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Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

Щиро вітаємо
з Різдвом та Новим роком!

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

Київського міжнародного університету

1. Що Вам вдалося і що не вдалося реалізувати у 2018 році?
Що планувалося у межах університету, в основному було здійснено
та виконано. На жаль, ті моменти,
які не вдалося втілити, залежали
не від нас, а від держави, з якою
іноді дуже важко працювати. Але,
я впевнений, що всі важливі для
університету справи, які не вдалося реалізувати у цьому та минулому роках, обов’язково завершимо у
новому 2019 році.
2. Які у Вас особисті та професійні плани на 2019 рік?
У цьому випадку майже всі мої
особисті плани стосуються університету. Найголовніше – це відкриття медичного факультету. Є також
плани щодо побудови гуртожитку,
адже з кожним роком до нашого
університету вступають нові студенти, приїжджають іноземці, приходять працювати викладачі, яким
у першу чергу треба створити ком-

фортні умови. Дуже хотілося б Коли настає Новий рік, так
вирішити питання з дослідним хочеться чогось по-справжньоІнститутом мозку. Я вважаю, му нового, аби було багато змін,
що в нашому закладі повинні але, на жаль, це нечасто виховивчати цю спеціальність, ма- дить. Для того, щоб щось зміють проводитися наукові до- нювати, потрібно цього хотіти.
слідження, адже це неймовірно Це залежить, у першу чергу, не
цікаво та важливо!
від нас особисто, а від людини,
яка керує державою, і в її силах
3. Відсвяткувавши Новий змінювати кожен день.
рік, чи плануєте Ви поїхати на
батьківщину?
6. Щоб Ви побажали студенТак, авжеж! Зазвичай після там і викладачам Київського
Нового року я їду на батьків- міжнародного університету нащину, у Вірменію. Їду для того, передодні Нового 2019 року?
щоб, у першу чергу привітати
Я дуже часто про це госвою маму з Днем народження. ворю і ще раз повторюся. СтуМоя мама народилася якраз на дентам, у першу чергу, хочу
Новий рік, тому це велике свя- побажати жити саме студентто для мене і моєї сім’ї.
ським життям, адже це надзвичайно цікаво. Коли закінчать4. Яким, на Вашу думку, для ся студентські будні, все буде
України буде 2019 рік?
інакше − все зміниться. Так,
Жодних змін у країні не буде, для когось це життя здається
доки не зміниться влада. Якщо важким, але воно того варте.
хтось прийде до влади з мину- Викладачам хочу побажати долих кандидатів, це буде поразка брозичливих студентів, які ходля України, а якщо буде нова чуть навчатися та цікавитися
людина з іншим мисленням, наукою, а також здоров’я, спосвітоглядом − тоді наша краї- кою та миру!
на буде змінюватися на краще,
чого я дуже прагну для нашого
Інтерв’ю провела ВАЛЕРІЯ Янко,
народу і держави!
студентка ІІI курсу
спеціальності
«журналістика»
5. Чи змінюється особисто
Інституту журналістики, кіно і телебачення
для Вас кожен Новий рік?

НАШІ ГОС ТІ

Приїзд посла Угорщини до Київського Міжнародного Університету
Зустрічали шановних гостей з Угорщини керівник центру міжнародних та громадських зв’язків КиМУ Чучковська О.М.
і служба протоколу, до якої призначили
декількох студентів, які повинні супроводжувати делегацію , вітати іноземних гостей.
Кожен студент із зацікавленням
спостерігав за приїздом представників посольства, яке припало саме на перерву. Перше знайомство гостей з Угорщини було з
професором і президентом Київського міжнародного університету ХачатуряномХ.В.
Зробивши ознайомчу бесіду в кабінеті
ректора , гості разом пішли до аудиторії
на шостому поверсі, в якій була проведена
лекція «Відносини Угорщини та України:
перспективи розвитку» . Представниками
від посольства в університеті були Надзвичайний Посланник і Повноважний Міністр,
заступник голови місії Угорщини в Україні
пан Ласло Чаба Пап і працівник посольства
Крістофер Альохін.
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Співпраця Угорщини з Україною триває більше двох десятиліть. За словами пана Ласло, вона є успішною у сфері інвестицій
в українську економіку, торгівлі енергоносіями, міжпарламентських зв’язків, розширенні культурних, туристичних і освітніх програм. Досить важливо, що Угорщина приймає на реабілітацію та
оздоровлення українських військових, поранених у зоні бойових
дій на сході України, а також забезпечує безкоштовними поїздками і лікуванням дітей-переселенців.
Найбільш обговорюваною темою лекції були останні
події у відносинах України і Угорщини щодо мовно-національної
освіти, дотримання прав угорців в Україні, над вирішенням яких
іде активна співпраця.
Після завершення лекції пану Ласло Чаба Пап вручили
на згадку від КиМУ фірмові сувеніри і подякували за корисну та
цікаву зустріч.
ЯРОСЛАВ Шелковий,
студент I курсу коледжу
спеціальності «журналістика»

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
ВІСТІ З УНІВЕРСИТЕТУ

Безпека життєдіяльності
як феномен людського життя
У Київському міжнародному університеті з 22 по 31 жовтня 2018 року відбувся
Тиждень безпеки життєдіяльності.
Безпека людини є невід’ємною складовою характеристики стратегічного напряму людства, що визначений ООН як
«сталий людський розвиток» (Sustainable
Human Development),тобто такий розвиток, який веде не тільки до економічного,
а й соціального, культурного, духовного
зростання, сприяє гуманізації менталітету
громадян і збагаченню позитивного загальнолюдського досвіду.
Навчально-виховний захід зібрав
майже всіх студентів І−ІІ курсів Університету та Коледжу КиМУ, що свідчить про
надзвичайний інтерес до наукової діяльності вже з перших курсів навчання.
У межах цього заходу студенти готували плакати і ґрунтовні доповіді з актуальних тем сьогодення, безпеки життєдіяльності в глобальному масштабі та Україні у
таких напрямах, як вплив природного, техногенного та соціального середовища життєдіяльності людини.
Просвітницька робота з безпеки
життєдіяльності дала змогу підвищити
рівень загальної культури (здоровий спосіб життя, самозахист і рятування, захист
від впливу небезпечних факторів, викликаних надзвичайними ситуаціями, надання долікарської допомоги). Найбільше студентів зацікавили стан проблеми девіантної
поведінки, залежність від соціальних мереж, ігроманія та способи боротьби з ними.
Отже, захід дав змогу студентам проаналізувати програми ООН щодо захисту
навколишнього середовища і зміни клімату,
подолання бідності та стану безхатченків й
участь України у цих процесах.
Тиждень безпеки життєдіяльності був проведений за допомогою:
Абрамян Н.Д. − завідувача кафедри психології та педагогіки, доцента, канд. психол. наук;
Вяткіна Т.Г. − завідувача кафедри міжнародного туризму, професора, доктора економ. наук;
Устяк Н.В. ‒ канд. істор. наук; Кулакевич Т.В. – доцента кафедри психології та педагогіки
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З ЖИТТЯ УНІВЕРСИТЕТУ
20 грудня

2018 року в актовій залі
відбулося чудове святкове
дійство – новорічний концерт
за участю найталановитіших
студентів університету. У залі
панувала надзвичайно затишна
й святкова атмосфера, яка дала
змогу відчути прихід Різдва
і Новорічних свят.

Різдвяно – Н
Студенти підготували понад 20 яскравих
номерів! У концертній залі лунали новорічні пісні ( «Happy new year»
Лукіної Юлії, «Щедрик» Кулак Ганни,
«З Новим Роком» Левківської Марини,
Говорухи Олени та інших), чудові авторські вірші Тарана Максима та Духан Діани, і, звичайно, запальні танці
(грузинський танець «Аджарулі»,
«Джингл Белс», «Сальса»
«Східний»)

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
З ЖИТТЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Глядачі
були в захваті від виступу університетських стиляг
(рок – група «Bet Threp” з піснею “Бульвар»), які продемонстрували свою рокерську майстерність. На новорічний вогник
завітала також наша талановита і весела молодь ( КВК «Обломаторы удачи»). Юні коміки
підготували чудові гумористичні сценки та
потішили глядачів своїми жартами. Закінчилося дійство фінальною новорічною
піснею, яку учасники заспівали
разом із глядачами!

Новорічна казка
Цей доволі
не легкий, але багатий на
добрі справи та пам’ятні для нашого університету події 2018 рік добігає кінця. Завдяки колективній роботі
студентів і викладачів було досягнуто
досить високих результатів у процвітанні
нашого університету. Тож бажаємо вам
впевнено йти крок за кроком уперед, радості, щастя та міцного здоров’я!

Нових звершень і високих
досягнень у Новому році!

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
З ЖИТТЯ УНІВЕРСИТЕТУ

У Ліги Сміху день народження!
Ліга Сміху – один із найпопулярніших гумористичних проектів на українському телебаченні.
Наступного року проект відзначить свій перший ювілей. До святкової дати студія «Квартал
95» вирішила зробити подарунок усім шанувальникам цієї гри, організувавши масштабний
Всеукраїнський тур кращих команд «Ліги сміху» до вищих освітніх закладів.
30 листопада 2018 року в межах туру до Київського міжнародного університету завітали
гумористичні зірки «Ліги сміху», а саме: команди «Вінницькі», «Збірна Кременчука» та «30+». На
сходах університету було не проштовхнутися від кількості охочих потрапити на концерт! Глядацька
зала вразила високим рівнем світла і звуку - для його забезпечення від самого ранку працювала
технічна група «Квартал-Концерт», що привезла з собою цілу вантажівку різноманітної апаратури.
Панувала атмосфера радості, гумору та чудового настрою!
Перед початком концерту учасник «Збірної Кременчука» Сергій Утянський запропонував
присутнім переглянути відеонарізку з різних університетів нашої країни, в яких вже встиг відлунати
ювілейний Всеукраїнський тур «Ліги сміху». Старт якому під час знімання «Зимового кубку Ліги
сміху» дав ведучий і продюсер телевізійного проекту Володимир Зеленський. «Давайте відзначати
п’ятиріччя разом!» – сказав лідер «Кварталу 95» прямо на сцені та передав естафету столичному
«Політеху», від якого поступово, проходячи через численні українські міста та навчальні заклади,
вона дійшла до КиМУ .
Під гучні оплески глядачів на сцену вибігли улюблені багатьма глядачами у залі команди
«Лігу сміху» «Вінницькі», «Збірна Кременчука» і «30+», яким цього дня випала нагода подарувати
всім присутнім дві години гарного настрою.
Після виконання знайомого кожному прихильнику «Ліги сміху» гімну цієї програми
розпочалися виступи команд.
Відкрила програму команда «Вінницькі». Гумористи продемонстрували глядачам
свої найкращі мініатюри. Команда, відома всім своїми вокальними талантами, не залишила
присутніх без пісень, заспівавши кілька гумористичних текстів.

І якщо одні привертали увагу глядацької спільноти своїми вокальними талантами, то «Збірна Кременчука» традиційно дивувала всіх своїми неймовірними хореографічними номерами, що додали драйву та неймовірної енергії!
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З ЖИТТЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Нарешті на сцену
вийшла найдосвідченіша
за віком команда «30+».
Хлопці подивували глядацьку залу кумедними
замальовками зі сталим
життєвим досвідом і
справжньою поліською
харизмою.
Лігасмішники зарядили всіх позиивними
емоціями та чудовим настроєм!
У перерві між блоками виступів команди зіграли з залом у форматі «розминки», де низка охочих студентів і викладачів нашого університету могли поставити у дотепній формі командам гострі та
цікаві питання на будь - яку тематику. Глядачі активно запитували, а гості залюбки відповідали.
До речі, команди показували не накатану сталу програму, а активно розбавляли її жартами
на місцеві теми. Відтак, глядачі могли побачити номери про випадок у кабінеті президента нашого
університету Хачатура Володимировича Хачатуряна, що викликали правдивий подив і чудову реакцію
зали.
Наостанок команди записали відеозвернення з передачею естафети «Зробимо це разом» одному зі столичних вищих закладів освіти і разом із залом виконали традиційну пісню «Все буде добре»,
що завершує всі концерти «Ліги сміху».
Уже в особистому спілкуванні з учасниками команд ми переконалися, що вони отримали
справжнє задоволення від виступу, що став крайнім у турі саме цих команд.
Ірина Сопонару ( команда «Вінницькі»)
«Коли ти бачиш сцену, ти якось автоматично вмикаєшся, з’являються сили, енергія, позитивний настрій.»
Катерина Нікітіна ( «Збірна Кременчука»). «Коли вам аплодують глядачі – це просто як бальзам
на душу. Класно, коли ти можеш зробити глядачів щасливими.»
Дякуємо командам, що додали яскравих кольорів і теплих емоцій у ці прохолодні зимові дні.
Тож бажаєм вам сил, наснаги й успіхів!
Чекаємо з нетерпінням на продовження зустрічі!

ЛІДІЯ Власюк,
студентка IV курсу
спеціальності «журналістика»
Інститут журналістики кіно і
телебачення.
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ЦЕ МИ – ЛІЦЕЙ КиМУ!

Тиждень науки в Ліцеї
У сучасних умовах розвитку суспільства формування
ключових компетентностей залишається одним із основних
складників змісту освіти. Із метою популяризації в Ліцеї дослідницької та пошукової роботи з 19 листопада до 24 листопада пройшов Тиждень науки.
19 листопада до ліцеїстів завітала чарівна Королева
наук – Тимошенко Крістіна, учениця 8 класу, яка ознайомила з
Програмою проведення Тижня науки, побажала всім творчого
зростання, урочисто оголосивши всім: «Віват, наука! Віват,
Ліцей!»
Учні 5-6 класів взяли участь у реал-квесті «Наука
навколо нас». Ліцеїсти мали змогу ознайомитися з історію винайдення звичайних предметів, які їх оточують, із найвеличнішими винаходами людства.
Учні 10-11 класів гуманітарного профілю «Міжнародні відносини» взяли участь в інтелектуальній грі «Євроатлантичні перспективи України» (модератор – Судак Ірина
Іванівна).
20 листопада учні 5-6 класів, залучивши всі свої творчі
здібності, підготували авторські стіннівки на тему « Ми з наукою на ти!». Особливо всіх вразили колективні роботи учнів
5-В класу( куратор – Василенко О.М.) – моделі сонячної системи, виготовлені дітьми власноруч.
21 листопада під керівництвом кандидата історичних
наук, доцента кафедри міжнародного туризму Деркач Світлани Сергіївни відбулося засідання секції природничих наук
«Тенденції та перспективи дослідження континентів і водних
ресурсів Землі». У роботі конференції взяли учні 7-х класів. У
своїх доповідях учасники представили результати власних досліджень актуальної проблеми. Особливо заслуговує на увагу
робота учениці 7-В класу Сироти Тетяни.
Учні 10-11 класів профілю «Психологія» взяли участь у
засіданні круглого столу «Приховані трюки: як маніпулювати
людьми», підготовленого кафедрою психології та педагогіки
(модератор – Мельник Наталія Іванівна).
22 листопада в фойє Ліцею КиМУ було галасливо…
Ліцеїсти із здивуванням і захопленням слідкували за презентацією фізичної моделі «Електродвигуна», автором якого був
Костенко Дмитро, учень 8-Бкласу. Яловенко Ярослав – учень
11 класу представив індивідуальну модель «Генератор електричного струму». Будько Назар – учень 11 класу продемонстрував глядачам роботу авторської моделі «Електродвигун»
в дії, чим викликав бурхливі оплески . Оношко Максим, учень
8-А класу лаконічно розповів про принципи роботи своїх моделей «Вічний двигун», «Паровий двигун». Велика вдячність
науковому керівнику юних винахідників Барбасову Сергію
Олександровичу, вчителю фізики, який так стимулює дітей до
творчості.
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Цього ж дня для учні 9-11 класів мали змогу долучитися до
дивовижного світу філософії. На думку приходять лише слова захвату від рівня обізнаності наших ліцеїстів! Чемериська Катерина,
учениця 11 класу виступила з науковою доповіддю «Проблеми еристичної суперечки», учень 11 класу Будько Назар презентував авторський проект «Основні проблеми філософії журналістики». Скворцова Тетяна Георгіївна, вчитель зарубіжної літератури, кандидат
філософських наук по праву може пишатися своїми вихованцями.
За участі учнів 10 класів проведено також засідання секції
фізико-математичних наук «Побудова та властивості фрактальних
об’єктів у 2D та 3D просторах». Під керівництвом учителя математики Хайдурова Владислава Володимировича ліцеїсти поринули в дивовижний і неосяжний світ фракталів в природі, з’ясували історію
наукового вивчення явища. Цікавим є те, що учні з задоволенням
поєднували знання з різних предметів, вдосконалювали свої вміння
та навички при роботі зі Smart-дошкою.
Було проведено також засідання секції філологія «Актуальність вивчення англійської мови в сучасному соціумі» (мова конференції англійська). У роботі науково-практичної конференції взяли
участь учні 11 класу. Ліцеїсти виявили креативність, підготували
яскраві комп’ютерні презентації, відеоролики обґрунтовано довели
присутнім необхідність вільного володіння англійською мовою як
головного засобу спілкування, навчання, професійного зростання
особистості в світі (модератор – Сахнова Ніка Миколаївна).
Учитель історії Лащ Ольга Володимирівна з метою популяризації наукового вивчення історії, організувала для учнів 8-х класів
науково-практичну конференцію( секція: історія) «Ідеї Гуманізму в
шедеврах Високого відродження». Ліцеїсти, долучившись до активної пошукової творчої діяльності, навчалися формувати свою позицію, критично мислити, дискутувати. Їхні виступи супроводжувались яскравими презентаціями.
На завершення Тижня науки в Ліцеї КиМУ 23 листопада
відбулося урочисте нагородження його учасників. Із привітанням
звернулася до юних науковців проректор з питань розвитку, доктор педагогічних наук, професор Мартиненко Світлана Миколаївна. Директор Ліцею КиМУ Лавриненко Олена Василівна і заступник директора з НМР Кашпіровська Людмила Миколаївна вручили
найкращим науковцям дипломами, учасникам – сертифікатами.
Отримали нагороди також учасники і переможці І(шкільного) етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад.
Тиждень науки в Ліцеї КиМУ довів усім нам, що наука – це,
насамперед, пошук і творчість. Тож зростайте, розвивайтеся, юні ліцеїсти! Ви – майбутнє нашої держави!

Успіхів Вам і натхнення! До нових зустрічей!
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ВІСТІ
ІЗ ПЕРШИХ
З КОЛЕДЖУ
УСТ

МАЙБУТНІ ЖУРНАЛІСТИ ВІДВІДАЛИ
«РАДІО-КИЇВ 98ФМ»

27 листопада студенти третього курсу Коледжу
КиМУ, які навчаються за спеціальністю «журналістика»
разом із викладачем Валентиною Андріївною Козак побували на «Радіо-Київ 98ФМ».
Майбутні «акули пера» відразу поринули в захоплюючу атмосферу радіожиття. З журналістами-початківцями поділився досвідом Олександр Скрипченко –
ведучий новин на «Радіо-Київ 98ФМ». Він розповів про
особливості роботи радіоведучого, відкрив деякі секрети
чіткого мовлення і правильної дикції, поділився історіями з власного життя про шлях до великої мрії. Олександр
спробував надихнути студентів не здаватися дорогою
досягнення мети, а також порадив багато практикувати
і постійно працювати над собою. «Робіть помилки, виправляйте їх, адже помилки – це добре! Вони вчать», –
сказав Олександр Скрипченко.
Студенти подякували за корисні підказки й запросили ведучого до свого коледжу з майстер-класом, на що
отримали згоду.
Будемо чекати наступних зустрічей!

Похід до Національного
драматичного театру
імені Івана ФРАНКА
01 грудня 2018 року студенти 1 курсу спеціальності «Туристичне обслуговування» Коледжу КиМУ
відвідали Національний академічний драматичний
театр імені Івана Франка і з задоволенням переглянули виставу «Назар Стодоля» (за Т.Г.Шевченком). Організатор – к.і.н, доцент Деркач С.С. (доцент кафедри
міжнародного туризму)
Дія п’єси „Назар Стодоля” (написана 1843–
44рр.) відбувається наприкінці XVII ст. Цей період в
історії недарма називається Руїною. «Від Богдана до
Івана не було гетьмана…» Славні справи козаків лишилися в минулому. Прийшов час пристосуванства і
прагнення збагачення за будь-яку ціну.
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АЛІСА Лазарєва,
студентка ІІІ курсу
спеціальності «журналістика»
Коледжу КиМУ

Один із героїв – Хома Кичатий – в минулому
козак, а нині сотник, живе на своєму багатому хуторі
із дочкою Галею та ключницею Стехою. Мріє про полковницьку булаву. Заради цього ладен віддати Галю за
старого полковника. Але на перешкоді давня клятва козаку Назару Стодолі: віддати за нього дочку в подяку за
те, що Назар в бою врятував сотникові життя. Сьогодні
Назар йому не підходить, занадто бідний.... Хома розробляє підступний план, усунення Назара...
Основна дія відбувається у переддень Різдва, на
свят вечір... У спектаклі тісно переплетені неймовірна
сила кохання та високе відчуття лицарського кодексу
честі. Цей вечір подарував незабутні емоції, не залишив
байдужим жодного глядача. Студенти з нетерпінням чекають з театральним мистецтвом наступної зустрічі!

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

Студентка КиМУ запрошує
долучитися до участі
в благодійній акції

ВІСТІ З КОЛЕДЖУ

Наприкінці листопада студентка третього курсу Інституту журналістики, кіно і телемистецтва Ольга Кацан на запрошення викладача Валентини Андріївни Козак завітала до
третьокурсників (теж майбутніх журналістів) коледжу КиМУ,
щоб залучити їх до участі в благодійній акції. Вона презентувала Всеукраїнську волонтерську акцію «Озвучимо книжки
для незрячих». Сама Ольга Кацан однією з перших долучилася
до цієї доброї справи і вже озвучила аудіокнигу. Після чого, як
розповіла волонтерка, виникло надзвичайно велике бажання
залучити до проекту якомога більше небайдужих людей.
«Проект «Озвучимо книжки для незрячих», – розповіла
Ольга Кацан, – ініційовано ще минулого року «Видавництвом
Анетти Антоненко». До нього приєдналися видавництва
«Фоліо», «Нора-Друк», «Ніка-Центр». Ці видавництва надають
безкоштовні права на створення аудіоверсій книжок, які згодом потраплять у спеціалізовані бібліотеки для незрячих. До
участі в акції запрошуються волонтери із приємним тембром
голосу і бажанням допомогти».
Нині вже триває другий етап акції. Перший відбувався
впродовж 2017 року, тоді замість запланованих 24 на волонтерських засадах було озвучено 48 книг. Охочих дедалі більшає!
Зараз за підтримки Українського культурного фонду учасникам акції можуть допомогти із пошуком студій звукозапису.
Тож залучаємось до участі в благодійній акції!

ЯРОСЛАВА Козянко, СОФІЯ Школярчук,
студентки ІІІ курсу Коледжу КиМУ спеціальності «журналістика»

УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
21 листопада 2018 року студенти ІІІ курсу спеціальності «Фармація» Коледжу КиМУ взяли участь у науковій
конференції, присвяченій Дню науки на тему: «Належна гігієна рук: досвід із практики».
На конференцію були запрошені з виступами: Людмила Солошок - науковий консультант лабораторії ANIOS
(Франція) і фірми BODE (Німеччина), провідного розробника і виробника дезинфікувальних засобів медичного призначення в Європі, Вікторія Лещенко - лікар-дезинфекціоніст
вищої категорії, провідний спеціаліст органів санітарного
контролю.
Під час конференції студенти мали змогу не лише ознайомитися з шкідниками та основними засобами дезінфекції, але й на практичному досвіді переконатися, чи правильно
вони виконують дезінфекцію шкіри рук.
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ВІСТІ З КОЛЕДЖУ

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИЙ КВЕСТ
У КОЛЕДЖІ КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСТЕТУ
У межах Тижня науки у Коледжі КиМУ 22 листопада 2018 року було проведено серед студентів першого
курсу «Перший природничо-математичний квест». Модераторами квесту були: заступник директора Коледжу
доцент Ткаченко С.П. (канд.пед.наук) та заступник директора Коледжу доцент Ремига Ю.С. (канд.екон.наук).
У квесті брали участь 7 команд із п’яти осіб-представників кожної спеціальності Коледжу:
1. Команда «Фармація»: Шовкова Олександра, Митько
Олена, Черемишина Надія, Коваленко Аліна, Вербська
Аліна.
2. Команда «Економіка»: Попов Богдан, Гойна Іван, Тихохід Ілля, Нго Нгок Бао Лінь, Овсепян Артем.
3. Команда «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»: Мураєнко Денис, Григоренко Олександр, Горупашенко Данило, Савченко Альона, Герель Дар’я.
4. Команда «Журналістика»: Шелковий Ярослав, Придатко Анна, Шевцова Анастасія, Чумак Олександра, Володіна Тетяна.
5. Команда «Туристичне обслуговування»: Драпак Максим, Ткачук Андрій, Кондратюк Валерія, Ільченко Вікторія, Демонтович Катерина.
6. Команда «Правознавство»: Глуховецька Христина,
Маслова Маргарита, Бартошук Вероніка, Калашніков Давид, Грабовий Дмитро.
7. Команда «Будівництво та цивільна інженерія»: Борисов Євген, Гатітулін Дмитро, Джаошвілі Валерія, Паначов
Максим, Суручан Максим.
Завдання квесту були поділені за загальноосвітніми напрямами знань, що охоплювали шість станцій: «Географія», «Математика», «Фізика», «Економіка», «Біологія,
екологія, хімія», «Практичні задачі життя». Оцінювалася
як командна робота, так і швидкість надання правильних
відповідей.
Учасники семи команд продемонстрували вміння
швидко орієнтуватися в реальному житті, нестандартній
ситуації, показали свою кмітливість і ерудицію, вирішили завдання з усього спектру природничо-математичних
дисциплін.
Переможцями квесту стали:
І місце – команда «ФАРМАЦІЯ»,
ІІ місце розділили між собою команди «ЕКОНОМІКА»
і «ЖУРНАЛІСТИКА»,
Щиро вітаємо всіх переможців
ІІІ місце – команда «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ
і тих, у кого перемоги ще попереду! 		
ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ».

Бажаємо успіхів і завзяття!
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STUD_LIFE

Живу в Україні – працюю за її межами
За даними Міністерства
закордонних справ України, на
сьогоднішній день, 5 мільйонів
українців працюють за кордоном. Рейтинг показує, що найбільше виїжджали на роботу в
Польщу – 36 %, на другому місці
Росія (25 %), по 5 % працювали в Чехії і Німеччини, 3 % - в
Італії, решта - в інших країнах, в
основному, Західної Європи.
Чому українці масово «тікають»
працювати за межі України?
У наш час, коли уряд посилається лише на кризу, людям
потрібно якось рятувати себе.
Українці – звичайні люди, які
хочуть також жити в достатку,
дати гарну освіту своїм дітям
та жити спокійно. Але умови
проживання в Україні на даний
час, не дозволяють працювати
на Батьківщині і не турбуватися
про нестаток.
Мій знайомий після
хвилі звільнень залишився без
роботи, а знайти нове місце виявилося не так легко. Ті гроші,
за які пропонують працювати
у нас в Україні не відповідають
цінам за комунальні послуги та
навіть за продукти харчування.
«Криза у країні»,- знизують плечима роботодавці. Тоді він вирішив їхати до Польщі.

«Я не можу сказати, що мені
важче працювати в Польщі, ніж в
Україні. Я працюю, щоб забезпечити
себе і свою родину. Тут і зараз не бачу
можливостей. Я люблю свою Батьківщину, але працювати за копійки,
щоб «підтримувати державу» поки
що не маю змоги. Треба спочатку
знайти гроші на підтримку (сміється)» Варто провести паралелі…
Згідно з постановою польського уряду в 2018 році мінімальна
заробітна плата повинна збільшитись на 5% порівнянно з минулим
роком. Відтак, якщо у 2017 році мінімальна зарплата становила 2 000
злотих, то тепер вона зросте до 2 100
злотих на місяць. (2 100. 00 PLN = 15
301. 65 UAH), ), а середня зарплатня
в Україні станом на липень 2018 року
склала 9 170 грн.
На мою думку, щоб зупинити
міграцію у таких масштабах, потрібно не просто «дати більше робочих
місць», а хоч трохи привести до ладу
економічні, політичні та міжнародні
справи у країни. На жаль, зараз це
робити нікому... Я не дуже розбираюся в політиці, але розумію, що без
ладу в керівництві нічого не може
бути так, як потрібно. Люди втомиЮЛІЯ Ахметгораєва,
студентка ІІ курсу
лися працювати за копійки, віддавати гроші державі та чекати змін від спеціальності «журналістика»
Інституту журналістики, кіно і
«верхівки»!

телебачення
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Як стати «поводирями» су часної літератури для незрячих –
Люди з вадами зору «ковтають» книжки з більшим ентузіазмом, аніж пересічні читачі.
Так стверджують у Центральній спеціалізованій
бібліотеці для сліпих ім. М. Островського (м. Київ).
Однак вони відірвані від сучасної літератури – через брак фінансування полиці спецзакладів уже
понад 10 років не поповнюються книжковими аудіоверсіями, а деякі твори й досі записані на касети
чи то навіть на платівки. Як виправити ситуацію –
замислилися у «Видавництві Анетти Антоненко»,
започаткувавши Всеукраїнську акцію «Озвучимо
книжки для незрячих». 18 грудня її презентували
в Київському міжнародному університеті.
Представили ініціативу майбутнім журналістам відомий прозаїк Любко Дереш і поетеса, наймолодша номінантка на Шевченківську премію, головний редактор газети «Ірпінський вісник» Юлія
Бережко-Камінська. Їхні нові книги незабаром будуть долучені до колекції із 48 аудіотворів сучасної
світової та вітчизняної літератури, створеної під
час першої хвилі акції її партнерами – працівниками творчих колективів, акторами кіно і театрів,
журналістами телекомпаній і радіостанцій і просто
мешканцями міст України, які володіють приємним тембром голосу. На ці записи чекають у всіх
регіонах України близько 65 спеціальних бібліотек
для людей із вадами зору.

«Заплющте очі і уявіть, що ви перебуваєте
у цій темряві завжди. Що ви відчуваєте? Які думки вас наповнюють? Чим для вас у такій ситуації
може стати книга, яка буде для вас доступною?
– звернувся до студентів Любко Дереш. – Саме
через ваш голос такі люди можуть відкривати
світ, більше відчувати той час, у якому живуть, і
суспільство».
«Я мала в житті можливість спостерігати за тим, як живеться людині, яка повністю
втратила зір ще в ранньому дитинстві. І як це
страшно, коли в якийсь момент забуваєш колір
неба і зовсім не знаєш, як виглядають твої діти,
твоя дружина. Ми озвучуємо книги саме для цих
людей, щоби через слово наповнити їхній світ новими барвами», – додала Юлія Бережко-Камінська.
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розпові ли Лю бко Дереш і Ю лія Бер е ж ко-Камінс ьк а
«Щоб долучитися до проекту, достатньо лише
мати бажання й визначитися з книгою, яка оживе вашим голосом. Шляхи для звукозапису можна спробувати знайти самотужки: «постукати» на місцеві
теле-, радіостанції, звернутися до знайомих, кинути
клич у соцмережах, спробувати записати на телефон», – розповіла координатор акції Олена Бікоєва.
Співорганізатори акції – благодійний фонд «Фундація літературний ініціатив» – обіцяють допомогти з
пошуком студій, зокрема завдяки підтримці Українського Культурного Фонду можна скористатися орендованими звукозаписувальними студіями.

ОЛЬГА Кацан,
студентка ІІI курсу
спеціальності «журналістика»
Інституту журналістики, кіно і телебачення
фото автора

Автор цих рядків зважилася на участь в акції
з цікавості. Хоча до цього з мікрофоном не працювала, спіймати потрібну хвилю вдалося швидко. Робота над записом аудіокниги Євгенії Кононенко «Кат»
у парі зі звукорежисером Валентином Шуткевичем
(студія звукозапису «Boryspil records») пішла, як по
маслу. Із власного досвіду зазначу: працювати з текстом не так вже і легко як з фізичного, так і з психологічного боку. Особлив, коли настрій книги строкатий: кожне оповідання – окрема неповторна історія.
Важливо відчути текст, однак й не пірнути в настрій
з головою, щоб у найбільш чуттєві моменти не дати
голосу «зірватися», а емоціям взяти верх.
До речі, серед активних регіонів нині є Закарпаття, Хмельниччина, Буковина, Вінничина.
Нагадаємо, акція «Озвучимо книжки для
незрячих» стартувала на початку 2017 року. Серед її
волонтерів – відомі письменники Ірен Роздобудько,
Євгенія Кононенко, Остап Дроздов та інші. До ініціативи Анетти Антоненко приєдналися такі видавництва, як: «Фоліо», «Нора-Друк» та «Ніка-Центр».
Вони надають безкоштовні права на створення аудіоверсій книжок.
«Видавництво Анетти Антоненко» закликає
допомогти 500 тисячам українців із інклюзивного суспільства (за даними добровільної громадської
організації інвалідів зору «Українське товариство
сліпих»), які мешкають у 24 регіонах країни, і чиї права на рівний доступ до літератури було обмежено.
Внесок зробити може кожен: потрібні ті, хто її популяризуватиме, хто працюватиме з наповненням сайту, формуватиме волонтерські спільноти у своєму регіоні тощо. Долучитись до акції можна за телефоном:
(050) 818-70-99 (Олена Бікоєва).
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Історичні пам’ятки древнього Києва
очима слухачів підготовчого відділення КиМУ
01 грудня 2018 року слухачі Центру доуніверситетської підготовки Київського міжнародного
університету, які відвідують заняття з історії України, разом із викладачем кафедри міжнародних відносин Шевчук Оксаною Сергіївною, здійснили захопливу екскурсію до історичних пам’яток періоду
розквіту Русі-України. Ця подорож проходила в
історичний день для України, адже саме 01 грудня
1991 року 90 % відсотків з 32-х мільйонів громадян
нашої держави, що взяли участь у Всеукраїнському референдумі, висловилося за незалежність своєї
країни, тому серед учнів дух патріотизму панував із
самого початку туристичної подорожі.

Екскурсія стала підведенням підсумків із теми «Розквіт Київської Русі», адже
заняття з історії України на підготовчих курсах в Київському міжнародному університеті, це не лише теорія, що вбирає в себе дати, поняття та явищ в історії, але й цікаві,
пізнавальні екскурсії, що сприяють кращому розумінню навчального предмета, занурення в історію своєї рідної землі.
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ЦЕНТР ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ
ПІДГОТОВКИ
НОВИНИ УНІВЕРСИТЕТ
У

Наступною частиною екскурсії стало відвідування Софіївського собору – осередка
духовного життя українців. Іноземні загарбники неодноразово перетворювали на попіл столицю України. Але, не дивлячись на пожежі, стихійні лиха, війни і катастрофи, як і раніше,
непорушним оберегом на берегах Дніпра стоїть Софійський собор.
Під час оглядин цієї історичної споруди учні наче перенеслися в Середньовіччя, перейнялися його духом і атмосферою. Особливе враження на них справили мозаїка і графіті, які
збереглися ще з ХІ ст. Між дітьми виникло також жваве обговорення щодо дати заснування
собору. Одні вважають, що перший камінь Церкви Святої Софії був закладений у 1037 році.
Головним джерелом інформації для них є «Повість минулих літ». Інші відстоювали думку, що
собор побудований за 20 років до цієї дати, тобто в 1017 році було розпочато будівництво. Не
залишила також нікого байдужим доля останків князя Ярослава Мудрого.
Завершальним етапом мандрівки в минуле став Михайлівський Золотоверхий собор,
спорудження якого у жовтні 1113 року завершив
онук Ярослава Мудрого – київський князь Святополк Ізяславич. Вважається, що він звів споруду на честь перемоги над половцями і присвятив
зведення храму своєму патронові архангелу Михаїлу.
Діти згадали також і нещодавні події з
історії України, те, як у ніч на 11 грудня 2013
року дзвони Михайлівського Золотоверхого монастиря вперше за вісім століть били на сполох,
до цього таке востаннє було аж у 1240 році, під
час монголо-татарської навали. Саме завдяки
звуку дзвонів до центру столиці зійшлися безліч
киян, відтак собор став особливим місцем під
час Революції Гідності.
Чи знаєте Ви, що Золоті Ворота – найстаріша збережена оборонна споруда доби Русі,
головний в’їзд до древнього Києва? В уявленнях
давніх русинів ці ворота були Небесною брамою – тією, через яку сонце, піднімаючись на
світанку вгору, заходило у місто на день. Вони
були величним, урочистим входом у великий
Київ!
Недарма Богдан Хмельницький, прибуваючи у столицю 1649 року, заїжджав саме через Золоті Ворота як переможець, тріумфатор,
герой України. А кияни з почестями зустрічали
гетьмана та його військо...
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Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
ЛАЙФХАКИ

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

Починайте планувати нове
життя на 2019 рік, адже за
365 днів можна реалізувати
багато великих задумів!

Якщо не вистачає часу та коштів купити новорічні прикраси, знайдіть вдома непотрібні лампочки і розмалюйте
їх. Дешево і сердито!

На Новий рік заздалегідь
напишіть бажання, аби
встигнути запалити листочок, доки битимуть куранти

Поради для студентів:
як святкувати
Новий 2019 рік

Купіть найближчим маленькі солодкі подаруночки. Вам це зробити нескладно, а їм приємно.

Влаштуйте домашній перегляд новорічних фільмів із
какао або чаєм, печивом і
теплою ковдрою!

«Де Новий рік зустрінеш,
там його і проведеш», – кажуть у народі. Зустрічайте
там, де красиво, затишно і
смачно!

Голова редакційної ради
Над номером працювали:
ХАЧАТУРЯН Хачатур Володимирович Янко Валерія, Горбач Наталія, Лисак Крістіна,
Аліна Семко, Лідія Власюк, Аліса Лазарєва,
Шеф-редактори:
Софія Школярчук, Ярослава Козянко, Ольга
МАРТИНЕНКО Світлана Миколаївна, Кацан, Марія Чуйко, Наталка Коновал, Юлія
ДАНЧЕНКО Тетяна Володимирівна,
Ахметгораєва, Ярослав Шелковий
САМОЙЛОВ Олексій Федорович,
Відповідальні редактори:
КОРОЛЬ Владислав,
БАРИКІН Богдан

Реєстраційне свідоцтво
КВ № 10447 видане 23.09.2005 р.
Державним комітетом телебачення
й радіомовлення України
Адреса редакції:

03179, Київ, вул. Львівська, 49.
тел. (044) 424-80-29; postscriptum_plus@ukr.net
© Редакція «P.S.+».

Засновник
Західно-регіональна асоціація
клубів ЮНЕСКО
Київський міжнародний університет
Редакція зберігає за собою право скорочення
й редагування прийнятих для публікації текстів.
Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи
точки зору авторів.
Рукописи не рецензуються й не повертаються.
Передрук матеріалів – тільки з дозволу редакції.

