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Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

Дорогi нашi студенти!
Щиро вiта є мо вас iз
Мiж народним днем студента!
Зичимо високих творчих звершень, нових ідей, успішного
здійснення всіх планів і задумів!
Глибоко переконані, що ви твердо і впевнено підете
обраним шляхом, здобудете безліч славних перемог,
досягнете вершин професійного успіху.
З нагоди свята
бажаємо вам миру,
щастя, здоров’я,
сонячних і веселих днів,
успіхів і натхнення!

З повагою,
викладач і КиМУ

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

Київського міжнародного університету

15 листопада у Київському міжнародному університеті святкують Міжнародний день студента.
Розкажіть, будь-ласка, про свої студентські роки,
якими вони запам’яталися саме для Вас?
День студента завжди був для мене радісним
життєвим моментом. Пам’ятаю, у наш час організовували танці, рідко концерти і обов’язково запрошували відомого актора або співака. Дискотеки проводился у театральному корпусі. З радянських часів без
попереднього дозволу комсомольських або партійних діячів навряд чи хтось міг вирватися так просто
на сцену, але не дивлячись на подібні заборони, я з
абсолютною впевненістю можу сказати, що це був
найкращий час у моєму житті.
У свої студентські роки я вже працював у вільний від навчання час. Ми працювали для того,
щоб отримати гроші для реалізації своїх майбутніх
планів. Так, отримували копійки, але все одно ці гроші приносили нам задоволення від того, що ця справа є сенсом нашого життя . Іноді я проїжджаю повз
будинку, біля Караваєвих дач, і серце моє радіє, коли
дивлюся на цю будівлю, яку побудував мій будівельний загін. Я пишаюся тим, що у моєму загоні було
150 осіб, і саме в той час я отримав важливий досвід,
що допоміг мені у майбутньому.
Студентське життя — це найцікавіший насиченіший період, сповнений нових знайомств, цікавого спілкування, першої справжньої любові та кроків
до дорослого життя. Так що доки Ви студенти, живіть
максимально яскраво і просто насолоджуйтеся цим
часом, адже це дійсно неймовірний досвід, який ви
можете мати тільки у студентські роки!

Чи були у Вас з дитинства здібності до вивчення мов? Як Вам вдалося вивчити таку кількість іноземних мов?
Ви знаєте, ніколи не думав, що вивчення
іноземних мов стане моїм хобі, адже здобував
знання задля свого ж розвитку. Але це надзвичайно легко мені давалося. Ви запитуєте як? Я
просто використовую свою методику вивчення
іноземних мов, яка є одною з фундаментальних у Київському міжнародному університеті!
Вчив швидко, але і приділяв цьому достатньо
часу. Головне, щоб у людини був хист і мотивація. Якщо людина хоче чогось досягнути, і їй
обрана справа дійсно подобається, то за допомогою цієї ж мотивації вона зможе досягнути
великих звершень!
За моїми спостереженнями, з кожним
роком молодь дедалі більше привертає свою
увагу до вивчення іноземних мов. Я дуже задоволений такими показниками у Київському
міжнародному університеті. Сподіваюсь, наші
студенти будуть радувати нас своїми досягненнями й і надалі.
Чи хотіли б Ви обрати якусь іншу професію
окрім педагогічної?
Я ніколи не припускав, що стану педагогом. У старших класах я відмінно навчався у
школі, отримав прекрасну освіту. Я вважаю, що
людям, які мають талант до точних дисциплін,
легше дається і вивчення іноземних мов.
Я вступив в МГТУ ім. Н. Е. Баумана в Москві, але все ж вирішив переїхати до м. Києва і
навчатися в Київському інституті авіаційному
університеті. Ставати педагогом не збирався,
хотів бути конструктором літальних апаратів.
Наскільки б це дивно не звучало, але педагогом
я став зовсім випадково. Я викладав в школі
№94 м. Києва, був учителем старших класів.
Там же і почав експериментувати зі своєю методикою вивчення іноземних мов.

Мені сподобалося вчити дітей, давати їм
дійсно потрібні знання. У той момент, коли я
бачив результат, мене мотивувало це на подальшу роботу з дітьми. Також я колись викладав
в Америці в Джорджтаунському університеті, і
у Франції у Сорбоннському університеті, що в
свою чергу збагатило мій досвід роботи .
Я анітрохи не шкодую, що обрав цей шлях
і радий, що моя робота приносить учням нові
знання і можливості для розвитку .
Чи задоволені Ви тим, як навчаються наші
студенти? Чи відповідає якість їхніх знань
міжнародним стандартам?
Студенти, які прикладають зусилля для
здобуття вищої освіти, вже відповідають міжнародним стандартам! Я не побоюся сказати,
що наша освіта — одна з найсильніших, ніж є
на Заході. Фундаментальною, освіта залишилася хорошим ще з часів Радянського Союзу. Це
потрібно берегти, це — наше багатство. Відтак,
можу сказати, що наші студенти мають великі
шанси на світле майбутнє! Пишаюся тим, що
вони докладають усіх зусиль для того, щоб
здобути гарну елітну освіту!
Що б хотіли побажати студентам Київського міжнародного університету?
Бажаю студентам Київського міжнародного університету, в першу чергу, успіху в усіх починаннях, благополуччя і хороших досягнень
у результативній роботі, адже над знаннями
приведе вас до одної з вищих вершин — успіху
в подальшому майбутньому!
Наші студенти є кращими з кращих. Здоров’я Вам і цілеспрямованості, а головне для
здоров’я — це спорт. Будьте спортивними і
сильними духом!

НАШІ ВІТАННЯ!

Шановний Леоніде Миколайовичу!
Прийміть найщиріші вітання з Вашим ювілейним Днем народження!
Високий професіоналізм і невичерпний науковий потенціал, неперевершена працелюбність і неоіненний досвід, життєва мудрість і оптимізм
викликають щире захоплення і повагу. Ваш внесок у розвиток освіти і науки
України є неперевершеним, він збагачує національну педагогічну скарбницю
нашої країни новими відкриттями і звершеннями .
Нехай цей ювілейний рік продовжить і розпочне ще одну славетну
сторінку в книзі Ваших досягнень, ще багато сторінок напишуть Ваші студенти, перевершивши зроблене й задумане Вами! Бо немає більшої втіхи для
викладачів, ніж втілення своїх мрій у справах студентів - майбутніх фахівців!
Зичимо Вам успіхів у творчих пошуках, нахнення у всіх сферах професійної діяльності, невичерпної енергії, радості, процвітання і ще багато
років щасливого професійного життя.
Хай Ваша праця наповнюється гордістю і величчю, приносить визнання і вдячність!
Бажаємо Вам мирного і чистого неба для нових звершень, сподівань і творчих задумів!
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З повагою і щирим захопленням,
викладачі та студенти КиМУ

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
ЗНАЙ НАШИХ В ОБЛИЧЧЯ. ГОРДІСТЬ КиМУ

ІНТЕРВ’Ю
з Щербаком ЛеонІдом
Миколайовичем,
завідувачем кафедри
комп’ютерних наук
Леоніде Миколайовичу, чому Ви
вирішили присвятити своє життя
комп’ютерам і комп’ютерним технологіям?
Комп’ютер – це дуже спрощений
сленг, тому що комп’ютери – це компоненти інших систем, які працюють у
техніці, енергетиці, сільському та комунальному господарстві країни. Тому
комп’ютер – це елемент системи, яка
працює на людей. На сьогоднішній день
комп’ютер можна вважати акумульованою енергією й інтелектом людства, він
доповнює людські здібності, інтелект.
Дає можливість автоматизувати різні
процеси: технологічні, інформаційні та
інші. Це витвір і здобуття розвитку нашого інтелекту, наших здібностей на
сьогодні. Цей елемент створений людьми задля їхньої користі. Тому не вважаю,
що я так захоплений комп’ютерами –
його використовую як елемент, який дає
змогу вирішувати актуальні та важливі
задачі для людства.
Як Ви потрапили до КиМУ?
Мене сюди запросили очолити
кафедру і використати свій досвід для
того, аби передати знання студентам.
Чи є у Вас хобі, і як ви проводите
вільний час?
Хобі в мене абсолютно немає,
тому що я змушений працювати вночі
для того, щоб виконувати певні наукові
дослідження, тому вільний час абсолютно відсутній.

Як Ви потрапили до КиМУ?
Мене сюди запросили очолити кафедру і використати свій досвід для того, аби передати знання студентам.
Чи є у Вас хобі, і як ви проводите вільний час?
Хобі в мене абсолютно немає, тому що я змушений
працювати вночі для того, щоб виконувати певні наукові
дослідження, тому вільний час абсолютно відсутній.
Леоніде Миколайовичу, що є найважчим для Вас у
педагогічній діяльності?
Найважче це, в першу чергу, переконати дуже лінивих студентів у тому, що треба працювати, це ціла епопея,
яка розтягується в часі та просторі. На це потрібно витрачати дуже багато енергії та нервів. Як кажуть, для того,
щоб переконати лінивих, які не хочуть працювати і ввійти
в наше суспільство на рівні виконавців.
Цього місяця ми відзначали Міжнародний день
студента, щоб ви хотіли побажати майбутньому поколінню?
Тільки працювати! Знайти свій інтерес у тому, щоб
навчатися і здобувати знання. Без знать людина не потрібна ні людству, ні суспільству, ні природі, ні земній атмосфері.

Щиро вдячні нашому ювіляру за надану можливість поспілкуватися!
Анна МАКСИМЕНКО і
Анна РОЗДОБУДЬКО,
студентки ІV курсу
спеціальності «журналістика»
Інституту журналістики, кіно і
телебачення
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З ЖИТТЯ УНІВЕРСИТЕТУ

СВЯТКУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ДНЯ СТУДЕНТА В КИМУ
16 листопада 2018 року в святковій концертній залі
Київського міжнародного університету відбулося урочисте
святкування Міжнародного дня студента. Нагадаємо, що Міжнародний день студента був встановлений у 1946 році на Всесвітньому конгресі студентів, що відбувся в Празі, в пам’ять
про чеських студентів-патріотів. В Україні офіційна дата святкування Дня студента була визначена 17 листопада 1999 року.
Організував це дійство Студентський парламент, якому
залюбки допомогли і самі викладачі. Наше студенство завжди
знайде спосіб, як яскраво провести свято разом. Ведучими
урочистого заходу були: декан інформаційних технологій Сініченко Сергій Володимирович, завідувач кафедри хірургічної,
ортопедичної стоматології та ортодонтії Яценко Олег Ігорович, заступник декана медико – фармацевтичного факультету
Гетало Ольга Володимирівна та заступник директора ліцею
КиМУ Депутат Ніна Олександрівна. Концертну програму Студентський парламент та викладачі готували для нашої молоді
впродовж місяця!

Святковий концерт розпочав поважний президент студентської альма - матері Хачатур Володимирович Хачатурян, привітавши із Днем студента всіх присутніх університету від
усього викладацького колективу та батьків. Президент також особисто похвалив студентів за
їх активність та жагу до навчання, вручивши грамоти і подяки.
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З ЖИТТЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Чим тільки не дивували наші любі викладачі! Алексанян Валерій Ігорович виконав пісню
Микити Алєксєєва «Доторкнись, пригорни»; Горенко Лариса Іванівна зіграла на піаніно; Гекало Ольга
Володимирівна виступила з піснею «Хуторянка»; Олександр В’ячеславович Жуковін прочитав
повчальну баладу Роберта Рождественського «Про крила», у виконанні Кузьмич Ірини Богданівни
пролунала фінальна пісня «Моя Україна» та багато іншиї веселих виступів!
КВН команда нашого університету приготувала також гумористичну сценку «Іспит у житті студента», центральними фігурами якої були наші викладачі, які з успіхом виконали ролі студентів.

На сцені КиМУ виступив відомий режисер та директор «Ліги каскадерів України» – Майборода Назар Володимирович, та його вихованці – актори 4 курсу університетського театру «Ковчег»
Льва Сомова. Вони продемонстрували свої професійні навички із фехтування, яких навчилися у своїх
викладачів.
Режисер-постановник вистав Демченко Валерія Петрівна підготувала разом зі студентами
ІІІ курсу сценічного мистецтва майстерні Льва Сомова феєричний виступ під назвою «Show must go
on», від якого мурашки бігли по шкірі.З теплом на душі можна сказати, що студентські роки – це найвеселіші миттєвості в житті людини! Це – роки звершень, радості та переживань, закоханості та такої
яскравої юності! Це – особливий стан душі, а бажання втілити всі свої мрії в життя надихає та змушує
рухатися лише вперед.
Крістіна ЛИСАК,
студентка III курсу
спеціальності
«журналістика»
Інституту
журналістики, кіно і
телебачення
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ЦЕ МИ – ЛІЦЕЙ КиМУ!

ЕКСКУРСІЯ В ПЕЙНБОЛЬНИЙ КЛУБ

У межах проведення заходів до Дня українського
козацтва і Дня захисника України 12 жовтня 2018 року учні 6-А
класу разом із куратором Шарагіною О.В. та 19 жовтня учні
7-Б класу в супроводі куратора Лащ О.В. відвідали пейнбольний клуб, де змогли позмагатися у влучності пострілу.

Ліцеїстам було
проведено детальний
інструктаж, ознайомлено з тренувальною
базою та організовано
серію навчальних ігор.
Нові
враження, дружня атмосфера
викликали
позитивні
емоції, створили святковий настрій кожній дитині, яка брала у участь
цьому
розважальному
дійстві!

Пейнтбол (з англ. – Paintball — кулька з фарбою) –
командна гра з застосуванням ручної пневматичної зброї
(маркерів), яка стріляє капсулами з фарбою, що розбиваються під час удару в мішень, фарбуючи її.

ХЕЛОВІН У 5-Б КЛАСІ
Хеловін – сучасне свято, що відзначається щорічно
31 жовтня. Однак закордоном воно набуло більшої популярності, ніж в Україні. Та не менш яскраво його відсвяткували учні 5-Б класу ліцею разом із куратором Кісельовою
Яною Володимирівною.
Із яскравими тематичними декораціями, костюмами, частуваннями та під звуки моторошної музики ліцеїсти
відзначили День усіх святих.

Під час святкування учні переглянули відеоролик про історію виникнення свята,
розповіли страшні вигадані історії. Учасники та гості свята були задоволені, а атмосфера була
надзвичайно веселою та емоційною.
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ВИХОВНИЙ ЗАХІД «КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМАЄ ПЕРЕВОДУ»

14 жовтня православні християни святкують День Покрови
Пресвятої Богородиці, тоді ж відзначають День українського козацтва
і День захисника України.
У ліцеї вже стало традицією проводити ці свята у формі інтелектуально-розважального заходу для хлопців. І цей рік не став винятком! 17 жовтня 2018 року було проведено захід «Козацькому роді
немає переводу». Під час виконання інтелектуальних завдань цікаво й
радісно було спостерігати, як хлопці демонстрували інтелектуальні та
творчі здібності, свою кмітливість й оригінальність.

КОЗАЦЬКОМУ РОДУ
НЕМА ПЕРЕВОДУ!

Діти із захопленням й гордістю відчували себе
справжніми українськими козаками!
Усі учасники щиро раділи тому, що беруть участь у такому патріотичному заході!
За змаганнями козаків ретельно спостерігала козацька рада у складі учнів 10-го класу:
Галіщука-Рамазанова Ролана, Довженка Олександра і Хачатуряна Артема.
Козаки змагалися у конкурсах:
«Як козаки листа
писали», «Козацька
кмітливість», «Майстерні художники»,
«Творі здібності».
Ліцеїсти демонстрували швидке перевтілення з учнів у козаки, що дає підстави з упевненістю
стверджувати, що доля козацтва України у надійних дитячих руках, їхніх серцях і душах!
До змагань учасники підготувалися серйозно, тож і змагалися завзято. А переможцем став найспритніший загін козаків –
«Хортиця».
Дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів нагороджувала
Лавриненко О.В., директор ліцею. Вона подякувала ліцеїстам
за активну участь у заходах і привітала всіх зі святами.
Диплом ІІ ступеня отримав загін «Козаків»
Дипломи ІІІ ступеня нагородженні «Аніме» і «Морська
піхота»

Вітаємо учасників і переможців!
Нехай патріотизм, сила волі та незламна віра у
щасливе майбутнє рідної землі стануть надійними
друзями на все життя!
Миру, добра і процвітання нашій Україні!
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ДЕБЮТ ЛІЦЕЇСТА-2018

09 листопада 2018 року в Ліцеї
Київського міжнародного університету відбувся Дебют ліцеїста.
Зі вступним словом виступив
президент Київського міжнародного університету, професор Хачатурян Хачатур Володимирович, який
привітав усіх із початком фестивалю
дитячої творчості, побажав здоров’я,
успіхів і натхнення.
Ведучими свята учні ліцею були Яловенко Ярослав (11 клас) та Тимошенко Крістіна (8 клас).
Концертна частина була насичена неповторним, ліричним співом учнів, хореографічними номерами,
декламуванням віршів, театральними презентаціями п’ятих класів, які в цьому навчальному році влилися до дружньої ліцейної родини.

Бабак Олександра (6-А клас)
У залі панувала святкова, дружня і тепла атмосфера, лунало безліч захоплених оплесків у підтримку
виступів ліцеїстів. Усі з задоволенням спостерігали за
талантами й обдаруваннями
учнів, раділи їхнім успіхам!
Гошовський Олександр (8-А клас)
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Усова Діана (6-А клас)
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Бучко Маргарита (6-В клас)

Огієнко Софія (7-В клас)

Горбач Іванна (7-В клас)

Есмаіл Пур Азаль (8-А клас)

Соловей Поліна (6-В клас)

Круглик Семен (5-В клас)

Гетало Костянтин і Сіденко Людмила (10 клас)
Наприкінці свята своїми враженнями від виступів ліцеїстів поділилася директор ліцею
Лавриненко О.В. Олена Василівна подякувала за чудові концертну програму і побажала всім присутнім натхнення, наполегливості та цілеспрямованості в роботі.

ВІТАЄМО НАШИХ ДЕБЮТАНТІВ – ЛІЦЕЇСТІВ!
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ВІСТІ
ІЗ ПЕРШИХ
З КОЛЕДЖУ
УСТ
23 жовтня 2018 року студенти 1 курсу спеціальності «Туристичне обслуговування» коледжу Київського міжнародного
університету відвідали Національний центр народної культури
«Музей Івана Гончара» та оглянули виставку творів Володимира
Рака «ЛАНКА», яка була присвячена 70-ти річчю від дня народження митця (організатор – к.і.н, доцент кафедри міжнародного
туризму Деркач С.С.)
Особливу увагу студентів привернула сільська тематика,
яка унаочнює прагнення автора донести особливості міфологічного світу українців, важливість природного начала як основи
життя, що нині пригнічене урбаністичними засобами.

Ст уденти
були захоплені
також
стилістикою його живопису, яка вирізняється насиченими, сміливими
кольорами.
Майбутні фахівці не лише із зацікавленням слухали екскурсію, яку проводив автор картин, а
й ставили низку запитань щодо змісту образів картин, на які він сам охоче відповідав. За словами автора «картина має не просто передавати почуття в малярстві, а виражати невидимі актуальні змісту
існування людей, що працюють на землі». Цим самим Володимир Рак доніс до колежан необхідність
залучення молоді до розуміння сучасного живопису.
ЕКСПЕРИМЕНТАНІУМ
08 листопада 2018 року група 1 курсу спеціальності «Фармація» коледжу КиМУ разом із куратором і водночас заступником директора Ткаченко Світланою Петрівною відвідали музей популярної
науки та техніки «ЕКСПЕРИМЕНТАНІУМ» у м.Києві.
Постійна експозиція Музею «Експериментаніум» нараховує
більше 250 інтерактивних експонатів і присвячена механіці, оптиці,
електриці, магнетизму й акустиці. Окрім цього, є анатомічний відділ,
відділи «Таємниці води» і «Новітні технології». Студентів і керівника
навчальної екскурсії чекало феєричне шоу експериментів із хімії та
фізики, захоплива та цікава країна природничих наук.
У Музеї студенти не тільки побачили оптичні ілюзії,
головоломки, лазерний і дзеркальний лабіринти, але й відчули
себе активними учасниками цього процесу; дізналися відповіді
на актуальні для них запитання: «Чи може бути лід «сухим»? Як
влаштувати димову завісу? Чому рідина змінює колір від одного твого подиху? Як поселити в своїй квартирі «фараонових
змій»? Від чого вибухає кулька в руках Професора хімії, і як він
приборкує вогонь у своїй долоні?»
Студенти дійсно стали учасниками експерименту, отримали багато позитивних емоцій та були посвячені у юні хіміки!
Ти можеш стати одним із них! Приєднуйся до команди
фармацептів!
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ВІСТІ З КОЛЕДЖУ

Екскурсія до
видавництва
«Новий

друк»
18 жовтня 2018 р. студенти І курсу спеціальності «Журналістика» Коледжу КиМУ разом зі
своїм викладачем Козак В.А. відвідали видавництво «Новий друк» у м. Києві. Екскурсія була поділена
на три частини.

Перша частина екскурсії була теоретичною, оскільки екскурсовод Павло Олександрович
розповів про емблему їхнього закладу, наголосивши, що три різнобарвні стрічки – це 3 основні фарби, а чорні кружечки символізують чорний чорнильний контур. Потім він трішки додав про 22-річну
історію підприємства і розповів про три основні галузі роботи підприємства, а саме: друковане виробництво, яке займається журналами та газетами; книжкове виробництво, що виготовляє книги як
з м’якої, так і з твердої палітурки; оперативний друк, тобто друк етикеток. Наприкінці теорії екскурсовод розповів про іноземних замовників з Німеччини, Франції та Казахстану.
Друга частина екскурсії з видавництва стала практичною. Студентів
повели на оперативний друк, де вони мали змогу побачити безліч машин, зо
допомогою яких створюються етикетки буквально для всього: парфумерії,
продуктів харчування, косметики, миючих засобів тощо. Від студентів лунало безліч запитань щодо обладнання, його вартості, а також процесів
друку. За цією розмовою студенти й не помітили, як перейшли вже у інше
приміщення. Як виявилося, це було післядруковане виробництво. Тут колежани помітили тисячі примірників найрізноманітніших газет і журналів
і навіть змогли стати свідками виконання одного з німецьких замовлень.
Третя частина була найцікавішою! Студенти прибули у місце, де створюють книги, а саме великий відділ книгодрукування. Величезний простір із безмежними стосами готових книг, окремих
палітурок і безліч спеціальних матеріалів для створення обкладинок. Доволі пізнавальним став перегляд процесу повного створення книжки: від окремих листочків – до повноцінного видання. Це
відбувалося на прикладі Біблії.
Наступним, і останнім етапом екскурсії був структурний підрозділ підприємства. Зайшовши у невеличку, але напрочуд затишну кімнатку, де студентів зустріла приємна й молода жінка, яка
розповіла, що видавництво займається також друкуванням на тканині. Ця кімнатка справді була найбільш комфортною у цій будівлі. Жіночка ще більше підняла настрій дівчатам, продемонструвавши
деякі шовкові хустинки.

На прощання студентам Коледжу подарували на згадку про цей «пізнавальний
похід» до«Нового друку» ювілейні друковані реклами.
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ГОСТИННЕ

ЗАКАРПАТТЯ

Чесно кажучи, соромно
зізнатися, що я вперше побувала на Закарпатті аж у 19 років,
адже це – серце України! Тут збережені всі традиції, що надають
цьому місцю унікального колориту. Кожен, хто справді цікавиться Україною, має обов’язково тут
побувати.
«Франковими стежками» – так називалася наша дводенна подорож, яку люб’язно організували
для своїх студентів викладачі Київського міжнародного університету. Мандрівка почалася із зустрічі з
екскурсоводом, Василем Олексійовичем Кобилюком, який володіє історією цієї місцини і чудово її подає, та поїздки до Яремчі. Про це селище, мені здається, знають у всій країні. Тут відчувалася справжня
закарпатська атмосфера, яка притягувала і заворожувала, що аж не хотілося нікуди їхати та далі було
ще цікавіше!

Скеля імені Довбуша– перша, яку я подолала
у своєму житті. Відчуття
було таке, ніби зараз невідомо звідки вийде сам Олекса
Довбуш і буде проводити
саме для тебе випробовування на становлення опришком. Я думаю, що кожен із
студентів пройшов би його
тільки тому що, ми, діти бетонних джунглів, більшість
із яких і у горах ніколи не
були, без скиглень йшли вгору і вниз скелею камінням,
що рухалося разом із нами.
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Наступною зупинкою був новітній гірськолижний курорт «Буковель», який надав нам змогу
покататися на підйомнику та подивитися на Карпати зверху, або ж піти до озера зробити круті фото
та кинути монетку для того, щоб ще сюди знову повернутися. Втомлені і уже закохані у Карпати ми
прибули до Верховини у готель «Гердан», де гостинні господарі нагодували смачною вечерею та для
всіх охочих приготували сауну та чан.
Наступний день приготував нам цікаві екскурсії. Першою з них була екскурсія до музею «Вишиванки». Тут розповідали про різні обряди, які зачепили кожного з присутніх за живе.
Далі ми побували у будинку Івана Франка та
у місцині, де знімали легендарний фільм «Тіні забутих предків».

Наостанок ми приїхали в чудове місто Коломия, де мали вільний час, щоб походити вуличками,
посидіти у затишних кав’ярнях і купити сувеніри на згадку.
Сповнені вражень, уже вночі, ми прибули в місто Івано-Франківськ на залізничний вокзал,
звідки відправилися до Києва.
На мою думку, для кожного студента ця подорож була дуже цікавою та незабутньою! Раджу
всім побувати в Закарпатті та неодмінно сюди повернутися. Окрему подяку хотілося б висловити Ірині
Іванівні Судак, яка організувала і надала змогу нам здійснити таку чудову мандрівку!
Яна МАЙДАНІК,
студентка III курсу
спеціальності
«журналістика»
Інституту журналістики,
кіно і телебачення
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НОВИНИ УНІВЕРСИТЕТ У

ЗОНА ВІДЧУЖЕННЯ

14 листопада студенти Київського Міжнародного університету поринули в інший світ. Ми були в Зоні
відчуження…
Проходження КПП, строгі правила – спочатку це все трішки лякає,
але згодом ти розумієш, що це потрібно для тебе, для власного здоров’я. Нам
пощастило, бо перший сніг ми зустріли саме в Чорнобилі. Це було напрочуд
атмосферно! Адже сіро-білі відтінки
міста налагоджують тебе на правильні
емоції.
Ми побачили алею, на якій показано, скільки сіл і містечок стерто з
лиця землі; роботів, які працювали на
Чорнобильській АЕС, а також пам’ятник ліквідаторам аварії, які мужньо
очищали забруднену радіацією зону.
Ми дізналися, що насправді символом
Прип’яті є пам’ятник Прометею, який
знаходиться біля адміністративного
корпусу атомної станції.

Місто Прип’ять... Природа незламна, і цьому доказом є Зона Відчуження. Ідучи покинутими, пустими вулицями міста, в свідомості прокручується одне: «Раніше
тут було життя, раніше тут були щасливі люди!» Будинок
культури «Енергетик»... Ще тридцять чотири роки тому
біля нього юні дівчатка з сонячними посмішками чекали на
своїх хлопців... Торговий центр – тут хтось таки не встиг
купити собі в квартиру люстру, яка залишилася лежати у
візку... Сотні покинутих квартир, де і зараз є деякі меблі,
5 шкіл, 15 дитсадків, купа магазинів – усе це вже нікому не
потрібне…
«Мертве» місто раніше було затишним куточком на
землі. І, приїжджаючи сюди, хочеться кричати: «Люди! Вже
є одне таке місто, інші нам ні до чого! Давайте навчатися на
своїх помилках і цінувати те, що маємо!»
Юлія СОЦЕНКО,
студентка II курсу
спеціальності
«журналістика»
Інституту журналістики,
кіно і телебачення
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Знайомтеся – Інститут міжнародних відносин: спеціальність «Туризм»

Святкування
			 Дня

ТУРИЗМУ

27 вересня відзначається Всесвітній
День туризму. Студенти спеціальності «Туризм»
Київського міжнародного університету та коледжу взяли участь у виїзному засіданні студентського наукового гуртка «Азимут».
Під час пішохідної екскурсії відвідали
визначні туристичні об’єкти, історичні та сакральні пам’ятки архітектури м. Києва.
Пройшлися вулицею Костьольною та
побували в костьолі св. Олександра. Далі через
сквер пройшли до Володимирської гірки, завітали до Михайлівського Золотоверхого монастиря.
Із задоволенням прогулялися також Десятинною вулицею, спостерігаючи суворі обриси
сучасних урядових будівель, ошатні споруди різних часів і архітектурних стилів.
Відвідали Андріївську церкву, згадавши
цікаві моменти, пов’язані з її будівництвом. Прогулянка Андріївським узвозом до старовинного
Подолу створила неперевершену атмосферу з користю проведеного часу.
Студенти ж поповнили свої професійІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ
ні знання з технології проведення екскурсійної
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ ТУРИЗМУ
діяльності, відчули себе справжніми туристами.
Підготовка фахівців у галузі туризму потребує сучасних підходів до форм і методів навчання. З цими завданнями
успішно справляються викладачі кафедри міжнародного туризму Київського міжнародного університету. Так, 26 жовтня,
для студентів ІІІ курсу Коледжу КиМУ доктором економічних наук, професором Вяткіною Т.Г. та викладачем Порплицею Н.Б. проведене практичне заняття з дисципліни «Основи
музейної справи» з використанням інтерактивних методів
навчання. Особливістю навчально-пізнавальної діяльності
було те, що воно проводилося за допомогою QR-кодів.
У самому серці Києва, на Андріївському узвозі, з’явилася незвичайна бруківка з QR-кодами та зображенням котів.
Переходячи за QR-кодами, студенти мандрували від однієї туристичної локації до іншої, долучалися до відвідування історичних об’єктів міста, вивчення їх містичних історій. Ці коди
надали доступ до таких об’єктів, як: Музей однієї вулиці, мурал «Відродження», Київський академічний театр «Колесо»,
Будинок-музей Михайла Булгакова, Театр на Подолі, Замкова
гора, житловий мікрорайон «Воздвиженський», Замок Річарда, найстаріший збережений дерев’яний будинок Києва, Музей Івана Кавалерідзе, Алея художників, Андріївська церква,
Старокиївська гора, Місто Володимира.
Під час подорожі студенти на практиці опановували
навички проведення екскурсій у музеях і визначних місцях,
відповідали на запитання викладачів, змістовно та з користю
провели час!
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ЦЕНТР ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

ТВІР-РОЗДУМ «МОЯ ПРОФЕСІЯ»

Мені б хотілося бути юристом. Стати юристом, правоохоронцем, мабуть, легко, а от бути їм
значно важче. Ця професія вимагає від людини
знань, умінь, мужності, сили волі… Найважливішою
рисою юриста є людяність. На мою думку, основне
завдання юриста – дотримання закону і правопорядку. Юрист повинен не лише допомагати людям
професійними порадами, а й знаходити вихід із певних ситуацій і обставин, що склалися. Майбутня
професія мені подобається і мене надихає. Щодня я
вивчаю закони, міркую, мислю – це дуже здорово і
чудово! (Севрук Анастасія)
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Ця професія допомагає людям дізнаватися про новини світу, своєї країни. Мені
говорили, що професія журналіста важка і
дуже кропітка. Але я вирішила, що не буду
здаватися і буду вчитися наполегливо і старанно. Журналіст може працювати на телебаченні, в газеті. Можна бути міжнародним
журналістом і їздити за кордон у відрядження. Для цього я вивчаю англійську мову. Професія журналіста цікава тим, що ти повинен
мати творчий підхід до своєї роботи. Статті
мають бути цікавими для читача (Броварська
Аліна)
Кожна людина у своєму житті стає на
роздоріжжя шляхів. Я ще до кінця не визначився зі своєю професією. Думаю стати телеведучим, або дипломатом, або режисером.
Професія телеведучого дуже цікава, тому що
спілкуєшся з людьми, постійно самовдосконалюєшся. Для дипломатії потрібна сумлінність
і чесність… Мене виховали як патріота. Тому
я хочу служити Україні: виступати на телебаченні і представляти Україну на міжнародному рівні, знімати українські фільми... (Ніцой
Ярослав)
У майбутньому я б хотіла стати психологом. Я завжди вміла вислуховувати людей
і намагалася допомагати їм. Мені це подобається! Адже приємно бачити щастя в очах
людей, яким я змогла надати допомогу...
(Нюхтікова Марія)

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

							

ЦЕНТР ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ
ПІДГОТОВКИ
НОВИНИ УНІВЕРСИТЕТ
У

Я обрала цю професію, тому що саме до неї в
мене лежить душа…Для мене творчість – це не просто
слово, а саме життя! Якщо забрати в мене мистецтво
(творчу діяльність), моє життя буде сірим й однотонним. Я не уявляю свого життя без нього! (Макарова
Адріана)
Я з дитинства любила театр, але більше за нього любила в ньому виступати. Ще з дитячого садочка
мене відправляли на вистави в «Палац дітей та юнацтва», де я танцювала, співала, розповідала вірші… Вже
шість років я займаюся акторською майстерністю у
дитячій студії Театру драми та комедії. На наші вистави приходять не тільки наші батьки, дідусі й бабусі, а й
поважні гості (Шкляр Маргарита)
Що для нашої країни я можу зробити у
своїй професії? Напевно, розвинути туристичну галузь в Україні, адже ми маємо дуже багато
прекрасних місцевостей: Карпатські та Кримські
гори, Азовське і Чорне моря…Чому не зробити
з них туристичні куточки України? Цим я і хочу
займатися! (Філімонова Марія)
Я б хотіла обрати майбутню професію,
орієнтуючись на свої потреби та інтереси в житті. А мені завжди подобалося подорожувати різними країнами, знайомитися з їхніми звичаями
та культурою, а також відвідувати видатні місця. У майбутньому я хочу обрати професію, яка
буде безпосередньо пов’язана з туризмом...
(Береш Анастасія)
Мені дуже подобається математика, а
саме рахувати великі числа. Економіст – найпотрібніший фахівець на підприємстві. Жодне підприємство не спроможне вести свої справи без
бізнес-плану, який, зазвичай, складає економіст
(Лазуткін Владислав)

Ця професія потрібна всюди… Фармацевт може порадити людині потрібні їй
ліки і підібрати найкращий варіант із усього
асортименту. Це корисна професія ще й тому,
що вона допомагає людині бути здоровою...
(Сергійко Кароліна)
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СТУДЕНТИ ТА УНІВЕРСИТЕТ

Я навчаюся в КиМУ,
Інституті театрального мистецтва.
Навчання проходить дуже цікаво! Викладачі
нам віддають усю свою душу та знання, діляться
власним досвідом, і найголовніше – не нав’язують
своєї думки. Щотижня ми робимо нові етюди,
групові покази, що додає нам лише «зарядженого» духу і бажання йти тільки вперед.
А студентам бажаю також знаходити у
собі сили, отримувати від викладачів лише позитив і знання, а головне – не загубити себе, а впевнено крокувати до своєї мрії. І як писав Григорій
Сковорода: «Шукати професії за покликанням і
насолоджуватися нею щохвилини, щогодини, щодня…»
Миклащук Наталія,
студентка I курсу спеціальності
«сценічне мистецтво» Інституту
театрального мистецтва

Наш
університет – найкраще
місце для навчання студентів!
Цікаві дисципліни та професійні
викладачі заохочують майбутніх фахівців
до навчання. Мені подобається, що студенти можуть відвідувати майстер-класи
відомих публічних людей, які власне проходять в університеті. Є навчально-виробнича
телестудія, яка формує практичні навички та
можливості для створення власних програм
і матеріалів. У Міжнародний день студента
бажаю всім активно брати участь у студентському житті, бути допитливими
та зацікавленими, веселими та
творчими!
Зуб Дарина,
студентка IV курсу
спеціальності «журналістика» Інституту
журналістки, кіно і телебачення

Студентські
привітання
Для початку хотілося б
висловити свою подяку за можливість здобувати якісну освіту саме в
нашій країні! А побажати хочу студентам
і університету подальшого процвітання, зростання іміджу не лише в межах
України, але й за її кордонами, а також
оптимізму, наснаги та щастя!
Поліщук Діана,
студентка IV курсу
спеціальності
«правознавство»
Коледжу КиМУ

Вирішальним чинником
у виборі університету для мене було
міжнародне співробітництво, яке розвинене на
дуже високому рівні в КиМУ. Я, як студент і як
частина цього університету, хочу докласти максимум зусиль, щоб ця праця вийшла абсолютно на
новий рівень, щоб університет прогресував, і ми
разом із ним!
Бажаю всім студентам веселого настрою, удачі,
успіхів та оптимізму!
Мартін Сааков,
студент I курсу
спеціальності «міжнародне право»
Інституту міжнародних відносин
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до Між нар одн ого
дня ст уде нта
Про наш університет можу говорити лише з
усмішкою! Попри велику територію,
незліченну кількість студентів, почуваєшся в усьому цьому, як вдома, ніби
ти на своєму місці. Ти – частинка цього
величезного організму! Я б ні за що не
проміняла КиМУ на інший університет.
Усім студентам бажаю досягти поставленої мети і ніколи не зупинятися
на досягнутому!
Трикоз Вікторія,
студентка II курсу
спеціальності «міжнародне право»
Інституту міжнародних відносин

Хотілося б побажати
Університету подальшого процвітання
та того, щоб до нас приєднувалися студенти, які
б у подальшому зробили великий внесок у життя
своїх Інститутів. Хочу, щоб вони отримували задоволення від навчання та реалізовували всій потенціал. Ще
дуже хочеться висловити подяку абсолютно кожному
викладачу, якого мені пощастило зустріти в КиМУ, за те,
що надають мені можливість розкривати себе в різних
напрямах, формувати професіоналізм.
Студентам зичу цінувати студентські роки, дружбу,
бути завжди на висоті!
Гуцуляк Злата,

СТУДЕНТИ ТА УНІВЕРСИТЕТ

На мій погляд, із
самого початку Хачатур Володимирович прагнув створити атмосферу,
в якій студенти могли б спокійно спілкуватися з викладачами, щоб усі були на рівних!
Така собі дружня спільнота. Я вважаю, що
йому це вдалося. Завдяки цьому навчання
у Київському міжнародному університеті
дуже приємне, корисне та продуктивне.
Побажати хочу ще більше молодих та амбітних викладачів, а студентам – щастя і
здоров’я!
Шквира Григорій,

студент II курсу
спеціальності «міжнародне право»
Інституту міжнародних відносин

Інтерв’ю провели
студентки IV курсу
спеціальності «журналістика»
Інституту журналістики,
кіно і телебачення
Лідія ВЛАСЮК і Дарина ЗУБ

студентка IV курсу
спеціальності «правознавство»
Коледжу КиМУ
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ЛАЙФХАКИ

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

Бруд на взутті від розталого снігу більше не буде вашою проблемою, якщо ви натрете його шматочком сала перед ваксою

Хоч спати менше 8 годин для студентів і не дуже приємно, проте це
підтимує тонус упродовж усього дня.
До того ж немає синдрому «утомлювального сну»

Листопад – час студентів! Зробіть
вечірку в стилі 80-х і покличте всіх
друзів, яких знаєте. Пориньте в атмосферу компаніїї, в якій всі знайомі.

Гуляй, доки молодий! Чи не так?
Частіше бувайте надворі. Тільки
добре вдягніться, щоб під вечір ви
не стали зимовою бурулькою або
ж сніговиком!

Поради для СТУДЕНТІВ:
як запастися енергією перед
затяжною зимою

Заведіть домашнього улюбленця, якщо у
вас досі його немає. Це не обов’язково має
бути золотистий той-тер`єр! Вистачить
навіть маленького заблукалого кошеняти,
яке ви врятуєте від холодної та голодної
смерті.

Напишіть лист Святому Миколаю,
незважаючи на те, скільки вам років!
У середині грудня на це не буде часу,
адже ви будете готуватися до зимової
сесії!

Голова редакційної ради
ХАЧАТУРЯН Хачатур Володимирович
Шеф-редактори:
МАРТИНЕНКО Світлана Миколаївна,
ДАНЧЕНКО Тетяна Володимирівна,
САМОЙЛОВ Олексій Федорович
Відповідальні редактори:
КОРОЛЬ Владислав,
БАРИКІН Богдан

Сніг уже випав, а ви ще не зліпили
сніговика? Не зволікайте, і дайте
волю своїй фантазії, відчуйте себе
дитиною!

Над номером працювали:
Янко Валерія, Майданік Яна, Горбач Наталія,
Лисак Крістіна, Анна Максименко, Анна
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Сходіть у кінотеатр на якийсь дійсно
хороший фільм! Це може бути «Народження зірки» або «Фантастичні
звірі». Не забудьте про те, що для
студентів діють знижки!
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