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ІНТЕРВ’Ю 

З ПРЕЗИДЕНТОМ 

КИЇВСЬКОГО 

МІЖНАРОДНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ

1.  Які у Вас 
враження від 
Свята знань 1-го 
вересня?

Просто найкращі 
враження, тому 
що я побачив 
блискучі очі 
дітей, які хочуть 
навчатися! Це 
стосується не 
лише тих, хто 
приєднався 
до нас у цьому 
році, а повністю 

всіх студентів 
Університету. 
Мені дуже 
сподобалася 
також нова 
чудова шоу 
–  програма 
від наших 
талановитих 
акторів, яка 
зробила це свято 
ще яскравішим і 
виразнішим! 

2. Чи було у 
Вашому житті 

таке перше 
вересня, яке Ви 
закарбували у 
своїй пам`яті 
назавжди?

Так, це було те 
перше вересня, 
коли я повів 
до школи свою 
першу доньку. Я 
тоді був ще доволі 
молодий, і мене 
переповнювала 
гордість за мою 
дитину, яка йде 
до першого класу 
здобувати знання.

3. В нашому 
Університеті 
проводяться 
вибори голови 
Студентського 
парламенту. Що 
Ви порадили б 
кандидатам, які 
беруть участь у 
виборах, і які Ваші 
думки загалом 
про вибори?

По-перше, я хочу, 
щоб ці вибори 
були чесними та 
демократичними. 

По-друге, кожен 
із охочих має 
створити свою 
унікальну 
програму і 
запропонувати її 
виборцям. 

І, по-третє, ця 
людина має бути 
відповідальною, 
справедливою, 
працьовитою і 
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вимогливою, як 
до себе, так і до 
інших.

4. Які проблеми 
існують в 
Університеті, 
що потребують 
негайного 
вирішення?

Знаєте, проблеми 
є завжди. Тим 
паче для такого 
великого 
Університету як 
наш, тому було б 
дивно, якби їх не 
було. Ті складні 
питання, які 
виникли, я думаю, 
найближчим 
часом вирішити.

5. Що Ви хотіли 
побажали 
першокурсникам, 
щоб їх навчання 
було успішним?

Я завжди хотів 
для цього 
Університету 
лише одного, щоб 
студенти жили 
студенським 
життям. І я бажаю 
їм цього, щоб 
у свій час вони 
навчалися, не 
забували радіти та 
насолоджуватися 
життям і, головне, 
– кохати, тому 
що кохання 
робить життя 
незвичайним.

Інтерв’ю провела 
Яна МАЙДАНІК

Визначні події вересня

Звісно, ви знаєте, що вересень вирізняється не тільки 
Днем знань. Місяць, із приходом якого настає осінь, 
насичений безліччю свят, подій, річниць. Спробуємо 
згадати найбільш цікаві з них.

1 вересня — День знань. Відчуття, які виникають 
першого вересня, не можливо порівняти ні з якими 
іншими відчуттями з нашого дитинства. День 

знань завжди відрізняється яскравістю вражень і нових 
переживань, нових надій і несподіваних зустрічей.
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ПОДІЇ ВЕРЕСНЯ

2 вересня 
— День 
закінчення 

Другої світової 
війни. Цього дня 
1945 року о 9-й 
годині і 2 хвилини 
(за токійським 
часом) було 
підписано акт 
про капітуляцію 
останнього 
активного 
союзника 
фашистської 
Німеччини - 
Японії.

4 вересня над 
будинком 
Верховної 

Ради України у 
1991 році було 
піднято жовто-
блакитний прапор. 

8 вересня є 
днем, коли 
журналісти 

всіх країн 
демонструють 
світові свою 
згуртованість, 
особливо в 
справі захисту 
журналістських 
прав — 
Міжнародний 
день солідарності 
журналістів.

14 вересня є 
яскравим 
святом 

працівників 
кінематографії. 
День українського 
кіно відзначається 
щорічно у другу 
суботу вересня.

21 вересня 
двадцять 
п’ять років 

тому Генеральна 
Асамблея ООН 
проголосила 
день загального 
припинення 
вогню і відмови 
від насильства. 
Нині Міжнародний 
день миру 
відзначається 

щороку Організацією Об’єднаних Націй.

29 вересня — День пам’яті трагедії Бабиного Яру. 
Бабин Яр — урочище на північно-західній околиці 
Києва — одне з усесвітньо відомих місць трагедій, 

які стали символом Голокосту. Впродовж 29-30 вересня 
1941-го року за офіційними історичними свідченнями там 
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ПОДІЇ ВЕРЕСНЯ

розстріляли майже 
34 тисячі євреїв.

30 вересня 
є днем 
майстрів 

перекладу — це 
Міжнародний день 
перекладача. 
Переклад 
усної мови або 
письмового 
тексту з однієї 
мови іншою — 
справа серйозна! 
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Від точності 
й цілісності 
перекладу 
залежить смисл! 
Міжнародний 
День перекладача 
є професійним 
святом людей цієї 
славної професії.

  Інформац ію 
підготували 

Ярослав 
Малашок і 

Марина Чорна
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Інтерв’ю: Дерюгін

Віктор Іванович

Де ви народилися?

Я - киянин, народився у Києві. Носій 
російського прізвища, хоча мати у 
мене з Канівщини, а батько - з Західної 
України, з міста-героя Моршин.

Що вплинуло на  вибір Вашої 
майбутньої професії?

Чесно вам скажу, напевно, лінь. Це 
ж професія ледачих, язиком тріпати, 
щось там фантазувати. Ну це я жартую, 
звичайно, (сміється), насправді, все 
вирішив випадок. До нас прийшов 
викладач української мови та 
літератури, Євгенія Савеліївна, 
яка потім організовувала вечір, 
присвячений Сергію Єсеніну. Вона 
прийшла і запитала: «Чи є у вас хтось 
балакучий? Не вистачає учасників». 
Хтось вказав на мене. І вона «бах» 
мені на стіл том С. Єсеніна. Я  вибрав 
вірш, брав участь у вечорі Єсеніна, 
прочитав добре, мені сподобалося, 
сам обрав «Пісня про собаку». До цих 
пір пам'ятаю. Ось таке знайомство 
було!

А потім вона ж мене перетягла в 
Будинок піонерів, де ми грали п’єсу 
«Снігова Королева». Я був Каєм. Далі 
з керівником я посварився, бо знову 
треба було йти на якийсь вечір, а 
було лінь. І ось 10 клас, випускний. Я 
приходжу додому, а мама каже: «Була 
викладач у нас вдома, сказала щоб ти 
подумав, можливо, це твій майбутній 
хліб». А я що, я їй вже все сказав 
десять разів і вже рік як з нею не 
розмовляв з цього приводу.

В один прекрасний березневий 
день, уже час було писати свої 
міркування на тему: «Ким ти хочеш 
бути», а за мене все вже було 
вирішено старшими: таксопарк, 
там я повинен був бути помічником 
механіка, там пройти курси водія, а 
потім в армію йти водієм, набирати 
стажу, повернутися додому і їздити 
містом заробляти гроші на таксі. 
Все просто і вже вирішено за тебе. 
І тут класна керівниця,  говорить 
так : «Дерюгін, я чула ти збираєшся 
в театральний інститут вступати?». 
Я кажу: «Так, а що?» - Так зухвало, 
нахабно. І тут пролунав головний 
монолог, який змінив, можна сказати, 
все моє життя. Вона сказала, мовляв, 
ти - хлопець із робітничої сім'ї, 
робітничих кварталів.. Ось це гординю 
мою зачепило, і я: «Ах, так? На зло 
вступлю». Пішов вибачився перед 
Євгенією Савеліївною. Вона сказала: 
«Ну,нарешті! Так, забули і починаємо 
готуватися». Потім був творчий 
конкурс, його я пройшов, мені 
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дали довідку, що я можу подавати 
документи у театральний інститут. 
І, знаєте, я вступив, з першого разу. 
В театральний інститут імені Івана 
Карпенка-Карого, тоді він був один. 
Правильно, чи не правильно це було, 
я тільки потім почав усвідомлювати!

Як проходили Ваші студентські роки? 
Які емоції у Вас викликають згадки 
про навчання?

Навчання у нас було з 8:30 до 21:30 
кожного дня, 6 днів на тиждень: лекції, 
індивідуальні заняття (сценічна мова, 
вокал), а потім репетиції. Після цього 
було шість  пропозицій: Чернігівський, 
Івано-Франківський, Запорізький 
«ТЮЗ», Дрогобицький театр та інші. 
От Івано-Франківський мені відразу 
давав однокімнатну квартиру, якщо 
б я поїхав. Спокуса була моторошна, 
уявіть, тобі 21 рік, а у тебе вже 
квартира. Але проблема була – в 
театрі не було молодого складу.
У нас був акторсько-режисерський 
курс. Ми готували виставу, їздили в 
Москву на Малу Бронну в театр, де 

показували виставу в таємниці від 
нашого педагога. Іноді проводили 
невеликий експеримент - грали 
роль нашого суперника. Ми вже 
були на четвертому курсі, дипломні 
вистави… А з цим спектаклем нас 
брав Київський "ТЮЗ", але за одної 
умови - потрібна була довідка, що 
ми хоча б на рік звільнені від армії. 
А тут Польща, Афганістан.. Ховатися 
я не збирався! Поїхав із фільмом 
Буковського-старшого "Провал 
операції Велика Ведмедиця". Після 
інституту знімався в кіно, де зіграв 
невелику роль. Приїхав, і мене через 
три дні  забрали в армію. 

Служив я в Польщі. Повернувся з 
армії і пішов на Київську кіностудію 
імені О.П.Довженка.  Прийшов туди 
асистентом режисера. Подавався 
на вищі режисерські курси, потім 
почав працювати над маленькими 
постановками, сюжетом для 
журналу. Потім була невелика 
ігрова короткометражка. Потім я 
пішов на тарифікацію. Тарифікація є 
вищим усвідомленням того, що ти - 
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професіонал. Держкіно СРСР присвоїв 
мені тарифікацію кінорежисера. А 
потім була робота, підключилося 
телебачення. Я об'їздив всю країну, 
крім Далекого Сходу. Я був і в 
Заполяр’ї, на Кавказі і Середній Азії, 
у Криму, звичайно ж, два рази в рік... 
Теж об'їздив Європу, не дістався 
тільки до Іспанії. Тому ось такий був 
мій вибір. Шкодую чи не шкодую?.. 
Однокласники запитували: «Шкодую 
чи ні?». Не шкодую! Правильний вибір 
зробив за свої роки, адже головне 
- це залишитися у професії. Якщо у 
професії, то правильно зробив вибір.

Скажіть, будь ласка, маючи статус 
Заслуженого діяча мистецтв України, 
кінорежисера, чому Ви вирішили 
навчати своїй майстерності саме 
студентів Київського міжнародного 
університету? 

А звання до мене прийшло теж 
абсолютно випадково! Я знімав 
трилогію: два фільми у 2005 і 
один – у 2007. Про Голодомор – 
технології геноциду, а потім мені 
зателефонували і сказали: "Відкрийте 
сайт". Я відкрив, а там: "Присвоєно 
звання..." Я думав, що це жарт, а потім 
уже запросили, вручили медаль – мені 
було приємно. От і все! Я з 2006-го 
року - член спілки кінематографістів.  

Одного разу мені зателефонували 
з Київського міжнародного 
університету. Мене покликали – я 
приїхав. Взяв перший курс, хороші 
студенти, ось уже вони  на другому 
курсі!
Я, наприклад, не можу писати наукові 
статті, це - не моє. Я можу писати 
тільки сценарії. Я - практик більше, 
мені б виїхати в поле, з камерою 
познімати – це цікаво!

Чим хороша наша професія? Кожен 
раз завжди щось нове. Я скільки 
проектів робив у телебаченні, я - був 
головним режисером телекомпанії 
"Київ", коли вона створювалася, 
потім була телекомпанія "Вісник". 
Робив кримінальну програму на 
«СТБ», потім на «ICTV». На «Інтері» 
закінчував музичний проект "Під'їзд"... 
Була перша проба запуску серіалу, 
ми зняли шість із половиною серій. 

Я працював на «Тонісі», «Сіті», 
створюючи проекти. І на Першому 
Національному теж працював...

Скажіть, будь ласка,  на Вашу думку, 
в якому стані зараз перебуває  
український кінематограф?

У нашій роботі знаєте, що важливо? 
Режисери - це професія універсальна. 
Моя студія, на якій я виховувався, 
знімала все: ігрове кіно, кіно для 
телебачення (багатосерійне), і 
мультики, і багато документального, 
популярного, навчального кіно. 
Студія була в десятці найсильніших у 
СРСР!

Нині багато фільмів знімають за 
мотивами художньої літератури. 
Які книги, на Вашу думку, повинен 
прочитати кожен студент?

За книгами так, звісно, знімають кіно. 
Сучасних, звичайно, авторів потрібно 
знати, але і класиків забувати не 
треба. 

Нещодавно Україна відзначила День 
українського кіно. Як Ви вважаєте, 
які ознаки  повинен мати фільм, щоб 
привернути увагу глядача? 

Знаєте, у будь-якій творчій професії, 
має бути внутрішній цензор. Є закон, 
за яким мене навчали кіношники, 
коли я прийшов на телестудії: 
"Після нас повинна рости трава". 
Ось ти побував у цих людей, знімав, 
розповідав, потім поїхав, а вони 
повинні шкодувати, що тебе немає, 
чекати на тебе ще раз, щоб ти приїхав. 
Ось це називається "рости трава". 
Це означає, що ти працюєш, робиш 
усе правильно. Професія має бути 
синтетичною. Сьогодні ви знімаєте 
робітника Василя, який придумав 
витягнути золотий болт. Він - новатор. 
Ви повинні зробити цей фільм таким, 
щоб вся країна закохалася в нього. 
А завтра ви будете знімати першу 
людину в країні (президента). Відтак 
потрібно навчатися робити це 
тактично, правильно, шанувати того, 
до кого ви приїхали!

Спілкувалися Іванна Маруга
та Юлія Ахметгораєва

ЗНАЙ НАШИХ В ОБЛИЧЧЯ

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
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6
СПОГАДІВ

НАШИХ

СТУДЕНТІВ

ПРО ЛІТО

3

1 ЛЮЛЬКА АЛІНА

ВАРНОВА ДАРІЯ

ЯБЛОНОВСЬКА ЯНА

Літо – це улюблена 
пора для багатьох 
людей, особливо 
для молоді. 
Представляємо 
інтерв’ю від наших 
студентів про те, як 
саме вони провели 
літні канікули!

2

– Привіт! Розкажи 
про найцікавішу 
подію, яка 
відбулася з тобою 
протягом цього 
літа.

– Привіт! Насправді 
це літо було 
шаленим і дуже 
насиченим, 
виділити якусь 
одну подію 
важко. Я досить 
непередбачувана 

– Де сами Ви 
провели своє літо?

– Звичайно, деякий 
час я була вдома, 
але цим літом 
я дуже багато 
подорожувала! Я 
встигла відвідати 
море, а також деякі 
чудові країни. 

Мені пощастило 
відвідати чудове 
місто Лондон, 

– Як і де Ви провели 
своє літо?

– Сама я живу в 
Одесі, і все літо 
провела там! Я 
кожної неділі їздила 
на море. Хоча б 
один раз, але все 
ж таки їздила. Я 
дуже люблю море, 
люблю слухати 
шум припливу та 
вдивлятися у синю 
безодню. Море – 

це мистецтво, яке треба вміти бачити та 
слухати. У мене море завжди асоціюється 
з літом, тому можна впевнено сказати, що 
для мене літо пройшло прекрасно.

–Як для Вас пройшов період складання 
ЗНО?

– Дуже добре, але, звичайно, важко 
у моральному сенсі. Увесь червень 
моя голова була навантажена купою 
матеріалу.

– Незважаючи на це, Ви вступили до 
вищого освітнього закладу, пройшли цей 
досить нелегкий період. Ви задоволені 
тим, що вибрали саме КиМУ?

– Так, звичайно! Я вступила до 
найкращого університету в Києві.

ГОВОРЯТЬ СТУДЕНТИ
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людина, мої плани змінюються просто за 
секунди. Отож!
Наприклад, цього літа, я, не очікуючи для 
себе, отримала запрошення та побувала 
на фестивалі кави, та ще й до того виграла 
приз у лотереї – 3 пакунки кави з-за 
кордону. Ось така історія.

– Чи є в тебе хобі? Чим почала займатися?

– Хобі у мене безліч! Я завжди люблю 
бути в центрі подій, тому мої захоплення 
змінюються дуже швидко. Цього літа я 
зацікавилася грою на гітарі, але через 
брак часу думаю, що ця ідея відійде на 
інший план.

– Де ти відпочивала? Чи була на морі?

– На превеликий жаль, на відпочинок 

поїхати не вдалося, було багато справ. Та 
й казали цього року було холодне море, 
не хочу витрачати гроші  «аби поїхати».

– Що корисного для себе ти дізналася 
впродовж трьох літніх місяців?

– Як я вже згадувала раніше, була на 
фестивалі кави, тому набула безцінний 
досвід у цій справі. Я досі під враженням 
від майстерності бариста, що малювали 
лате-арти – це просто щось неймовірне.

– Чи сподобалося тобі літо 2019? Оціни за 
шкалою: від одного – до десяти.

– Незважаючи на деякі не досить приємні 
події, це літо було крутим.

Ставлю йому тверду сімку.

1

вдихнути красу цього прекрасного міста. 
Побачити Big Ben та London Eye.

Старовинний Лондон зарядив мене 
прекрасними емоціями на ціле літо. 

Наступною моєю зупинкою за це літо 
став величний Стамбул – це надзвичайно 
красиве місто з дуже багатою історією, яке 
залишило в моїй душі вагомий слід.
Закінчилася моя літня мандрівка поїздкою 
до поетичної Італії. Пахощі цієї країни не 
дають забути її й по цей день.

– Чи сумували Ви за рідною Україною?

– Звичайно! Але я дізнавалася, пізнавала 
нову культуру, новий менталітет. Закінчу 
свою відповідь на Ваше питання крилатим 
виразом: «У гостях добре, а вдома краще».

2

3

ГОВОРЯТЬ СТУДЕНТИ
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6

4 ФІЛІПЧУК АЛІСА

ПОКАТИЛОВА 
АНАСТАСІЯ

ДАРИНА 
ХІМШИАШВІЛІ

5

– Розкажи, як ти провела це літо?

– Я можу почати з того дня, коли у мене 
був випускний?

– Так, будь ласка.

– Загалом, випускний ми відзначали 
голосно, скандально та до ранку. Все, 
як за традицією. Наступного дня я 
відсвяткувала свій День народження. 

Цей день нічим не відрізнявся від 
попереднього заходу. Вони залишаться 
в моїй пам’яті ще надовго. Перший 

Літо – це довгі 
сонячні дні, 
теплі ночі. Це 
багато вільного 
часу для сім’ї, 
зустрічі з друзями, 
подорожі. 
Тому зараз ми 
запитаємо в 
наших студентів, 
як вони провели 
це літо.

– Привіт! Куди 
ти поїхала після 

навчання на свої 
літні канікули, 
якщо не секрет?

– Привіт! Я 
вирішила їх 
провести їх у 
своєму рідному 
місті Ізмаїлі. Я 
дуже люблю 
своє містечко та 
насолоджувалася 
його красою та 
барвами.

– Кому ти 
присвятила свій 
час? Зустрічалася 
з друзями?

– Майже весь час 

– Хей! Як справи? 
Де була цим літом? 
Їздила кудись?

– Привіт, добре. Так, 
цього літа я була за 
кордоном, в Польщі 
зі своїм братом.

– О, дуже файно! 
У якому місті ви 
були та які пам’ятки 
відвідали?

– Ми були в 

стародавньому місті Краків. Це дуже 
гарне місто – музеї, театри, театральні 
фестивалі. Нам дуже сподобалося 
проводити час старими, наділеними 
історією та зачарованими вулицями.

– Які порекомендуєш місця в Кракові, 
що варто відвідати нашим читачам, 
якщо вони туди поїдуть? Куди сходити 
повечеряти?

– Обов’язково погуляти в Ойцовському 
парку. Є на що подивитися: старі замки, 
відлуння минулих століть і тисячоліть – 
карстові печери та юрські скелі.
Мені там дуже сподобалося! Повечеряти 
можна у знаменитому кафе «Яма 
Михалика», але я рекомендую відвідати 
місцеві маленькі кафе, що заховані від 
очей туриста в глибині міста.

ГОВОРЯТЬ СТУДЕНТИ

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!



1313

місяць літа в мене пройшов так, як я й 
запланувала: спокійно та безтурботно. 
Ми з друзями просто купалися, а точніше 
мерзли в воді та засмагали. Загалом – це 
все, що ми робили. Ну, і зрозуміла річ, 
чекали, коли відкриється сезон овочів, 
фруктів та інших продуктів. Самі відкрили 
сезон шаурми і так далі, і тому подібне. 

Липень був кращим, тому що вода 
потеплішала. Ми живемо поряд із річкою 
Десенкою, а тому завжди відвідували 
місцевий пляж. За це літо його підлатали, 
в хорошому сенсі цього слова.

– Тобто його реконструювали?

– Так, він перетворився на повноцінний 
пляж. Передвиборча компанія вчасно 
підметушилася. Хоча, декілька тижнів ми 

з приятелями вважали, що він платний, 
та виявилось, що ні. Все ж таки є на світі 
добрі люди. Під кінець місяця я навідала 
свою бабусю в селі. Вона живе аж під 
самим Житомиром, що доволі далеко 
звідси. Загальний час займає приблизно 
6 годин. Як правило, добиратися туди 
складно, але воно того варте, безперечно. 

А от останній місяць – серпень – я 
намагалася влаштуватися на підробіток, 
але ніяк не виходило. Все навалилося 
доволі швидко: підготовка до вступу, 
особисті драми-мелодрами. Та й взагалі, 
це були останні сонячні дні! Треба ж 
було вижати з них все до краплини, до 
наступного літа. О от – настає друге 
вересня. Всі засмаглі та щасливі! І я 
залишилася задоволена тим, як я провела 
це літо!

4

я була за своєю сім’єю. Так, зустрічалася 
з друзями, оскільки ми всі у різних 
містах, то як можливо більше гуляли 
містом, розважалися, сиділи в кафе та 
спостерігали пейзаж та естетику Ізмаїлу.

– Що найбільше запам’яталося за весь цей 
час? Що ми можемо перш за все побачити 
у твоєму місті?

– Як ми з сім’єю гуляли ввечері біля 
набережної та спостерігали за темно-
синім морем, коли помаранчевий захід 
переливається в ніжно-рожевий – ці 
моменти дуже мені запам’яталися. Ізмаїл 
– це дуже різноманітне місто! Тут є місця 
для тих, хто любить дізнаватися історію 
міста, відвідувати старі площі, театри, 
виставки, і є для тих, хто любить гуляти, 
танцювати та розважатися. Тут всім раді!

5

ГОВОРЯТЬ СТУДЕНТИ
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Зі студентами 
спілкувалися:

Олена Тюріна
Богдан Шуст,

Єлизавета Смаглієва
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Найщиріші вітання в День учителя!
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***
Жовтень щедрий на барви осінні.

День освітянина – свято ж яке!
Тож університетській великій родині

Шле студентство вітання палке!

Сьогодні всі надзвичайно красиві,
Тож сонечком сяйте, будьте щасливі!

Ці зустрічі з Вами цікаві, охочі,
Щоб зорями сяяли викладацькі очі,

А студенти в універі
навчались на славу,

І вище Ваш труд
цінувала держава!

***
У цей святковий осінній час

Прийміть побажання від нас!

Хай буде здоров'я міцне, мов граніт,
І з ним Вам прожити не менше ста літ.

Хай горе обходить Вас стороною,
А щастя приходить і ллється рікою!

Хай кожен день до Вас прямує радість,
І довго десь блукає старість,

Щоб ніколи не старіли,
А душею молоділи!
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***
Що перша заповідь педагога

– Любити!
Це, перш за все,

Життя,
Бо в ньому жити:

Посіяти, плекати і радіти;
І знати,

Що добро росте,
Що вклав ти
Частку серця

В це створіння
І мудрість,

Й душу,
Тільки

Май терпіння,
Бо довго проростає

Те зерно,
Воно ж бо вічне,
В терніях воно!

А друга заповідь педагога
– Любити!

З натхненням діяти,
творити, шукати

І знаходить сходи,
І підійматись до зірок,

А кожним кроком
Є урок.

Ще й третя заповідь педагога
– Любити!

З своєю совістю
Дружити,

Щоб час пройшов
Й лови себе на слові:

Дорога педагога
Вся виткана з любові!

З повагою і любов'ю -
студенти КиМУ
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2 вересня 2019 року в актовій залі 
Київського міжнародного університету 
для учнів ліцею відбулося свято 
Першого дзвоника.

День Знань має велике значення 
для кожного, адже знаменує початок 
нового етапу.
Зі святом усіх привітав президент 
Київського міжнародного університету, 
професор Хачатурян Хачатур 
Володимирович, який побажав учням 
отримувати якомога більше знань, 
викладачам – допитливих учнів. 
Кашпіровська Людмила Миколаївна, 
директор Ліцею Київського 
міжнародного університету привітала 
всіх зі святом та побажала учням 
легкого начальних року, позитивних 
оцінок, а колегам – нових зустрічей з 
юними талановитими особистостями.
Ведучими свята були учні 11 класу – 
Сіденко Людмила та Караульний Нікіта.
Присутні насолодилися музичним 
вітаннями від Олександри Бабак і 
Артема Гузара. Олександра виконала 
пісню, яка  нагадала всім про найкращі 
події цього літа, а виступ Артема 
заполонив усі серця в залі.

Ще більш впевненості всім учням  
додав випускник 2019 року 
Яловенко Ярослав. Він побажав 
п’ятикласникам та всім, хто вперше 
був на святі, швидше адаптуватися, 
а одиннадцятикласникам – успішно 
скласти іспити. Ярослав запевнив усіх, 

що ніколи не треба хвилюватися, а 
лише вірити в свої сили!
Заступник директора з навчально-
виховної роботи Депутат Ніна 
Олександрівна  призначила  учнів, 
які запросили ліцеїстів на перший 
урок!  Рабін Артем та Панчук Софія, 
учні 5 класу,  урочисто сповістили про 
початок 2019-2020 навчального року. 
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Ніна Олександрівна привітала всіх та 
побажала щасливого старту в новому 
навчальному році!

Вітаємо всіх з початком навчального  
року! Цікавих занять і веслих перерв, 
невичерпного натхнення, успіху, миру!

Людмила Сіденко
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Екскурсія студентів КиМУ
в Будапешт і Відень

ВІСТІ З КОЛЕДЖУ

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

14-19 червня 
2019 р. студенти 
Київського 
міжнародного 
університету та 
Коледжу КиМУ 
вирушили в 
навчально-
оздоровчу 
поїздку до 
європейських 
столиць Відня 
та Будапешту з 
відвідуванням 
надзвичайних 
оздоровчих 
термальних 
купалень.

Організатор 
туристичної 
подорожі - к.і.н., 
доцент І.І.Судак, 
завідувач 
кафедри 
міжнародних 
відносин КиМУ.

Група з 11 
студентів  та 
двох керівників 
(доцент Судак 
І.І. та викладач 
КиМУ Кісельова 
Я.В.) 14 червня 
виїхали потягом 
з Києва до 
Ужгорода.  
15 червня, 
після перетину 
угорського 
кордону, група 
автобусом 
відправилася 
з Ужгороду до 
термальних  
чудес Угорщини, 

до угорського 
Памуккале – 
міста Егерсалок.

Це місце, що 
поєднало у собі 
надзвичайну 
природу, цілющі, 
теплі джерела 
та єдиний в 
Європі великий 
соляний пагорб. 
Через унікальну 

термальну 
воду, яка багата 
мінералами, 
на поверхні 
утворилася 
«соляна шапка». 
Цілюще джерело 
б’є з глибини 
400 м і роками 
намиває ось 
такий застиглий 
водопад. Над 
ним піднімається 

пара та є запах 
сірки. Вода в 
джерелі гаряча, 
близько 65 
градусів. 

Студенти 
відвідали 
купальні, три 
години провели 
в різних 
розважальних 
басейнах, 
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ексклюзивних 
саунах, приємних 
ваннах. 

Наступного дня 
– 16 червня на 
студентів чекала 
столиця Австрії – 
Відень. Екскурсія 
розпочалася 
з площі Марії 
Терезії, яка 
вражає своїми 
розмірами. У 
центрі площі 
розташований 
пам`ятник самій 
імператриці, 
а з обох боків 
– абсолютно 
однакові 
споруди-музеї.  

Нас чекала 
оглядова 
екскурсія 
«Величний 
Відень», гуляючи 
вулицями 
Кольмаркт 
Грабен і 
Кентнерштрассе, 
дісталися 
знаменитого 
віденського 
палацу Хофбург, 
що належить до 
числа головних 
визначних 
пам'яток 
міста. Також 
екскурсовод 
показала Ратуш, 
Парламент 
та Віденську 
оперу, Собор 
Святого Стефана 
– шедевр 
архітектури, 
розташований на 
маленькій площі 
Стефанплац у 
самому серці 
Відня.

Згодом на 
студентів чекав 
гостинні заклади, 

де спробували 
відомий тортик 
«Захер» та 
штрудель.

Родзинкою 
Відня став палац 
Шенбрунн – 
головна літня 
резиденція 
Габсбургів, палац 
у стилі бароко, 
тепер музейна 
цінність, що є 
під охороною 
ЮНЕСКО. У 
1830 році тут 
народився 
майбутній 
імператор 
Франц-Йосиф, 
котрий правив 
Австро-
Угорщиною 
впродовж майже 
семи десятиліть. 
Разом із 
екскурсоводом 
ми відвідали 41 
кімнату палацу 
Шенбрунн.

Наступного дня 
на студентів 
чекала столиця 
Угорщини –
Будепешт. Ми 
відправилися 
на оглядову 
екскурсію 
«Будапешт – 
перлина Дунаю». 
Унікальна 
архітектура, яка 
об'єднує в собі 
два яскраво 
виражених 
історичних 
центра міста. 
Це пов'язано 
з тим, що із 
західного боку 
річки Дунаю 
розташувалося 
місто Буда, а 
на схід - Пешт. 
Екскурсія 
розпочалася 
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з головної площі 
столиці – площа Героїв. 
Прикрашає її висока 
колона з архангелом 
Гавриїлом зверху, і 
пам'ятники, зведені в 
пам'ять лідерів семи 
угорських племен - 
засновників угорської 
держави - біля підніжжя 
колони.

Група відвідала казковий 
замок Вайдахуняд, 
побудований в одному 
з найкрасивіших місць 
Будапешта – парку 
Варошлігет. Зовні 
пам'ятка дуже схожа 
на трансільванський 
бастіон. Замок 
знаходиться біля 
найбільшого озера. На 
сьогодні в Вайдахуняд 
розташовується музей 
сільського господарства.
Далі відправилися 
на Рибальський 
бастіон, який є однією 
з найкрасивіших 
архітектурних пам'яток 
Будапешта. Це 
архітектурна споруда 
розташована на 
Кріпосному пагорбі. 
Рибальський бастіон був 
побудований на місці 
старого рибальського 
ринку.

Екскурсія продовжилася 
і група відвідала Базиліку 
Святого Стефана: 
католицький собор 
в Будапешті, найбільший 
храм столиці Угорщини; 
Собор Матяша – одна з 
найгарніших будівель 
Будапешта, побудований 
у період між 1250 
та 1270 роками під 
патронатом короля 
Бели IV; знамениту 
пам'ятку Будапешта, 
будівлю угорського 
Парламенту. Ця будівля 
стала результатом 
пам’яті про минулу 
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велич та багаторічного 
прагнення нації до свободи 
та власної держави. 

Найціннішим скарбом 
парламенту є Священна 
Корона (XII ст.), яка разом 
з іншими королівськими 
реліквіями знаходиться 
під куполом. Корона є 
державним символом 
незалежності Угорщини. 
День у Будапешті закінчився 
неперевершеною 
програмою «Будапешт 
в ілюмінації» – годинна 
прогулянка по вечірньому 
Будапешту. Мости і 
набережні в прекрасній 
ілюмінації, незабутнє 
враження від яскраво 
освітленого нічного міста. 
Шикарні панорамні види, 
що відкриваються з головної 
річки Європи, занесені 
ЮНЕСКО в скарбницю 
культурної спадщини 
людства.

19 червня група 
направилася до термальної 
купальні Мішкольц- 
Тапольца. Печерна купальня 
Мішкольц-Тапольца 
знаходиться у північній 
частині Угорщині. Це 
прекрасне, мальовниче і 
дуже незвичайне міcце.
Особлива привабливість 
єдиної в Європі 
водолікувальної купальні в 
тому, що вона розташована 
у природних, вимитих 
за тисячоліття 
термальними водами, 
печерах. Лікувальними 
властивостями наділена не 
тільки вода, а й повітря в 
купальні. До оздоровчого 
комплексу належить також 
відкрите термальне озеро, 
що наповнюють теплі 
джерела. 

Щасливі та задоволені 
студенти повернулася до 
Ужгорода, а звідти потягом 
до Києва!
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П’ятнадцяти та 
сімнадцяти-річні 
юнаки та дівчата 
вже починають 
замислюватися 
над вибором 
майбутньої 
професії. Світ 
манить до себе 
незліченними 
можливостями 
самореалізації. 
Ким бути? Як 
знайти себе? Як 
розкрити свій 
потенціал? Як 
знайти своє місце 
в житті? Слухати 
батьків? Слухати 
свого серця? 

КиМУ гостинно 
запрошує 
майбутніх 
абітурієнтів 
відкрити для 
себе омріяні 
спеціальності. 
14 жовтня  2019 
року Київський 
міжнародний 
університет 
святкуватиме 
25-річчя. Для 
вищого закладу 
освіти це вік 
молодості, 
перспектив, 
невпинного 
зростання. 

Ми готові до 
майбутніх 
звершень, раді 
демонструвати 
вам наші 
Переваги, 
Пріорітети, 
Перемоги! Ми 
допоможемо 
реалізувати Ваші 
бажання, бо для 
цього у нас є всі 
можливості.

КиМУ 
розвивається 
як класичний 
університет, 

Ось і настала осінь! Школярі сіли 
за парти, а вищі заклади освіти 

гостинно відкривають двері для 
майбутніх абітурієнтів
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тому поряд зі 
спеціальностями, 
таким, як: 
«Міжнародні 
відносини», 
«Міжнародне 
право»  та 
«Філологія», 
«Право» та 
«Туризм» стрімко 
розвиваються 
медичні 
спеціальності 
(«Медицина», 
«Фармація», 
«Стоматологія»). 

Сьогодні в 
університеті 
створена одна з 
найкращих шкіл 
театрального 
мистецтва (Ільїна 
Н.О. – директор 
інституту, 
Заслужена 
артистка України, 
професор; Сомов 
Л.М. – Народний 
артист України, 
професор). 

Майбутніх 
абітурієнтів 
запрошують 
також  факультети 
будівництва та 
архітектури, 
інформаційних 
технологій, 
економічний 
факультет, 
Інститут 
лінгвістики, 
Інститут 
психології та 
педагогіки. 
Майбутніх 
журналістів 
та режисерів 
запрошує Інститут 
журналістики, 
кіно і 
телебачення.

Якщо бажаєте 
поліпшити 
свої знання з 
профільних 

предметів, 
підготуватися 
до ДПА та ЗНО, 
знайти нових 
друзів, викладачів, 
які вас зможуть 
мотивувати – 
тоді Підготовче 
відділення 
Київського 
міжнародного 
університету 
чекає на Вас!

Пишаємося 
випускниками 
підготовчого 
відділення, які 
успішно склали 
ДПА та ЗНО і 
стали студентами 
Коледжу та 
Університету 
КиМУ!

Шановні учні 9 та 
11 класів! Будемо 

раді бачити 
Вас слухачами 

Підготовчого 
відділення КиМУ! 

Бажаємо Вам 
успіхів!
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Міжнародний фармацевтичний 
Конгрес «Оцінка технологій

охорони здоров'я
(Health Technology Assessment)

Як оцінити клінічну
та фармакоекономічну

ефективність препаратів»

25
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На фото: Косяченко Констянтин Леонідович – президент 
ГС «Українське агентство з оцінки технологій охорони 
здоров’я», доктор фармацевтичних наук, завідувач 
кафедри ОЕФ НМУ ім.О.О.Богомольця. Студенти IV 
курсу фармацевтичного факультету КиМУ : Мандрика 
Вікторія, Пономаренко Маргарита та Щербак Лілія

У межах 
святкування Дня 
фармацевтичного 
працівника України в 
м.Києві з 17.09.2019р. 
по 19.09.2019р. 
проходив 
Міжнародний 
фармацевтичний 
Конгрес за підтримки  
Міністерства 
охорони здоров'я 
України, Державної 
служби України з 
лікарських засобів 
і контролю за 
наркотиками; 
ДП «Український 
науковий 
фармакопейний 
центр якості 
лікарських засобів»; 
Національної 
академії медичних 
наук України; 
ДП «Український 
фармацевтичний 
інститут якості».

Студенти IV курсу 
фармацевтичного 
факультету КиМУ 
Мандрика Вікторія, 
Пономаренко 
Маргарита та Щербак 
Лілія  відвідали 
семінар на тему: 
«Оцінка технологій 
охорони здоров’я 
(Health Technology 
Assessment). Як 
оцінити клінічну та 
фармакоекономічну 
ефективність 
препаратів», 
що проводився 
19.09.2019р. у 
Виставковому центрі 
АССО International.

Семінаром 
цікавилися фахівці з 
галузей медицини, 
фармації та ін. У 
цьому заході брав 
участь Косяченко 
Констянтин 
Леонідович, 

президент ГС 
«Українське 
агентство з оцінки 
технологій охорони 
здоров’я».

Спочатку Олена 
Карчевська 
познайомила 
слухачів із 
тематикою та 
основними 
термінами.

Після цього 
Косяченко 
Констянтин 
Леонідович 
представив 
презентацію на 
тему: «Досвід 
та перспективи 
впровадження 
Health Technology 
Assessment (НТА) 
в Україні», в 
якійбуло детально 
викладено 
матеріали про 
діяльність 
організації, її 
історію, напрямки, 
етапи, цілі та 
досягнені успіхи.

Ним були 
надані також 
матеріали про 
НТА як інструмент 
формування 
стандартів у 
медицині та 
фармації.

Продовжили 
семінар два 
спеціалізовані 
експерти НТА 
Аристов Михайло 
та Мельничук 
Ольга, які доповіли 
про процес 
прийняття рішень 
та пошукові 
стратегії в 
медичних базах 
даних у контексті 
проведення НТА.
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КиМУ на Першому 
китайсько-

українському 
освітньому форумі

11 вересня 2019 р.

У стінах Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського за 
підтримки Департаменту освіти провінції 
Шеньси Китайської Народної Республіки 
(КНР) та Східної консалтингової компанії 
з управління відбувся Перший китайсько-
український освітній форум.

Основною метою цього Форуму було 
налагодження дружніх стосунків між Китаєм 
і Україною в галузі науки і освіти за рахунок 
створення базової платформи для співпраці 
між двома країнами.

У Першому китайсько-українському форумі 
брали участь представники як гуманітарних, 
так і технічних університетів КНР та України, 
серед яких був і Київський міжнародний 
університет. Інтереси КиМУ представляла 
керівник відділу по роботі з іноземними 
студентами, кандидат економічних наук, 
доцент  Ю.С.Ремига. 

Впродовж роботи Форуму Ю.С.Ремизі 
вдалося зацікавити китайських представників 
перспективами співпраці щодо обміну 
між студентами та викладачами, наукових 
розроблень і досліджень, спільних освітніх 
програм між університетами, проведенні 

науково-практичних конференцій, 
презентацій, симпозіумів, проектів, випуску 
фахових публікацій тощо.

Сподіваємося, що Форум стане новою 
відліковою точкою співпраці між Київським 
міжнародним університетом і університетами 
КНР, сприятиме подальшому зміцненню 
дружби як в освітньо-інформаційному полі, 
так і інших напрямах наукової співпраці.
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Фільми, на які ти чекаєш у жовтні

1. Джокер
(Joker)

Події розгортаються 
у 1981 році у Готем-
сіті. Комік Артур 
Флек (Хоакін Фенікс) 
розчарувався у 
своїй професії. 

Незатребуваність 
його таланту та 
відсутність любові 
від глядачів зіграли 
злий жарт. Артур 
втрачає розум та 
починає вбивати 
людей.

Кримінальна 
драма «Джокер» – 
це спін-офф серії 
фільмів за мотивами 
DC Comics, не 
пов'язаний сюжетом 
із попередніми 
стрічками.

Фільм розповість 
про становлення 
героя Джокера. 

Одним з 
претендентів на 
головну роль був 
Леонардо Ді Капріо, 
проте вибір творців, 
як це вже відомо, 
Хоакін Фенікс. 
Актор спершу 
відмовлявся брати 

участь у екранізації 
коміксів, та зрештою 
погодився на роль. 

Режисером та 
співавтором 
сценарію фільму 
є Тодд Філліпс 
(«Похмілля у 
Вегасі»). Іншим 
співавтором 
сценарію став Скотт 
Сільвер («Боєць», «8 
миля»). 

Не дивлячись на 
жорстокий сюжет, 
«Джокер» узяв 
«Золотого лева» 
на Венеціанському 
кінофестивалі-2019.

2. Чаклунка: 
Повелителька 

темряви (Maleficent:
mistress of evil)

Невдовзі 
кіномани зможуть 
переглянути 
довгоочікуване 
продовження 
казкової 
історії фільму 
«Чаклунка: 
Повелителька 
темряви».

Пройшло кілька 
років відтоді, 
як Маліфісента 
(Анджеліна 
Джолі) наклала 
прокляття на 
юну доньку 
короля Аврору 
(Ель Феннінг). 

Чародійка 
та майбутня 
королева 
об’єднають зусилля, 
аби захистити ліс та 
усіх його казкових 
звірів від ворожих 
сил, які прагнуть 
лише знищувати усе 
на своєму шляху.

Фільм «Чаклунка: 
Повелителька 
темряви» є 
продовженням 
стрічки «Чаклунка», 
що вийшла на 
екрани у 2014 році.

Проект є вільною 
адаптацією 
диснеївської казки 

«Спляча красуня» 
1959 року.

Режисурою 
нового фільму 
зайнявся Гоакім 
Роннінґ («Пірати 
Карибського моря: 
Помста Салазара»). 

Виконавицями 
головних ролей, на 
радість багатьом 
прихильникам у 
всьому світі, стали 
Анджеліна Джолі та 
Ель Феннінг.

Прем’єру 
влаштували так, щоб 
фільм вийшов на 
екрани рівно через 
60 років після появи 
оригінального 
мультфільму.

Інформацію 
готували

Аліна Горак
і Лідія Короленко
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Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

Так швидко 
промайнуло літо, 

та прийшла золота 
осінь

Це гарна та специфічна 
пора року, що з одного 

боку чарує нас своєю 
красою, жовтогарячими 
барвами, новим 
виглядом природи, 
а з іншого – природа 
завмирає, листя опадає, 
вулиці здаються сірими, 
похмурими…

Ми пропонуємо низку 
порад, які допоможуть 
не просто навчитися 
безболісно переживати 
осінь, а й більше того – 
насолоджуватися нею.  

1. Творіть тепло. 
Щаслива осінь 
передусім має бути 
щасливою у ваших 
власних відчуттях. Чого 
так бракує восени? 

Звісно, тепла. Тому 
однією з перших осінніх 
покупок мають бути 
свічки. Придбайте свічки 
теплих барв - червоні, 
помаранчеві, жовті. 
Особливо пасуватимуть 
до осінньої пори свічки 
у формі гарбузів. 
Розставте їх по оселі, 
пам'ятаючи про техніку 
пожежної безпеки, та 
насолоджуйтеся їхнім 
теплом. Влаштовуйте 
вечері при свічках 
просто так, без 
особливого приводу. 
Свічки наповнять ваш 
дім затишком, а настрій 
одразу "потеплішає".

2. Танцюйте! Танці в 
таку погоду не лише 
звеселять вас, але й 

розженуть кров по 
тілу, тож ви неодмінно 
зігрієтеся. Якщо вас 
дуже непокоїть, як ваші 
"па" виглядатимуть 
для стороннього 
спостерігача, 
потурбуйтеся про 
те, щоб вас ніхто не 
бачив. А залишившись 

наодинці, увімкніть свою 
улюблену музику або 
мелодії, які соромитеся 
слухати при всіх, і 
просто віддайтеся 

танцю. Танцюйте для 
осені, танцюйте для 
себе, просто танцюйте. 

3. Озирніться назад: 
зробіть ваші власні 
підсумки цих дев'яти 
місяців року. Запитайте 
в себе, які духовні 
плоди ви виростили 
і який врожай на вас 
чекає далі. Подумайте, 
що ще ви зможете 
зробити цьогоріч до 
першого снігу або 
до Нового року. 
Заведіть блокнот 
для важливих 
підсумків і планів 
на майбутнє.

4. Сходіть у 
найближчий 
парк або ліс. 
Просто подихайте 
осіннім повітрям, 
помилуйтесь 
природою, 
наповніть вуха та 
легені запахами 
та звуками. 

Розслабтеся. Знайдіть 
п'ять хвилин, щоб ні 
про що не думати, щоб 
насолодитися моментом 
"тут і зараз". 

5. Створіть навколо 
себе красиву осінь. 
Аби осінь постійно 
нагадувала про себе 
не мрякою, а милими 
дрібничками, збирайте 
різнокольорового листя, 
каштанів. З опалого 
листя, попередньо 
просушеного, можна 
зробити не лише букети, 
але й гірлянду або вінок. 
Маленький лайфхак, 
якщо ви вирішите 
влаштувати подібне в 
лісі, краще випрасуйте 
листя, щоб воно не 
зігнулося від вологого 
повітря. Гарної осені!

Наталія Коновал,
Валерія Янко

Осінні 
лайфхаки


