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Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

УНІВЕР СИТЕТ – ЦЕ МИ!
Щиро вітаємо всіх нас із Днем Університету!

Зичимо миру, 
міцного здоров’я, 

великого людського щастя,
творчих звершень, 

жаги до нових починань,
невичерпного натхнення  

у творенні добра!



            ІЗ ПЕРШИХ УСТ

14 жовтня 2017 року Київський 
міжнародний університет святкував 
своє 23-ти річчя. 

Наші журналісти завітали до прези-
дента університету Хачатура Володими-
ровича Хачатуряна, щоб відкрити завісу 
на те, як створювався університет. Хача-
тур Володимирович радо відповів на всі 
поставлені запитання.

 
У студентські роки Ви мріяли ство- 

рити власний університет? 
Ні, я про це навіть і не думав. Коли 

я ще навчався у школі, то мріяв вступи-
ти у державний технічний університет 
Баумана. На той час це був один із най-
престижніших університетів, але так 
вийшло, що мені порадили вступити до 
українського вишу. Тоді мені і в страш-
ному сні не могло приснитися, що я  
стану ректором власного університету. 

Наскільки було важко створити  
власний університет? Які вимоги були 
до викладачів, яких Ви запрошували  
на роботу?

Ой, дуже було важко... Потрібно було по-
стійно доводити, що молоко білого кольо-
ру, але, не дивлячись ні на що, всі труднощі 
доводилося долати. Які у той час могли бути 
вимоги до викладачів? Я запрошував лише 
тих людей, яких знав особисто і в яких був 
упевнений. Сьогодні у нас в університеті 
вже викладають їхні учні.

Чи були у вас такі хвилини, коли хоті- 
лося все кинути і зайнятися чимось іншим?

Як це кинути? Як кажуть, від себе не 
втечеш! Я взагалі людина науки, і все одно 
займався б цією справою. Можливо, не 
був би ректором, але професором був би 
точно, тому я ніколи не збирався покидати 
розпочату справу. Як у людини принципо-
вої, якщо навіть і були якісь перепони, не 
здавався і до сьогодні не здаюсь.

Чому спочатку університет був саме 
філологічного та правового напрямів?

Справа в тому, що я добре знав профе-
суру саме із цих напрямів. Так, я знав і док-
торів фізико-математичних наук, але тоді 
цих спеціальностей вистачало в українсь-
ких вишах, і на ринку праці вони були не-
затребуваними.

Чи можете Ви підбити короткі підсумки 
за час роботи університету: що вдалося,  
а що – ні? 

Усе, що планувалося, все вдалося. Так, 
на жаль, нерви і здоров’я  втрачалися, але 
плани здійснювалися. Що не виконувалося 
відразу, згодом все ж таки було зроблено.

Яким Ви бачите Київський міжнарод-
ний університет через років двадцять?

Ви навіть не уявляєте, яким я його 
бачу! Хочу відкрити дослідницький та ге-
нетичний інститути, а також моєю мрією є 
відкриття Інституту мозку. Мрію, щоб саме 
у нашому університеті пояснювали пара-
нормальні речі з наукової точки зору.

Висловлюємо подяку за щирі відповіді 
Президенту нашого Університету!

Студенти КиМУ приєднуються до всіх 
привітань, висловлених Хачатуру Володи-
мировичу з нагоди його Дня народження!

Щиро бажають шановному ректору не-
вичерпної енергії, оптимізму, віри, добрих 
справ на шляху оновлення університетсь-
кої освіти, а також міцного здоров’я, щастя 
та довголіття!

Інтерв’ю провела 
студентка ІІ курсу

Інституту журналістики 
Яна МАЙДАНІК

Київського міжнародного університету

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

            ЗУСТРІЧ ІЗ ЦІКАВИМИ ЛЮДЬМИ

Майстер-клас відбувся у вівто-
рок, 10 жовтня 2017 року. Голов-
ним і єдиним гостем була Тетяна 
Висоцька, ведуча вечірніх новин 
на телеканалі «СТБ». Присутніми 
були студенти Інституту журналіс- 
тики від першого до третього кур-
сів включно. 

Свій виступ Тетяна Валеріїв-
на почала, мабуть, з найголов-
нішого – її перших кроків у про-
фесії. Не забула сказати про своїх 
батьків і подякувати їм за допом-
огу. Наша гостя родом із Херсону, 
де і навчалася в педагогічному 
університеті.

Майстер-клас проходив у 
формі прес-конференції, але  
студенти перед гостею відчува-
ли незначне хвилювання. 

Тетяна Валеріївна поставила 
перед майбутніми журналістами 
декілька запитань. Для прикла-
ду: «Чому ви тут? Що ви прагне-
те від журналістики?» Це змуси-
ло дівчат і хлопців задуматися, 
адже питання є непростим... 
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Студенти в свою чергу ставили також 
цікаві та провокаційні запитання: «Де і в 
якій країні гостя хотіла б народитися, якби 
у неї був вибір?», «Чи повністю вона задово-
лена своєю роботою?», «Які труднощі тра-
пляються у тих чи інших ситуаціях під час 
прямих ефірів на телебаченні?».

Головною метою цього майстер-класу 
була не лише зустріч, а живе спілкування з 
майстром своєї справи, висококласною жур-
налісткою. На закінчення свого виступу Те-
тяна Висоцька додала: «Треба бути зацікав-
леним у справі, в першу чергу, для себе, бо, 
якщо інформація нецікава тобі, то і жодно-
му з глядачів вона теж не буде цікавою!»

Після майстер-класу всі студeнти разом 
із гостeю зробили спільнe фото. Всі охочі 
мали змогу дeкілька хвилин особисто по-
спілкуватися з тeлeвeдучою, щоб поліп-
шити свої професійні знання. Після цього 
майстeр-клас було офіційно завeршeно, а 
Тeтяна Висоцька щe залишилась, щоб на 
декілька миттєвостей побути в кадрі, алe 
зараз нe як журналіст, а як випускниця  
нашого КиМУ!

Владислав КОРОЛЬ, 
студент ІІ курсу Інституту журналістики



в Національний 
науково-природничий 
музей НАН України

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

                                                                                           ЗНАЙОМТЕСЯ: ЦЕ МИ – ЛІЦЕЙ КиМУ!
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28 вересня  2017 року відбулася 
навчальна екскурсія учнів 6-А класу в 
Національний науково-природничий 
музей НАН України.

Екскурсію організувала викла-
дач історії Лащ Ольга Володимирів-
на і класний керівник Депутат Ніна 
Олександрівна. Тематика навчальної 
екскурсії відповідала програмовому 
матеріалу з історії та мала на меті по-
глибити знання ліцеїстів  у цікавій та 
невимушеній формі.

Переглядаючи експозицію, учні 
разом із екскурсоводом здійснили 
невеличку мандрівку в минуле, яка 
ознайомила їх з розвитком життя на 
Землі від самих його витоків до істо-
ричного часу.

Учні побачили багато кісток ви-
мерлих хребетних тварин, панцирів 
та черепашок різноманітних безхре-
бетних, схожих на камінь решток 
найдавніших організмів. 

Ліцеїсти уважно слухали 
розповідь екскурсовода та наввипе-
редки відповідали на поставлені ним 
запитання.

звитяги ліцеїстів
SPORT 7-8

10
7–8 жовтня 2017 року у Києві  

проходив міський чемпіонат із 
кікбоксингу WAKO, в якому брали 
участь учні ліцею – Гордійчук Ярослав  
(5-Б клас) та Гордійчук Григорій  
(7-Б клас).

За результатами змагань  
Григорій здобув дві перемоги у різ-
них видах програми та був нагород-
жений золотими медалями, а Ярос-
лав отримав дві срібні медалі та посів 
друге місце.

Вітаємо Ярослава та Григорія 
з перемогою! Зичимо спортивних 
успіхів, удачі, яскравих перемог і  
підкорення нових висот! 

Ви – наша гордість!



            ІЗ ПЕРШИХ УСТ

Патріотичний дух і вміння учасників  
оцінювала компетентна та розважлива Ко-
зацька рада, до складу якої ввійшли:

Сініченко Сергій Володимирович,  
директор Ліцею;

Дьомічев Костянтин Едуардович, 
керівник д епартаменту ліцензуван-
ня та акредитації КиМУ;

Самойлов Олексій Федорович,  
директор Інституту журналісти-
ки КиМУ, викладач історії; 

Алексанян Валерій Ігорович,  
викладач історії в Ліцеї КиМУ. 

Програма змагань скла-
далася з чотирьох ета-
пів та  охоплювала цікаві 
творчі завдання, які дали 
змогу учасникам проде-
монструвати свій розум, 
мужність, наполегливість і 
кмітливість.

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
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              ЗНАЙОМТЕСЯ: МИ – ЦЕ ЛІЦЕЙ КиМУ!
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Інтелектуально-розважальний захІд

«КОЗАЦЬКОМУ РОДУ 
НЕМАЄ ПЕРЕВОДУ»

13 жовтня 2017 року в переддень  
свята Покрови Пресвятої Богородиці, 
свята Українського козацтва та Дня за-
хисника України в Ліцеї відбувся інтелек-
туально-розважальний захід «Козацько-
му роду немає переводу».

Збірні команди хлопців 5–7 класів ут-
ворили загони для змагання:  «Золоті за-
порожці» на чолі з отаманом Малофеєм 
Дмитром, «Загін імені Вишневецького» – 
Маличковичем Остапом, «Українці» –   
Гошовським Олександром.

І етап – «Вікторина». Кожен загін  
повинен був відповісти на підготовлені  
запитання  про цікаві факти з життя  
козаків

ІІ етап – «Майстерні художники». 
Завданням було намалювати козака на 
повний зріст

У ІІІ етапі («Конкурс прислів’їв») учасни-
ки познайомилися з козацькими прислів’я-
ми

ІV етап – творче завдання, виконуючи 
яке, козакам потрібно було продемонстру-
вати гострий розум, кмітливість і вміння 
читати гуморески

У глибині душі кожного українця 
живе козак, тому учасники козаць-
ких змагань якнайкраще намагалися  
демонструвати волю до перемоги.

Однак за РЕЗУЛЬТАТАМИ ГРИ 
Козацька рада обрала переможця –  
загін «Золоті запорожці». 

Загін «Українці» посів почесне  
друге місце.

«Загін імені Вишневецького» був 
нагороджений дипломом ІІІ ступеня.

Вітаємо учасників 
та переможців!

Любіть Україну, 
шануйте її народ!

Хай кожен своїми добрими 
справами і вчинками 

доводить: 

«Козацькому роду 
немає переводу!»



Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

                                                                                                           ВІСТІ З КОЛЕДЖУ
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Чому ти вирішив зайнятися фаєр-шоу?
– Випадково вийшло. Якось гуляли на Великдень 

із друзями Києвом, а мої друзі займалися фаєр-шоу. 
Я попросив, щоб дали мені спробувати. Мені сподо-
балося це заняття, згодом друзі запросили на трену-
вання. Так ось вийшло, що зараз це не просто розва-
га, а мій стиль життя

Денис РОГАЧУК,
студент II курсу коледжу 
спецIальностI «фармацIя»

Скільки ти 
з а й м а є ш с я 
фаєр-шоу?

– Майже 
півтора року

Денис, на яких заходах ти виступав?

– Упродовж півтора року я був на закрит-
ті фаєр-сезону «Покрутон-2016» у Чернігові.  
Після цього мене запросили наступного року 
повторно взяти участь у шоу. Виступав на день 
фаєрщика, який проходив 4 серпня в Києві на 
Трухановому острові. Водночас були приватні 
замовлення, а саме у мене була можливість 
попрацювати з чернігівськими хлопцями, які 
професіонали своєї справи з колективом «Кро-
нес». У нас був тур по Чернігівській області – це 
було найяскравіша подія в моєму житті

Твої плани на майбутнє?
– У мене великі плани на майбутнє, я 

хочу поєднати свою кар’єру фармацевта з 
кар’єрою фаєрщика, а також попрацювати 
з досвідченими хлопцями, майстрами своєї 
справи, а потім, коли в мене буде достатньо 
досвіду, вже створити свій колектив

Чи хотів би ти брати 
участь у міжнародних 
змаганнях?

– Брати участь у 
міжнародних змаган-
нях бажання не маю, 
проте дуже хочу отри-
мати досвід від фаєр-
щиків, що мають ви-
щий рівень підготовки 
і працюють із ексклю-
зивними техніками і 
реквізитом такими, 
як: Хола-Хуп, Бугенгі, 
Лівістік

Який твій улюблений еле-
мент шоу?

– Це – тріпл стафф (triple 
staff), тобто три стаффа. Ос-
новні прийоми – жонглюван-
ня трьома Staff, так симбіоз 
контактного жонглювання 
стаффом із обертаннями а ля 
spin, antispin. Антіспін – (у всіх 
реквізитах елемент викори-
стовується, як дуже швидкий, 
на вибухових  приспівах (бітах) 
в музиці)

Як батьки ставляться до твого хоббі?
– Раді, що я почав чимось займатися. Я раніше був ледарем, 

мене було дуже важко чимось зацікавити. А втім, коли батьки 
дізналися, що моє хоббі пов’язане безпосередньо з вогнем, на-
сторожилися. Тоді я довів, що їм немає, чого боятися. Я вмію 
добре справлятися з вогнем (як доказ, показав свою відеоро-
боту). І вони не лише схвалили моє починання в цій справі, але 
й підтримують мене

Що б ти порадив 
хлопцям, які хочуть цим 
займатися?

– Відшліфувати май-
стерність, а лише потім 
працювати безпосе-
редньо з вогнем, тому 
що без досвіду це дуже 
небезпечно для життя. 
Поступово переходити 
з одного реквізиту на 
інший, спочатку відшлі-
фувати майстерність од-
ного елемента, а потім 
переходити до наступ-
ного



            ІЗ ПЕРШИХ УСТ

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

МАКСИМ

«Після такого тріумфу з’явилася ідея створити в Україні 
«Comedy Club». Запросив у команду своїх друзів: Сер-
гія Притулу, Олександра Педана, Андрія Молочного  – 
так і розпочалася історія нового українського гумору.  
В проект ми вклали 34 тис. доларів, а заробили більше  
2 млн  доларів. Проект дуже стрімко розвивався, ми не 
справлялися... Тому невдовзі «Comedy Club» розпався», 
розповів нам Максим під час зустрічі.

ВДНГ. З 18 червня 2015 року по 21 березня 2017 року зай- 
має посаду генерального директора Національного експо-
центру України. Максиму та його команді ВДНГ дістався з 
величезними боргами та купою проблем: «За два роки, не 
беручи у міста та країни ні копійки, нам вдалося реанімувати 
експоцентр. Разом з тим ми запустили 10 успішних проек-
тів, серед яких: Smart City Hub, Зимова країна, Аtlas Weekend, 
Робот центр, Teleport 360*. Також, ВДНГ-TECH – проект, який 
дає змогу молодим стартаперам пройти безкоштовний курс 
навчання в нашій школі та за умови її успішноого закінчення 
отримати масштабні контракти та базу клієнтів». 

Інноваційний центр-містечко UNIT.City – це аналог «Крем-
нієвої долини» в Україні. Вже у грудні мешканці столиці, а також 
всі бажаючі зможуть потрапити на територію центру. Про UNIT.
City Максим каже так: «Ми створили атмосферу для народжен-
ня нових ідей».

Без вагань, можна сказати, що Максим Бахматов – гордість 
не лише КиМУ, але й всієї України! 

Нашу зустріч він завершив такими словами: 

«Я маю банальний, але такий важ-
ливий для кожного із нас девіз життя: 
“Тільки вперед!”». 

P.S. Від себе хочеться сказати, що в цьому життi немає часу 
на роздуми, а є час лише на дії.

Каріна МАРТИРОСЯН, 
студентка ІІ курсу Інституту журналістики

БАХМАТОВ
Максим Бахматов (більшості відомий як 

«Ледокол») – підприємець-бізнесмен, заснов-
ник і керівник компанії ЗАТ «Ledokol», керую-
чий партнер «Unit.City», в минулому директор 
ВДНГ, засновник «Comedy Club» в Україні.

Максим народився 20 жовтня 1978 року у місті 
Усть-Камчатськ (Камчатського краю) РРСФ. Навчався в 
школі Львова, після закінчення якої вступив до Київсь-
кого Міжнародного Університету (спеціальність «між-
народна економіка»). Закінчив університет у 2000 році, 
ставши першим випускником Міжнародного Інституту 
лінгвістики та права. У студентські роки брав участь у 
КВК. Разом із командою впродовж 1996–2005 рр. отри-
мали різноманітні почесні творчі нагороди та титули.  
У 2005 році стали чемпіонами Вищої Української Ліги.

MTC. LeoBurnett. Samsung. UkrGameExport. «Як зараз пам’я-
таю: перший запис в моїй трудовій книжці був зроблений  
01 жовтня 1996-ого року, а “по-справжньому” працювати я 
почав у 1998 році оператором call-центру у компанії сотового 
зв’язку MTC. Батько не втрачав нагоди поглузувати з мене, бо 
навчався я на дипломата, а працював “хлопчиком на телефоні”. 
Але сміявся він доти, доки я не отримав першу зарплатню у 
розмірі 600 $. На той час, будучи студентом з такими грошима, 
я почував себе “напівбогом”» – сміючись, пригадує Максим.

2002–2003 рр. – працює директором з розвитку бізнесу в рек- 
ламному агентстві Leo Burnett. Після займає посаду sales-ме- 
неджера у Samsung (Прибалтика). 

«Працюючи у Samsung, зрозумів, що не хочу працювати на 
когось. Загорівся бажанням створити щось своє...» Так, у 2005 
році Бахматов  створює  компанію UkrGameExport, яка займа-
лася продюсуванням та просуванням комп’ютерних ігор.

«Частинка серця». Восени 2014 року Максим дізнався про про-
ведення незвичного благодійного проекту «Частинка серця» з 
метою зібрання коштів для дітей, які мали тяжкі хвороби серця.

«За умовами конкурсу я жив на Хрещатику 33 дні у вітрині ма-
газину “Цитрус”. Завдяки цьому було зібрано 1,6 млн грн, які дали 
змогу врятувати життя 32 дітей».
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Зазвичай, у кожного з нас поняття «осінь» асо-
ціюється по-різному. Для деяких – це навчання, заліки, 
осіння хандра і прагнення покінчити з цим назавжди, 
але для інших – це час, коли відкривається другий подих, 
і з’являється бажання навчатися і творити ще більше, 
ніж було до цього.

Особисто для мене такий собі на перший погляд зви-
чайний жовтень став місяцем натхнення та відкриттів. 
Завдяки Cinema Hall и Erasmus+ я змогла стати учас-
ником кіномайстерень WAMA Film Festival в Ольштині 
(Польща), де спробувала свої сили у зйомці, написанні 
сценарію, роботі з камерою, налаштуванні світла, мон-
тажі та іншому. Крім мене, участь брали ще 75 учасників 
із таких країн, як: Україна, Польща, Франція та Литва.

Про наші дні в Ольштині можна розповідати вічно, 
але все ж таки почну з самого початку...

Місце проведення кіномайстерень. Місто Ольштин, 
яке до 1945 мало назву Аленштайн, було засноване у 1334 
році. Воно є найбільшим містом і столицею Вармінсько- 
Мазурського воєводства. Ольштин розташований у півден-
ній частині Вармії над річкою Лина. Взагалі майже 8 % міста 
займають озера, яких налічується аж 15. Через дуже щіль-
ний графік ми не мали вдосталь часу насолодитися денни-
ми краєвидами міста, але це не заважало нам жертвувати 
своїм сном, і з самого світанку до пізньої ночі розслідувати 
і фотографувати закутки цього, на перший погляд, старого, 
але дивовижного міста п’ятнадцяти озер.

Що таке WAMA Film Festival? WAMA Film Festival – 
міжнародний кінофестиваль у місті Ольштин, який був 
створений у 2014 році. Він проводиться регулярно щоріч-
но у жовтні. Назва фестивалю походить від перших букв 
назви воєводства, в якому знаходиться місто: Вармійського 
та Мазурського. З першого фестивалю послом завжди був і 
лишається Єжи Гофман. Мета фестивалю – об’єднати теми, 
пов’язані зі спільним функціонуванням різних етнічних, со-
ціальних чи релігійних груп.

У фестивалі брали участь як довгі метри кіно, так і корот-
кі, а темою цього року була Відвертість (OTWARTOŚĆ). Осо-
бисто від себе раджу подивитися такі фільми, як: «I Am Not 
Your Negro», «Ice Mother», «Me and My Father», «American 
Dream», «Cargo», «Moczarski’s Case», «60 Kilos of Nothing», 
«Lev, Jerry». Серед цих стрічок є дуже якісні драми, від яких 
просто неможливо стримати сльози, фільми, засновані на 
реальних подіях, і просто гарне кіно.

Події кіномайстерень. Дякуючи організаторам, графік 
лекцій, дискусій та практик був розставлений дуже раціо-
нально. Кожного дня на нас чекав смачний сніданок, лекції 
та дискусії від відомих польських сценаристів, режисерів, 
акторів, журналістів, критиків, фільмознавців та істориків, 
таких як: Анна Муха, Іоанна Свавіньська, Куба Мікурда, 

«OTWARTOŚĆ»
у польсько-українських 
майстернях кіно

Кіно – це міжнародне 
мистецтво, яке не має 
кордонів…
Єжи Гофман, 
посол фестивалю



            ІЗ ПЕРШИХ УСТ
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«Просто було боляче дивитися на те, 
як сильна людина страждає. Дуже сильна 
людина! Важко спостерігати, як сильна 
людина стає слабкою!» 

Анастасія ЄГУНКОВА

Отже, як підсумок, ми отримали незабутні 
враження, велику частину натхнення від ро-
боти зі знавцями своєї справи, багато нових 
друзів, знайшли для себе щось нове або згада-
ли вже вивчене, і просто гарно провели час ра-
зом! Для цього, напевне, і створені майстерні: 
для навчання та спілкування з тими, хто ціка-
виться тим самим, що і ти. 

На завершення від себе, хочу порадити всім  
не боятися брати участь у програмах обміну 
учнями та студентами. Так, спочатку це ціла 
низку тексту для багатьох заяв на участь, не 
одна чи дві відмови, а набагато більше, бага-
то часу на пошуки та інші труднощі, але важко 
передати ті відчуття, коли тобі пишуть або те-
лефонують, і кажуть, що ти – фіналіст! Заради 
цього вже хочеться працювати і чекати, тому 
не зволікай і заповнюй свою першу анкету для 
участі у програмі обміну!

Текст підготувала: 
Єгункова Анастасія,

студентка ІІ курсу Інституту журналістики

Фото: 
Єгункова Анастасія

Найцікавіше відбувалося саме 
у перервах між зйомками відео. 
З перших же днів наша команда 
стала однією великою інтернаціо-
нальною сім’єю, і тому робота у 
нас проходила дуже легко та ве-
село. У вільний від роботи час ми 
мали танцювальні хвилини, щоб 
розім’ятися від вічного сидіння за 
комп’ютером, перерви на каву, 
легке спілкування з усією коман-
дою і просто хвилини о другій чи 
третій ночі, щоб полежати на ліж-
ку чи підлозі. Так, кількістю годи 
н сну ми не могли похизуватися, але 
воно було того варте! Мені, дійс- 
но, важко описати ті відчуття, коли 
о шостій ранку робота повністю 
закінчена, і ти, разом з кількома та-
кими ж, як сам, – витривалими, спо-
глядаєш на результат. Дивлячись, 
ти розумієш, що в цій стрічці весь 
ти і твоя ідея, і все ідеально!

Марк Лейк, Томаш Пирак, Крістіан Дуалевич та інших, роз-
кішний обід і вдосталь часу для практики під керівництвом 
знавця своєї професії, відомого варшавського оператора 
та фотографа – Томаша Пирак. Розділившись на 5 команд, 
нашим завданням було створити відеорев’ю на запропо-
новані фільми. Особисто моя команда не встояла перед 
драматичністю стрічки «Me and My Father», де, до речі, наш 
керівник був фотографом, і вибрала саме її. Проблемати-
кою фільму є не лише хвороба Альцгеймера, але і став-
лення дітей до батьків. За словами Карини Сайфудинової: 
«Проблематика фільму не у хворобі Альцгеймера. Пробле-
матика фільму в тому, скільки ми повертаємо, із того, що 
ми взяли із батьківських рук». Ідея кінофільму вразила сер-
ця наших учасників, через що більшість із них на зйомках 
потрібно було заспокоювати. 
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«OTWARTOŚĆ»
у польсько-українських 
майстернях кіно

     ДУМКИ УЧАСНИКІВ

Я вдячна фестивалю 
за те, що зустріла дуже 
багато нових знайомих 
із усіх куточків світу і 
змогла взяти участь у 
зйомках фільму.

Риєф Мосраті, 
Гренобль, Франція

Це був дуже гарний досвід 
для мене і дуже вдалі зна- 
йомства. Найбільше мені спо-
добався наш колектив і наша 
команда. Всі були наповнені 
жагою до знань і мали в ели-
чезне бажання працювати у 
тій сфері, яка їх найбільше 
цікавить. 

Олександра Бабич, 
Харків, Україна

Мені сподобався той факт, що 
завдяки цьому фестивалю так 
багато люд ей можуть обмі-
нятися своїми роздумами та 
думками про старі фільми, а 
також про прем’єри, які диви-
лися під час заходу. 

Я зустрів багатьох фантас- 
тичних люд ей, як з моєї краї-
ни, так і інших. Такі події дуже 
необхідні – культурний обмін є 
основою культурного розвитку, 
що, як наслідок, в ед е до поглиб- 
леного усвідомлення культур-
ного багатства у всьому світі. 

Михав Мачевський, 
Ольштин, Польша

Неймовірно приємні вра-
ження, які цілком і повніс-
тю себ е виправдали. Всі 
очікування і надії, які я 
поклала на цей проект, ви-
коналися повністю. Я на-
віть думаю, що цей проект 
змінив моє життя, при-
наймні, змінив мій світо-
гляд і мої цілі на най-
ближче майбутнє, тому 
що я до фестивалю замис-
лювалася про те, щоб бути 
режисером. Після першо-
го ж дня зйомки я для себ е 
чітко вирішила, що дійсно 
хочу цим займатися. Це 
найцінніше, що я для себ е 
зрозуміла! 

Карина Сайфудинова, 
Львів, Україна



            СТУДЕНТИ ТА УНІВЕРСИТЕТ

Студентські враження 
про Університет

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

Я навчаюсь в КиМУ вже третій рік. 
Пам’ятаю свої перші враження від цієї величез-

ної та багатоповерхової будівлі, не схожої на жоден 
навчальний заклад Києва. Чесно кажучи, найвагомі-

шою перевагою КиМУ є викладачі-професіонали своєї 
справи. По-перше, тому, що ставляться до студентів із 
повагою; по-друге, вони намагаються розширити нам 

світогляд, донести інформацію таким чином, щоб кожний 
це зрозумів та усвідомив; по-третє, вони надають змогу 

розвиватися за фахом, який ти обрав.

Лідія КОРОЛЕНКО, 
студентка ІІІ курсу Коледжу, 

спеціальність «видавнича справа»

 

Університет розвивається, 
насамперед, завдяки студентам, які 

тут навчаються. Студенти, як і викладачі, 
вкладають усі свої сили в здобутки та розвиток 
університету. Нашому навчальному закладу я 

поставлю десятибальну оцінку, тому що цей універ-
ситет є одним із найкращих в Україні, він дає багато 

можливостей студентам (у т.ч. виїзд за кордон та змога 
отримати диплом як українського, так і європейського 

рівнів). Освіченість у наш час має дуже важливе  
значення в житті людини, тому що вона (людина) 

живе у соціумі. 

Дарина КОЗИРЬОВА, 
студентка І курсу Інститут лінгвістики 

та психології 

Відверто 
кажучи, університет  

розвивається та стає кращим 
завдяки викладачам, які піднімають 

рівень студентської освіти. Також рівень 
університету росте завдяки хорошому ставленню 

до абітурієнтів і студентів загалом. Якщо оцінювати 
діяльність нашого навчального закладу за шкалою 

від 1 до 10, то моя оцінка буде 9. Один бал я залишаю 
на подальший розвиток. На мою думку, людина має 

розвиватися в різних напрямах, пізнавати навколишній 
світ. У наш час освіта є одним із показників успіху,  

а неосвічена людина схожа на  
«круасан без шоколаду».

Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ, 
студент І курсу

Інституту телебачення, 
кіно і театру

Перш за 
все, запорука розвитку 

університету полягає в тому, що 
викладачі професійно виконують свою 

роботу. Для них важливо донести потрібну 
інформацію до наших майбутніх професіоналів 

(так, саме професіоналів), а не просто поставити 
галочку. Що стосується рівня освіти… так, він висо-

кий, але треба розвиватися ще більше, запроваджу-
вати новітні програми та технології. Людина, яка не 

має елементарних знань, недостатньо розвинута, діє, 
як одноклітинний організм, який керується особистими 

життєвими потребами. А людина, яка вміє правильно 
мислити, розвивається та має власну мету в житті,  

незабаром досягне всього, що хоче.

Владислава МИЛЬНІКОВА,  
студент І курсу

Інституту телебачення, 
кіно і театру
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Київський міжнародний університет святкує свій двадцять 
третій День народження. З кожним роком університет удоско-
налюється, поповнюється талановитими першокурсниками та 
випускає професіоналів, які є майбутнім нашої держави. 

Дисципліна, субординація та професіоналізм є запору-
кою нашого університету. Студенти Київського міжнародного 
університету залюбки поділилися своїм враженнями та думка-
ми про навчання.
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Як і багато  
дев’ятикласників, я мав великий вибір, 

до якого коледжу вступати. І я обрав саме ко-
ледж КиМУ, бо тут я знайшов спеціальність до душі – 
туристичний бізнес і класний колектив викладачів. 

Про мій коледж я дізнався від старшого товариша, який 
закінчив КиМУ і зараз працює за кордоном. Він дуже задо-

волений роботою і з великою вдячністю згадує університет. Я 
вже два роки навчаюсь в коледжі і скажу, що тут багато яскра-
вих, надзвичайно компетентних викладачів і гарних студентів. 
Усе побудовано в навчанні дуже чітко, і ми вчасно отримуємо 

потрібну інформацію. Деканат і особисто директриса (доброзич-
лива і строга) постійно цікавиться нашими проблемами, дає 

відповіді на наші запитання і конкретно допомагає студентам. 
Я жодної хвилини не пожалкував, що обрав коледж КиМУ і 

раджу всім, хто ще вагається і хоче здобути гарну професію, 
вступати до нас!

Руслан ПРОНІН, 
студент ІІ курсу Коледжу,
спеціальність «туризм»

Університет розвивається 
завдяки рекомендаціям студентів, які 

вже закінчили своє навчання у КиМУ та зай- 
няли омріяну посаду. Окрім того, дуже чудово, 

що в Київському міжнародному університеті є мож-
ливість відвідувати підготовчі курси, які дають змогу 
ознайомитися із університетом. У кожного педагога 

свій підхід до студентів, вони заохочують та створюють 
сприятливі умови, щоб ми стали кращими. Людина,  

яка є неосвіченою, частіше всього робить  
лише безглузді для життя речі...

Микола СТЕПАНЕНКО, 
студент І курсу 

Інституту міжнародних відносин

У першу 
чергу наш навчальний 

заклад розвивається завдяки прези-
денту, який підтримує як викладачів, так 

і студентів, тому з кожним роком університет 
стає все популярнішим. Я вважаю, що в КиМУ дуже 

хороший педагогічний колектив, особливо хочу  
виокремити молодих викладачів, адже вони – амбі-
ційні, по-своєму застосовують методику викладання 

предметів, що допомагає студентам швидше зрозуміти 
ту чи іншу тему. Я вважаю, що кожна людина має  
підвищувати свій рівень розвитку, для того, щоб  

досягти бажаних результатів.

Анастасія АНДРІЇШИНА, 
студентка ІІІ курсу Інституту лінгвістики 

та психології

 

Ще три роки тому я навіть 
не уявляла, що буду навчатися в 

КиМУ. Це місце, де кожен може стати 
тим, ким захоче. Однією з переваг закладу є 

викладачі. Тут працюють найкращі фахівці, які 
знають свою справу. Іншою перевагою є  

смачна їжа, яка продається у буфеті за 
цілком демократичними цінами.

Аліна ГОРАК, 
студентка ІІІ курсу Коледжу,

спеціальність «видавнича справа»

                                                                                                   СТУДЕНТИ ТА УНІВЕРСИТЕТ   
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Як крайній варіант, замість торта для 
іменинника ще можна використати 
його імітацію, наприклад: 5 гамбур-
герів, викладених на широку тарілку зі 
вставленими свічками

Слухайте! Прислухайтеся до кожного 
слова, сказаного пошепки. Можливо, 
розмовляють про вечірку, на яку вас 
так і не запросили. А, можливо, вечірку 
готують саме для вас…

Випишіть дні народження викладачів, 
які у вас викладають, і просто вітайте 
їх. Вам неважко, а їм приємно; заодно 
встановляться дружні стосунки

12

у н і в е р с а л ь н а 
готовність д0 свята

у вигляді хитрощів ;)

На швидку руку можна приготувати 
торт «Спасіннячко». Для цього вам по-
трібно печиво і сметана. Печиво викла-
даємо на тарілку одним шаром, зверху 
ллємо сметану і посипаємо цукром.  
Вуаля – шедевр від шефа.

Кулька із фільму «Воно» може свідчи-
ти також про вкрай дружнє ставлення. 
Подаруй своєму другові таку кульку на 
його день народження і спостерігай за 
радістю на його обличчі.

Заведіть спеціальний «Зошит велико-
го митця» і записуйте туди влучні фра-
зи, які ви почули в університеті, або ж 
ті, які ви говорите спросоння. Робіть 
потім із записів мемну культуру!



Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

Упорядник: Наталія Коновал, І курс, Інститут журналістики                                     ЦІКАВІ ФАКТИ
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ЧИ ЗНАЄТЕ
ВИ,ЩО...

08
10

ДЕНЬ ЮРИСТА
Щорічно 08 жовтня в Україні відзначають професій-

не свято – День юриста. У нашій країні його святкують із 
1997 року. Свято встановили згідно з Указом Президента 
України «Про День юриста» на підтримку ініціативи Мініс- 
терства юстиції України, Спілки юристів України та Спілки 
адвокатів України.

Історія свята. З’явилося таке свято у нас зовсім не-
давно. День юриста України було проголошено у 1997 
році. Це сталося за Указом Президента Леоніда Кучми від  
16 вересня 1997 року на підтримку ініціативи Міністерства 
юстиції України, Спілки юристів України та Спілки адво-
катів України. До речі, дата Дня юриста України обрано 
зовсім невипадково. Вважається, що саме 08 жовтня в 1016 
році Ярослав Мудрий видав звід законів «Руська правда», 
що став згодом правовою основою для розвитку централі-
зованої держави Київська Русь.

Традиції свята. Звичайно, таке свято проходить до-
сить спокійно і тихо. У День юриста офіційних заходів не 
влаштовують, але, незважаючи на це, у невеликих ком-
паніях колег проходить досить цікаве святкування. Крім 
цього, День юриста України – прекрасний привід, щоб 
привітати всіх знайомих правників із професійним святом.

06
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ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПОСМІШКИ

06 жовтня в усьому світі відзначається Всесвітній день 
посмішки (World Smile Day). Це, на диво, досить давнє свя-
то, яке з’явилося ще у 1963 році. Всесвітній день посмішки 
щорічно відзначається у першу п’ятницю жовтня.

За таке прекрасне свято ми повинні бути вдячні аме-
риканському художнику Харві Беллу. Напевно, мало хто 
про нього знає, адже його творчість не була дуже цікавою 
для людей мистецтва і критиків. Але безсмертя цей худож-
ник здобув завдяки досить цікавому випадку, через який і 
з’явився Всесвітній день посмішки

Традиції свята
Звичайно, таке яскраве і дивовижне свято як Всесвіт-

ній день посмішки проходить із чудовим настроєм. Девіз 
свята: «Зроби добру справу! Допоможи з’явитися хоча б 
одній посмішці!» Тож варто зазначити, що в цей день про-
ходить досить багато святкових заходів, які всім поліпшу-
ють настрій.

Дорогі друзі! Давайте просто посміхнемося, підійдемо 
до дзеркала і посміхнемося самі собі. Зробимо це декілька 
разів. І ще! І ще! Лише без сарказму. Не будемо себе кри-
тикувати! Просто посміхнемося!

14
10

ДЕНЬ ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
14 жовтня Україна святкує День Покрови Пресвятої 

Богородиці. Для православних українців це є найважливі-
шим релігійним осіннім святом.

Започатковане воно у Візантії, де було збудовано 
храм Пресвятої Богородиці на честь перемоги Констан-
тинополя над завойовниками (X століття). Це свято пов’я-
зане з ім’ям святого Андрія. Коли місту загрожувала сара-
цинська навала, святий Андрій під час молитви побачив 
у небі Пресвяту Діву Марію, яка розкрила над христия-
нами свій омофор (покров). Таке заступництво Богоро-
диці додало сил візантійцям, і вони дали достойну відсіч 
чужинцям. Свято Покрови ознаменовує також засинання 
природи та вкривання землі на зиму. В українських селах 
і до цього часу дотримуються давньої народної традиції 
справляти весілля після Покрови. Від Покрови і до почат-
ку Пилипівки – час наймасовіших шлюбів в Україні.

На Покрову варто слідкувати за погодою, адже в цей 
день можна зрозуміти, яка буде зима: тепла чи холодна. 
Наприклад, якщо на Покрову листя з вишень не опало – 
зима буде теплою...

Упорядник: Анна ГИРЯВЕНКО
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КИЇВСЬКОМУ МІЖНАРОДНОМУ 
УНІВЕРСИТЕТУ – 23 РОКИ

Вищий навчальний заклад «Київський міжна-
родний університет» – член Європейської асоціації 
міжнародної освіти.

Історія КиМУ розпочалася з 1994 року, коли 
Хачатур Володимирович Хачатурян висловив 
ідею про створення вищого навчального закла-
ду з метою підготовки фахівців-дипломатів для 
незалежної України, які змогли б заповнити ва-
куум, що існував тоді в Україні на терені східної 
дипломатії. Ця ідея була підтримана провідними 
політиками і дипломатами нашої молодої неза-
лежної держави.

Основна мета освітньої діяльності КиМУ – підго-
товка політичної, економічної, наукової еліти Украї-
ни – визначена концепцією його розвитку і від часу 
заснування послідовно втілюється в життя профе-
сорсько-викладацьким складом Університету.

Пріоритетами Університету були визначені 
Освіта і Творчість, Професіоналізм і Культура, Пат- 
ріотизм і Толерантність, а три «кити», на яких ґрун-
тується його освітньо-наукова діяльність – дисцип- 
ліна, субординація і професіоналізм – дали змогу 
втілити в життя ідею підготовки якісного високо-
професійного фахівця.

Специфікою та однією із суттєвих переваг КиМУ 
є вивчення іноземних мов, в т.ч. країн Близького 
та Далекого Сходу. Освітній процес в Універси-
теті здійснюється двома мовами – українською й  
англійською.

Київський міжнародний університет готує най-
кращих фахівців, які впевнено йдуть до своєї мети 
та згодом займають помітне місце у розвитку різ-
них країн.
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Випускники Університету працюють у посольствах 
України в Великобританії, Канаді, Іспанії, Лівії, Нігерії, 
Данії, Нідерландах, США, на радіо і телебаченні, у 
юридичних компаніях, очолюють компанії та мають 
власний бізнес, деякі з них поповнили когорту україн-
ських науковців у галузях філології та юриспруденції.

Цікаве студентське життя, насичені інформацією 
та емоцією лекції, дискусії на семінарах – це все про 
КиМУ! 

Уже 23 роки поспіль Університет постійно впро-
ваджує в освітній процес інноваційні технології, дивує 
своїх студентів новими методами, запрошує цікавих і 
відомих гостей.

З днем народження тебе, наша Alma-Mater, 
наш рідний Київський міжнародний університет!

Зичимо тобі процвітання, натхнення та нових 
звершень, неперевершених студентів, цікавих і твор-
чих викладачів на довгії-довгії роки!

Юлія СОЦЕНКО, 
студентка І курсу Інституту журналістики


