редак-
цією та екскурс в історію 
ЗМІ організувала керівник 

Київського бюро «Радіо 
Свобода» Інна Кузнецова. 
«Радіо Свобода» вже понад 
семидесяти років об‘єднує 
журналістів із різних куточків 
світу.

У «серці редакції», ньюзрумі, 
студенти дізнались про істо-
рію «Свободи», особливості 
контенту, методику його ство-
рення в конвергентній редак-
ції, зазирнули до студій звуко-
запису, а ще поспілкувались із 
фахівцями цього ЗМІ.

Приємною несподіванкою 
стала зустріч із фотографом, 
військовим кореспондентом 

Андрієм Дубчаком. Він не 
тільки порадив студентам 
цікаві ресурси для навчання, 
а й пообіцяв знайти час, щоб 
прийти до КиМУ і поділитися 
досвідом створення фоторе-
портажу.

Керівник Київського бюро 
«Радіо Свобода» Інна 
Кузнецова запросила сту-
дентів на практику. «Головне 
– чітко пояснити в мотива-
ційному листі, чого саме ви 
хотіли б навчитись. Ніколи не 
відправляйте шаблонні моти-
ваційні листи з однаковим 
формулювання в різні медіа», 
–  порадила редакторка.
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ПОДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

ОНЛАЙН-ПРЕЗЕНТАЦІЯ ГО «ЕКОЛОГІЧНА НАЦІЯ»

“Завжди вірте в себе! Ви 
- унікальні!” – закликав сту-
дентів-журналістів викладач 
кафедри соціальних комуніка-
цій Богдан Красавцев під час 
онлайн-зустрічі зі студентами 
першого курсу Фахового коле-
джу КИМУ, які опановують 
журналістику.

Тоді відбулася онлайн-пре-
зентація на платформі ZOOM 
громадської організації 
“Екологічна нація”, а також 
видань Богдана Красавцева 
– засновника цієї громадської 
організації, журналіста і пись-
менника.

Дискутували про творчість та 
екологію. Пан Богдан ділився 
з молодими журналістами 
власним цінним досвідом і 
висловлював поради, зокре-
ма: як працювати у медіа, які 
запитання має ставити собі 
журналіст у повсякденній 
роботі, чому важливо жур-
налістам знати психологію, 
як не дозволити критиці та 
зневіреним людям збити себе 
зі шляху, як важливо залиша-
тися позитивним і вміти брати 
користь із поразок та непри-
ємних подій, які трапляються 
з кожною людиною.

Журналіст продемонстрував 
студентам власні видання 
(прозові твори, вірші, комікси), 
які є важливими для сучас-
ного світу, адже ми маємо 
чітко усвідомлювати, що саме 
від нас зараз залежить доля 
навколишнього середовища 
та мирного співіснування з 
ним. Творчість пана Богдана 
– це промінчик надії на еколо-
гічне майбутнє України.



16

ПОДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

ПРОГРАМА «ШКОЛА - КИМУ - ПАРТНЕРИ В ОСВІТІ»

Відбулася зустріч керівни-
цтва  Київського міжнарод-
ного університету із заступ-
никами директорів закладів 
середньої освіти м. Могилів-
Подільського Вінницької 
області.

Модератори зустрічі: директор 
Центру  професійного розвит-
ку педагогічних працівників 
Управління освіти м. Могилів-
Подільський  Єкименко 
Геннадій Миколайович і 
проректор Київського між-
народного університету з 
доуніверситетської підго-
товки Рудаківська Світлана 
Вікторівна.

З привітаннями до присут-
ніх звернулися Мартиненко  
Світлана Миколаївна – про-

ректор з науково-педагогічної 
діяльності, Данченко Тетяна 
Володимирівна – прорек-
тор з навчально-виховної 
роботи, Сініченко Сергій 
Володимирович – декан 
факультету інформаційних 
технологій, Самойлов Олексій 
Федорович – директор 
Інституту журналістики,кіно і 
телебачення.

Під час онлайн-зустрічі було 
презентовано інтелекту-
ально - творчі програми і 
конкурси для талановитої 
молоді: Олімпіаду XXII, кон-
курси «Золотий перетин» та 
«Зіркові барви».

З метою отримання більш 
детальної інформації щодо  
структури та особливостей 

освітнього процесу в  КиМУ 
було рекомендовано ознайо-
митися із сайтом Університету 
та творчими студентськими 
програмами: «Студентський 
квиток» та газету «PS+».

Директор Могилів-
Подільського монтажно-еконо-
мічного коледжу Заячковський 
Володимир Михайлович 
запросив також учнів закладів 
середньої  освіти  міста взяти 
участь у творчих конкурсах, 
які проводяться на базі закла-
ду.

Онлайн-зустріч об’єднала 
зусилля  закладів середньої 
освіти, коледжу і Університету 
в тріаду партнерів в освіті! Є 
щирі сподівання на подальшу 
плідну співпрацю!



17

ПОДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

ТРАДИЦІЙНА XXII ВСЕУКРАЇНСЬКА ОЛІМПІАДА КиМУ

Відбулася традиційна  XXII 
Всеукраїнська олімпіада.  
Незважаючи на панде-
мію і карантинні обмежен-
ня, учасниками став 351 
учень 8-11 класів із усіх 
куточків України: Києва і 
Київської області, Житомира, 
Запоріжжя, Кропивницького 
і Кіровоградської облас-
ті, Могилів-Подільського, 
Тульчина, Павлограда та 
інших міст.

Олімпіаду було проведе-
но  у змішаному форматі. 
Охочі виконували задання в 
Університеті, а ті, хто не зміг 
приїхати, в режимі онлайн.

Модератор урочистої частини: 
проректор з доуніверситет-
ської  підготовки – Рудаківська 
Світлана Вікторівна. Перед 

початком олімпіади відбулось 
онлайн-включення керівників 
закладів освіти і представ-
ників структурних підрозділів 
Університету, які звернулися 
до учасників олімпіади з при-
вітаннями та побажаннями 
успіху, адже перемога поля-
гає не тільки у перемозі над 
кимось, а, в першу чергу, над 
собою.

Олімпіада є виявом глибини 
знань, інтелекту, культури, а 
також і сили духу, подолання 
невпевненості та сором’язли-
вості.

Завідувач кафедри слов'ян-
ської філології та загального 
мовознавства Кузьміч Оксана 
Анатоліївна щиро привітала 
учасників олімпіади. Вона 
згадала теплими словами 

Івана Пилиповича Ющука 
– видатного мовознавця 
сучасності, який багато років 
очолював журі олімпіади 
КиМУ. Побажала продовжу-
вати традиції  олімпійського 
руху: головне – не перемога, 
а участь!

Під час проведення Дня від-
критих дверей до слів приві-
тання і побажань учасникам 
олімпіади приєдналися керів-
ники структурних підрозділів, 
які презентували свої спеці-
альності, порадили зробити 
свідомий вибір майбутньої 
професії: від вибору профіль-
ного предмету – до вибору 
майбутньої спеціальності!

Обирайте Університет своєї 
мрії – Київський міжнародний 
університет!
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ПОДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

«HEALTH-ХАБ «СІМ КОЛЬОРІВ ЗДОРОВ'Я»: СИНЕРГІЯ ОСВІТИ

ТА МЕДИЦИНИ НА ВАРТІ ДИТЯЧОГО ЗДОРОВ'Я»

У Київському міжнародному 
університеті відбувся круглий 
стіл «Health-ХАБ «Сім кольо-
рів здоров'я»: синергія освіти 
та медицини на варті дитячо-
го здоров'я» за участі голови 
Святошинської районної в м. 
Києві державної адміністра-
ції, представників Асоціації 
директорів закладів середньої 
освіти Святошинського райо-
ну, представників соціальних 
служб, духовенства, а також 
науково-педагогічних праців-
ників КиМУ.

Відкриваючи круглий стіл, 
голова Святошинської район-
ної в м. Києві державної адмі-
ністрації Павловський Сергій 
Анатолійович зауважив, що 
освіта району – це спільна 
справа. Лише разом, тобто з 

підтримкою закладів серед-
ньої освіти та інших підрозді-
лів, що опікуються  здоров'ям 
дітей можна забезпечити  
фізичне та духовне благопо-
луччя нашої молоді.

Проректор з науково-педа-
гогічної роботи Мартиненко 
Світлана Миколаївна приві-
тала учасників і висловила 
слова підтримки, зазначивши, 
що КиМУ завжди готовий 
допомагати в реалізації подіб-
них проєктів, адже українська 
нація має бути здоровою, як 
духовно, так і фізично.

Директор Навчально-
наукового медичного інсти-
туту Павловська Марина 
Олександрівна – автор проєк-
ту, охарактеризувала основні 

принципи та заходи, що пла-
нуються в межах його реа-
лізації, розповіла про теми, 
які будуть розкриті, а також 
підтримала ідеї, висловлені 
учасниками круглого столу 
щодо необхідності розміщен-
ня таємних скриньок у ЗСО, 
взаємодії з батьками, а також 
створення каналу анонімного 
он-лайн спілкування з дітьми.

З доповіддю виступили також: 
очільник Святошинського 
районного в м. Києві Центру 
соціальних служб Дружинська 
Олександра Вячеславівна, 
лікар-психотерапевт Кузнєцов 
Костянтин Миколайович, 
отець Миколай, які підтверди-
ли важливість цього проєкту, 
назвали умови, які варто вра-
хувати під час його реалізації.
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ПОДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

ОЛІМПІАДИ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА БІОЛОГІЯ»

В Медичному інституті 
Київського міжнародного уні-
верситету було проведено І 
тур Олімпіади з дисципліни 
«Медична біологія» для укра-
їномовних і англомовних сту-
дентів ІІ курсу спеціальностей 
«Медицина» і «Стоматологія».

Захід організований нау-
ково-педагогічними пра-
цівниками: д.мед.н., доц. 
Павловською Мариною 
Олександрівною, к.мед.н. 
Гіріним Леонідом 
Володимировичем, к.бі-
ол.н. Полковенко Ольгою 
Володимирівною.

Перед початком олімпіади зі 
вступним словом до студентів 
звернувся проректор з питань 
медичної освіти, д.мед.н, 
професор кафедри клінічних 
дисциплін і медсестринства  
Асланян Сергій Арменакович, 
який зазначив необхідність 
постійного розвитку і вдо-
сконалення знань із базових 
загальнобіологічних і медич-
них дисциплін.

Освітня компонента 
«Медична біологія» є вкрай 
актуальною для студентів 
медичних спеціальностей, 
оскільки формує підґрунтя 
для подальшого вивчення 
клінічних дисциплін, умін-
ня застосовувати знання та 
практичні навички у процесі 
подальшого навчання і про-
фесійної діяльності.

Чекаємо на позитивні резуль-
тати і бажаємо шановним 
учасникам цього заходу завж-
ди і в усьому досягати найви-
щих успіхів!
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ПОДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

ВИБОРИ ГОЛОВИ СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ КиМУ

10 грудня 2021 року в фор-
маті on-line відбулися вибори 
голови Студентського парла-
менту КиМУ.

В умовах демократизації 
освітнього процесу, залучен-
ня здобувачів освіти до його 
організації основним принци-
пом є і залишається студенто-
центризм.

Саме це передбачає концен-
трацію зусиль щодо врахуван-
ня індивідуальних якостей, 
здібностей кожної особисто-
сті, формування індивідуаль-
них освітніх траєкторій.
Виявом такого підходу є 
вибори голови Студентського 

парламенту КиМУ, адже всі 
студенти, які мали багато 
ідей, були креативними, 
зацікавленими зробити сту-
дентське життя кращим, бало-
тувалися на посаду голови 
Студентського парламенту 
КиМУ.

На підставі протоколу 
Незалежної виборчої комісії 
про результати підрахунку 
голосів було визначено, що:

Юрій Щербина, студент 
2 курсу спеціальності 
«Міжнародне право» ННІ 
Міжнародних відносин
набрав 62.9 % загальної кіль-
кості голосів;

Денис Приступа, студент 
2 курсу спеціальності 
«Філологія» ННІ Лінгвістики і 
психології, – 25,9 %;

Артем Недоступ, студент 
2 курсу спеціальності 
«Архітектура та містобудуван-
ня» Факультету будівництва 
та архітектури,  – 11,2 %.

Таким чином, більшістю голо-
сів головою СтП КиМУ обра-
но Юрія Щербину, слоганом 
виборчої кампанії якого було:
ВІД ІДЕЇ – ДО РЕАЛЬНОСТІ!

Щиро вітаємо з обранням і 
бажаємо творчого неспокою, 
амбіцій і їх реалізації!
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ПОДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ ПРАВА

В НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ЮРИДИЧНОМУ ІНСТИТУТІ

Проведення Всеукраїнського 
тижня права – добра традиція 
Юридичного інституту, метою 
якого є підвищення загаль-
ного рівня та вдосконалення 
системи правової освіти сту-
дентів, набуття професійних 
знань, формування поваги до 
права, забезпечення доступу 
до джерел правової інформа-
ції.

На відкритті заходу висту-
пила к.ю.н., професор, про-
ректор з навчально-виховної 
роботи Данченко Тетяна 
Володимирівна, яка зазначи-
ла, що права і свободи люди-
ни для Української держави 
є визначальним чинником 
демократичного розвитку та 
показником європейської орі-
єнтації.

Під час Всеукраїнського 
тижня права проведено низку 
відкритих лекцій, що мали на 

меті залучити потенціал інсти-
туту до вирішення нагальних 
проблем  юридичної науки, 
розширити кругозір студентів, 
а також учнів закладів загаль-
ної середньої освіти.

Під гаслом «Acta diurna populi 
Romani» пройшли дебати з 
римського права, де студенти 
та викладачі долучилися до 
дискусії між прокульянською 
і сабініанською школами кла-
сичної римської юриспруден-
ції.

Проведено відкритий захід з 
адміністративного судочин-
ства, практичне заняття на 
тему «Захист прав людини», 
інтелектуальна гра «Держава 
– це ми!» для учнів 9 класів, 
що вивчають правознавство.

Участь у роботі  науко-
во-практичного форуму взяли 
аспіранти, здобувачі осві-

ти спеціальності «Право», 
«Міжнародне право»,  а також 
студенти Бердичівського коле-
джу промисловості, економіки 
та права на чолі з директо-
ром Демусьом І.О. і голо-
вою циклової комісії з права 
Посудевським В.Ц.

Головні питання, які обго-
ворювалися під час роботи 
форуму: захист прав грома-
дян України на тимчасово 
окупованих територіях;  між-
народні стандарти захисту 
прав людини; міжнародні 
стандарти захисту дітей, 
дітей-сиріт і дітей, позбавле-
них батьківського піклування; 
мусульманське право щодо 
питання про правовий статус 
людини; захист прав людей 
похилого віку, гендерна рів-
ність тощо. Під час зустрічі 
відбулася цікава та по-нау-
ковому виважена дискусія, 
обмін думками.
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ПОДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР

«АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ»

13 грудня в читальній 
залі для студентів 3 кур-
сів ОПП «Медицина», 
«Медсестринство» та 
«Фармація» відбувся науко-
во-практичний семінар з теми 
«Академічна доброчесність: 
від теорії до практики».

Модератори: Мартиненко 
С.М. – проректор з науко-
во-педагогічної діяльності, 
доктор педагогічних наук, 
професор; Кулакевич Т.В. – 
методист Наукового відділу, 
доцент кафедри психології 
та педагогіки; Павловська 
М.О. – директор Навчально-
наукового медичного інсти-
туту, доктор медичних наук, 
доцент; Гетало О.В. – заступ-
ник декана фармацевтичного 
факультету, кандидат фарма-
цевтичних наук, доцент.

Семінар розпочала 
Мартиненко С.М., яка ознайо-

мила студентів з Положенням 
про академічну доброчесність 
та етику академічних стосун-
ків, звернула увагу на прин-
ципи і правила дотримання 
академічної доброчесності 
здобувачами освіти, наукови-
ми та науково-педагогічними 
працівниками у процесі про-
ведення наукових досліджень.

Кулакевич Т.В. продемон-
струвала учасникам семінару  
презентацію «Академічна 
недоброчесність та шляхи її 
подолання», ознайомила з 
елементами аналізу наукових 
робіт на плагіат, наголосила 
на необхідності правильного 
оформлення списку вико-
ристаних джерел, дотримання 
правил цитування та оформ-
лення посилань на роботи 
інших авторів.

Павловська М.О. підкресли-
ла важливість дотримання 

академічної доброчесності, 
проаналізувала результати 
проведеного серед здобува-
чів вищої освіти (медицина) 
анкетування щодо їхнього 
розуміння політики академіч-
ної доброчесності, яка прово-
диться в Університеті.

Гетало О.В. у своєму виступі 
зупинилася на характеристиці 
видів академічного плагіату в 
наукових працях здобувачів 
освіти, проаналізувала види 
відповідальності учасників 
освітнього процесу за пору-
шення академічної доброчес-
ності, ознайомила з методич-
ними рекомендаціями щодо 
виконання і захисту курсових і 
магістерських робіт.

Науково-методичний семі-
нар тривав у режимі діалогу, 
доброзичливій атмосфері та 
викликав у студентів помітну 
зацікавленість.
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ЦІКАВІ ПОДОРОЖІ

НОВИЙ РІК ЗА ОКЕАНОМ

Ми звикли до святкування 
нового року в Україні. Знаємо 
національні традиції, рутину, 
яка вирує у кожній квартирі у 
новорічну ніч. Салати, приві-
тання президента по телеві-
зору, ялинка з іграшками та 
сніг за вікном. Для нас це вже 
стандарт.

А для когось такі речі зда-
ються дивними. Що, якщо 
скажу вам, що десь Новий 
рік зустрічають у шортах, 
гуляючи центром міста, де 
температура сягає 40 граду-
сів тепла? Минулий Новий 
рік мені пощастило зустріти у 
країні, яка охоплена різними 
стереотипами та здогадка-
ми – Австралії. Тож, у цьому 
святковому випуску нашої 
газети я розповім про те, як 
зустрічають найголовніше 
свято року за океаном!

Враховуючи, що більшість 
населення Австралії у своє-
му житті сніг бачила лише у 
фільмах, ситуацію вони ряту-
ють встановленням ялинок у 
кожному закутку міста. Я не 
зустрів жодного парку, вулиці 
чи спального району, де не 
стояла б прикрашена ялинка. 
Хоча для мене і смішно було 
дивитися на те, як під спекот-
ним сонцем люди прикраша-
ли головну ялинку у центрі 
міста, та для оточуючих це 
була захоплива мить. 

Для більшої частини країни 
31 грудня починається з від-
відування пляжу, згодом усі 
готують новорічний стіл, але 
порівняно із нашим столом  у 
австралійців він скромніший. 
Пояснювати їм, що таке салат 

олів'є навіть немає сенсу. А от 
увечері починається найціка-
віша частина дня.

Якщо говорити про Сідней, 
то з 7 вечора мешканці почи-
нають збиратися біля однієї з 
найвідоміших пам'яток міста 
– Гарбор-Брідж, а вже о 9 
вечора починається перший 
новорічний салют. Після цього 
жителі міста потроху поверта-
ються додому, аби відсвятку-
вати зі своєю сім'єю. Опівночі 
містяни знову повернуться до 
мосту, щоб побачити головний 
салют року, який входить до 
рейтингу 5 найкращих у світі. 

1 січня тут відбувається 
активний відпочинок. З само-
го ранку частина міста сідає 
у свої автівки та їде гуляти у 
гори, дивитися на водоспа-
ди та досліджувати місцеву 
флору і фауну. Нам навіть 
важко уявити, що 1 січня об 
11 ранку можна стояти під 
горою в оточенні височенних 

дерев, дивитися на водоспад, 
а поруч будуть пробігати 
ящірки. Що для одних нон-
сенс, для інших – буденність.

Спілкуючись із людьми, що 
виросли у Сіднеї, усі відзна-
чали, що для австралійців 
це лише ще одна можливість 
провести час зі своєю роди-
ною, обмінятися подарунками.

Я б радив кожному, хоча 
б один раз у своєму житті 
зустріти Новий рік за межа-
ми України, адже контраст 
від ситуації, що відбувається 
навколо, та незабутні пози-
тивні враження ви будете зга-
дувати багато років!

З прийдешніми новорічними 
святами та новим 2022 роком!

Розповідав
Владислав Нужнов
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