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ІНТЕРВ’Ю З ПРЕЗИДЕНТОМ
КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Існує вислів, що 
студентські роки – 
найкращий період 
життя. Хачатуре 
Володимировичу, 
а якими були Ваші 
студентські роки?

Це дійсно був 
найкращий період 
життя, і цікавіше 
вже нічого не буде.  
Не знаю у кого як, 
але, напевно, всі 
так кажуть. Так, я 
вважаю, що найці-
кавішим періодом 
життя у мене були 
студентські роки.  
На жаль більше не 
буде такого цікавого 
періоду. Розумієте, 
це були найкращі, 
найвеселіші роки!  
У нас було і нав-
чання, і дозвілля 
хороше.  Такого, 
звичайно, як зараз, 
у нас не було і в 
нічні клуби ми не 
ходили, але у нас 
була дискотека, у 
нас були танці ... 
Загалом, було дуже 
цікаво!

А де Ви жили: квар-
тира чи гуртожиток?

Я жив у гуртожит-
ку.  На квартирі теж 
жив, але більше 
часу в гуртожитку.  
Там набагато ціка-
віше, ніж у квар-
тирі. Хоча... Коли 
організовувались 
якісь заходи, ми все 
одно були разом, 
незалежно від 
того, хто де живе.  

Гуртожиток чим ще 
цікавіший?  Там 
увечері організову-
вали пісні, у когось 
день народження ... 
У нас була гітара, 
ми навіть дістали 
касетний магніто-
фон.  Він у нас у 
кімнаті стояв, ми 
його ногою включа-
ли і вимикали.  Він 
був увесь у павути-
ні, але працював.

17 листопада – 
Міжнародний день 

студента. Як Ви 
святкували в свій 
час цей день?

Знаєте, я, чесно 
кажучи, не пам'я-
таю.  Ми добре від-
почивали, у нас на 
День студента була 
музика, в основ-
ному це був рок.  
Хлопці приходили, 
грали і в гуртожит-
ку, і  центральному 
корпусі.  Нам було 
дуже весело! А 
потім, ми бувало і 

продовжували його 
вже вдома, в гур-
тожитку. По-різному 
було.  У нас була 
невелика кав'яр-
ня, називалася 
"Воробушка".  Ми 
там збиралися, 
святкували.  Це 
було те кафе, куди 
в основному при-
ходили лише сту-
денти.  Зі спиртного 
було тільки пиво, 
але хлопці носили 
з собою все, що 
тільки можна було.  

ІЗ ПЕРШИХ УСТ
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ІЗ ПЕРШИХ УСТ

Чесно кажучи, було 
дуже весело.

Якби у Вас була 
машина часу, чи 
скористалися б 
можливістю повер-
нутися у своє сту-
дентство?

Щоб повернутися 
назад?  Ви знає-
те, напевно – ні.  
Чому?  Тому, що 
я повинен йти до 
кінця і подивитися, 
що далі.  Якби у 
мене, наприклад, 
запитали, чи хоті-
ли б ви бути без-
смертним?  Я б 
відповів, що – ні.  
Всьому має бути 
свій час!  Тому що 
студентське життя я 
пройшов, але є ще 
якесь життя, яке я 
ще не пройшов.  І 
навіть, коли я про-
йду все життя і буду 
йти на той світ, і 
мені запропонують 
повернутися, я, 
все одно, відповім 
– ні.  Тому що мені 
цікаво, що є далі.  
Якщо мене переко-
нають, що там нічо-
го немає, й тоді я 
піду туди, де нічого 
немає.  Моя філо-
софія облаштована 
зовсім по-іншому.  
Я по-іншому мислю 
про життя…

Як Ви прокоменту-
єте вислів, що до 
першої сесії ти ще 
не студент?

Я б не сказав, що 
до першої сесії ти 
ще не студент. Ти 
вже студент, коли 
тебе посвячують у 
студенти!  З пер-
шого вересня!  Хто 
таке сказав? Це 

абсолютно непра-
вильно. Таке гово-
рять для тих, хто 
прийшов без мети. 
Хто не хоче навча-
тися, хто просто 
прийшов подиви-
тися, що це таке.  
Ось для них – може 
бути. А  діти, які 
прийшли навчати-
ся, уже студенти, 
І вони ними стали 
після посвяти, 
коли пролунав гімн 
"Гаудеамус".  І це 
дуже святковий 
день для них, тому 
що вони вже сту-
денти!

Як проходила Ваша 
перша сесія?

Як я пам'ятаю –  
все-таки хвилював-
ся.  Хоча я вчився 

непогано, навіть, 
можна сказати, 
відмінно.  Але все 
одно ти хвилюєшся, 
тому що це перший 
раз.  Незважаючи 
на те, що від сту-
дентів другого курсу 
заздалегідь дізна-
єшся, який викла-
дач із яким характе-
ром... І у тебе, коли 
ти йдеш складати 
іспити, вже є деяка 
інформація.  Але 
все одно, напевно, 
хвилюєшся. Я не 
пам'ятаю, чесно 
кажучи, хвилювався 
я чи ні. Я взагалі-то 
впевнена людина 
по життю.  Напевно, 
хвилювався, зви-
чайно, але не дуже.  
Але щось таке 

було. А взагалі я – 
нормальна людина.  
Всі хвилюються, 
адже ставляться до 
цього з відповідаль-
ністю. Тому що, 
якщо людина бай-
дуже ставиться, то, 
звичайно, яке хви-
лювання там може 
бути?  Байдуже, так 
байдуже.  Байдужих 
людей, я вважаю 
безвідповідальни-
ми.

На Вашу думку, 
якими якостями має 
володіти сучасний 
студент?

Я вважаю, що сту-
дент – це поколін-
ня майбутнього, і 
тому він повинен 
ставитися до всьо-
го дуже серйозно.  

Він повинен мис-
лити, аналізувати 
(Правда це? Як це 
так правда?), аргу-
ментувати. Серед 
студентів є екстре-
місти, і їх немало. І 
найбільше їх серед 
молоді, тому що 
сучасна молодь не 
думає, не мислить.  
А потім, коли про-
йдуть роки, скаже: 
"Ой, а я неправиль-
но жив, я непра-
вильно думав".  
Тому я б хотів, щоб 
студенти, в першу 
чергу, аналізували, 
думали, а потім 
висловлювалися, 
а потім погоджу-
валися з цими 
ідеями, думками і 
приймали рішення. 

А не так: почув і 
пішов на почуттях.  
Які, зазвичай, най-
ніжніші почуття у 
людини?  Це релі-
гійні, національні 
почуття, на яких 
і грають екстре-
місти.  І частина 
молоді, невелика 
частина, слава 
Богу, але частина, 
все-таки, піддають-
ся.  Тому потрібно, 
щоб молодь слу-
хала і аналізувала.  
Молодь має бути 
демократичною.  
Рівність, демокра-
тія, повага до інших 
культур – у цьому 
руслі ми повинні 
виховувати наших 
студентів.  Щоб в 
майбутньому не 
було ксенофобії, 
антисемітизму, 
расизму… Ось що 
важливо. Студент 
повинен бути відпо-
відальним за свої 
слова і вчинки.

Що Ви б хотіли 
побажати ниніш-
нім студентам у 
Міжнародний день 
студента?

У першу чергу – це 
здоров'я і удачі.  
Це має йти пара-
лельно.  Успіху в 
навчанні, і щоб 
студенти повно-
цінно жили своїм 
студентським жит-
тям, тому що такого 
життя більше не 
буде.  Після закін-
чення університету 
вже почнеться інше 
життя. Теж цікаве, 
по-своєму, але не 
такою мірою, як сту-
дентські роки!

Матеріал готувала 
Іванна Маруга
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ПОДІЇ ЛИСТОПАДА

ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ ЛИСТОПАДА

1
01 листопада 

День народження Європейського союзу

Європейський союз - найбільше сучасне геополітичне об’єднання на сьогодні, представ-
лене понад півмільярдним народонаселенням, а також частина світової економіки, яка 
складає майже чверть у світовому валовому внутрішньому доході.
Станом на сьогодні, у Єврозону входять 19 держав-членів, що використовують євро 
як свою національну валюту. ЄС відіграє важливу роль у спільній зовнішній та безпе-
ковій політиці. Європейський Союз має постійні дипломатичні місії по всьому світу та 
офіційно представлений в ООН, Світовій організації торгівлі (СОТ), «Великій Сімці» та 
«Великій двадцятці».

2
09 листопада 

День української писемності
та мови

Це свято було встановлено 
Указом президента України 
від 6-го листопаду 1997-го № 
1241/97 і відзначається щороку 
на честь українського літописця 
Нестора - послідовника творців 
слов’янської писемності Кирила 
та Мефодія. Дослідники вважа-
ють, що саме з преподобного 
Нестора-літописця і починається 
писемна українська мова.
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3
17 листопада

Міжнародний день студентів

Студенти - це один із найбільш прогресивних верств суспільства в усі часи. Їх сміли-
вість і відвага до постійного втілення новаторських ідей, тяга до справжніх ідеалів сво-
боди не раз ставала взірцем до загального наслідування, надихаючи інших і виступаю-
чи прикладом для майбутніх поколінь.

4
21 листопада

День Гідності та Свободи
Указом від 19 листопада 2005 року № 
1619/2005, Президент України В.Ющенко 
встановив свято - День Свободи. Було 
запропоновано святкувати це свято щоріч-
но, 22 листопада, з метою затвердження в 
Україні ідеалів свободи і демократії, вихо-
вання почуттів національної гідності.

5
23 листопада
День пам’яті

жертв голодоморів

Цей День щорічно відзнача-
ється в Україні в четверту 
суботу листопада. Указом 
президента України від 
26.11.1998 року остання субо-
та листопада оголошувалась 
Днем пам’яті жертв голодомо-
ру.
Згодом Указом від 31 жовтня 
2000 року цей день став іме-
нуватися Днем пам’яті жертв 
голодомору і політичних 
репресій.

Матеріал готувала
Юлія Соценко
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ЗНАЙ НАШИХ В ОБЛИЧЧЯ

ІНТЕРВ’Ю З ОЛЕКСАНДРОМ КАТУНІНИМ

Добрий день, 
Олександрe 
Володимировичу. 
Скажіть,будь ласка, 
що Вас надихнуло 
обрати творчу про-
фесію?

Тобі сказати чесно? 
Ну дивись, це було 
дуже давно. У мене 
була дуже совкова 
сім’я: батько – вій-
ськовий ,  мама – 
лікар, дідусь також 
військовий. Тут 
навіть думки не 
було про креативну 
професію. Але у 
дев’ятому-десятому 
класі я дуже неохо-
че ходив на уроки 
математики,фізики, 
хімії. А поступати 
потрібно було, в 
мене був хороший 
атестат, я б не 
витримав ще мате-
матики. Але у долі 
були свої плани, я 
зустрів свого зна-
йомого, який мені 
сказав, що, окрім 
технічних вузів, є 
ще театральний 
інститут. І я вступив 
до нього з першо-
го разу. Але, якщо 
дуже коротко, я 
просто тікав від 
математики.

Хто був Вашим при-
кладом на початку 
творчого шляху?

Прикладом були: 
Шон Коннері, 
Інокентій 
Смоктуновський, 
Євгеній Леонов; 

Режисер –  Андрій 
Арсенійович 
Тарковський. Але 
тоді була обме-
жена можливість 
щось бачити. Все 
ж таки Тарковський 
був моїм настав-
ником, я картину 
«Сталкер» перегля-
дав  на третьому 
курсі, якраз коли 
вона вийшла. Я 
її подивився 18 
разів, і дивитися 
потрібно було за 
гроші, у кінотеатрі. 
До початку сеансу 
треба було випи-
вати кружку кави, 
нервово викурюва-

ти цигарку і йти на 
сеанс…

А хто Вам подоба-
ється зараз?

Anthony Hopkins, 
Thom Hanks, 
Russell  Crowe . 
Мені взагалі жінки 
дуже подобаються у 
кіно: Sandra Bullock, 
Kim Basinger, 
Sharon Stone.  А 
режисер: Tim 
Burton. Взагалі 
зараз усі прекрасні, 
особливо DiCaprio, 
дуже талановитий 
актор. Таке відчуття 
що він створений 

для кіно.

На Вашу думку, 
чим відрізняється 
студентське життя 
у  80-х від ниніш-
нього студентського 
життя?

По перше, ми 
навчалися в суботу, 
о 8.30 починались 
заняття і тривали 
до 16.00, з 16.00 до 
18.00 були індивіду-
альні уроки (вокал, 
сценічне мисте-
цтво), а з 18.00 
була режисура і 
так аж до десятої 
вечора. Що було 
на той момент най-
гірше, це найваж-
ливіша дисципліна 
– «Марксистко-
ленинская фило-
софия». Нас дуже 
сварили за пропус-
ки, за неуспішність 
і знущалися над 
нами чотири роки! 
А у сьогоднішнього 
студента більше 
простору,а особли-
во – більше доступу 
до інформації.

Як ви потрапили до 
КиМУ?

Це мій такий пер-
ший досвід, я взага-
лі ставлю спектаклі, 
знімаю фільми, 
пишу сценарії. 
Якщо б минулої 
осені мені б ска-
зали, що я буду 
викладачем – я б 
не повірив!  Але 
цього літа я зва-
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жився прийти на 
вступні екзамени і 
побачив по-справж-
ньому талановиту 
молодь. Це мене 
зачарувало! Це 
було невипадково, 
але й не навмис-
но. Можливо, це 
доля. Мені здаєть-
ся,у моїх студентів 
усе виходить, і я 
дуже задоволений. 
Викладати –  це 
дуже важка праця, 
тому що треба 
завжди приходити 
гідним і підготовле-
ним на лекцію.

Що б ви хотіли 
побажати студен-
там Київського між-
народного універси-
тету?

Хочу побажати 
чудової професійної 
долі!

Матеріал готувала 
Марія Чуйко
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ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ СТУДЕНТА
ВІД АБІТУРІЄНТІВ, СЛУХАЧІВ ПІДГОТОВЧОГО 

ВІДДІЛЕННЯ – СТУДЕНТАМ КИМУ!
Підготовча група 
з математики (11 
клас) щиро вітає 
всіх студентів 
КиМУ: фармацевтів, 
айтишників, стома-
тологів, юристів, 
акторів, журналіс-
тів, філологів, еко-
номістів, майбутніх 
гідів.

Хочу привітати 
майбутніх колег 
з Міжнародним 
днем студента! 
Хоч як не було 
б складно нести 
цю солодку ношу 
відповідальності 
за своє майбутнє, 
але я знаю, що ви 
– великі молодці і 
в вас все вийде!!! 
Бажаю вам успі-
хів, веселощів та 
багато нових вра-
жень! (Постнікова 
Марина)

Шановні журна-
лісти, вітаю вас 

із Днем студента! 
Сподіваюсь, що 
ви гарно відсвят-
куєте цей день! 
Впевнена, що кон-
церт буде гранді-
озним, як і кожного 
року! Гарного вам 
настрою! (Сергеева 
Дар’я)

Бажаю успіхів у 
навчанні, перебо-
роти всі труднощі, 
скласти всі сессії. 
Отримуйте задово-
лення від навчання, 
подавайте іншим 
гарний приклад!
IT-технології! Зараз 
це найрозвинутіша 
сфера життя, яку 
тільки змогла досяг-
ти людини. Бажаю 
вам щастя!! Бажаю 
гарних успіхів у 
навчанні,чудового 
настрою та гарних 
оцінок!

Студенти спеціаль-
ності « Сценічне 

мистецтво» – з 
Днем студента!! 
Бажаю удачі, енер-
гії, натхнення, 
яскравих вражень, 
легких іспитів, ціка-
вих подій. Нехай 
студентські роки 
минуть легко,без-
турботно та зали-
шать приємні спо-
гади на все життя! 
Нехай сьогоднішнє 
свято буде супер-
веселим! Веселого 
навчання! (Сергійко 
Аліна)

Студенти економіч-
ного факультету! 
З Днем студента! 
Студенти – народ 
підприємливий, 
винахідливий, а 
студентська пора 
– найвеселіша в 
житті! Хочу побажа-
ти веселого навчан-
ня і легкої сесії, гар-
них оцінок та при-
ємних миттєвостей, 
про які хотілося б 

згадувати і через 
багато років! Зі свя-
том!! (Василенко 
Дар я)

Дорогі студенти ! Я 
не буду вам бажати 
гарного навчання, 
складання сесії 
на «відмінно». Я 
хочу вам сказати, 
щоб ці студентські 
роки запам’ятали-
ся на все життя, 
проведіть їх реаль-
но весело, робіть 
вечірки, «відривай-
тесь», знайомтесь 
з новими людьми. 
У коледжі та в уні-
верситеті ви не 
тільки здобуваєте 
свою професію, але 
і вчитесь реально-
му життю, навіть, 
як виплутатись з 
тієї чи іншої ситу-
ації. Я впевнена, 
що половина з вас 
навіть не задуму-
ється, а чи пра-
вильну професію 
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ви обрали, дехто 
піде не тим шля-
хом, який обрали 
зараз. Нуууу, каси-
ри в АТБ , звичай-
но, всюди потрібні 
або продавці у 
Макдональдс. А, 
можливо, ви хоче-
те популярності та 
знімати відео в Тік-
топ? Ми самі буду-
ємо своє життя, 
завжди замислюй-
тесь, що ви робите, 
обдумуйте свої дії, 
не надійтесь на 
когось.,робіть все 
самі. Тож- не про-
гулюйте, веселіть-
ся… У цьому році 
я буду вступати до 
цього коледжу, і я 
дуже сподіваюсь, 
що мої роки не про-
йдуть дарма. Автор 
цього щедевраль-
ного рукопису-@ 
Sndrzz-це мій нік 
в Instagram. Всім 
удачі і добра! Цьом!

Любі студенти! 
Хочу Вам побажати 
гарного навчання, 
гарних однокурс-
ників, добре склас-
ти сесію! Вчитися 
треба і вчити, щоб 
гарно закінчити 
коледж або універ-
ситет. А найголовні-
ше – залишайтеся 
добрими людьми!  
Якщо у вас нічого 
не вийде з професі-
єю – можна завести 
свій ютуб-канал 
– це також вихід. 
Або йти працювати 
в Макдональдс – 
там завжди хтось 
потрібен. А краще 
всього навчатися, 
щоб не працюва-
ти в Макд…. А ще 
бажаю вам дотри-
муватися поведінки 
гарної, а то цей 

булінг вже набрид 
(Романовська 
Валерія). Люблю 
вас!

Шановні студен-
ти! Ви вже дорос-
лі, і кожен із вас, 
мабуть, вже точно 
вирішив, ким буде 
у майбутньому, з 
якою професією 
буде повязува-
ти своє життя. Я 
бажаю вам успіхів 
у навчанні, яке 
допоможе вам у 
кар’єрі. Щоб було 
легко вчитися та 
навчальний процес 
не був для вас яко-
юсь катастрофою, 
а був веселим і 
грайливим. Бажаю, 
щоб ваші одно-

групники підіймали 
вам настрй завж-
ди! Бажаю, успіхів 
у навчанні, гарно 
закінчити універ-
ситет та отримати 
гарну, бажану робо-
ту

Привіт тобі, доро-
гий студенте! Пише 
тобі слухач підго-
товчого відділення! 
Насамперед, хочу 
побажати тобі жит-
терадісності, успіхів 
у навчанні, звичай-
но ж, успіхів у ЗНО! 
Успіхів у всіх інших  
екзаменах! 

Вітаємо вас із 
вашим святом! 
Радіємо, що ви 
тут навчаєтеся! 
Реально, ви класні, 
що тут навчаєте-
ся, бажаємо тільки 
удачі!! Зустріньте 
вашу любов! Будьте 
разом і любіть одне 
одного! Бажаємо 
закінчити універ із 
червоним дипло-
мом! Чекайте нас із 
Настєю. Від всього 
серця-дві Насті!

Бажаю скласти всі 
сессії, вивчитися 
на ту професію, 
яку хочете здобути, 
Щоб стати спеціа-
лістом своєї справи, 
щоб у майбутньому 
мали гарну зарп-

лату. Знаю, що вам 
тяжко, але бажаю 
успіхів і досягнення 
своєї мети! З най-
кращими побажан-
нями, слухачі ПВ!

Хочу побажати 
гарного настрою 
та більше позитив-
них емоцій. Нехай 
удача супроводжує 
вас все життя!
Бажаю, щоб ви 
добре навчалися, 
вибрали, дійсно, 
свою дорогу в май-
бутньому. Можливо, 
вам буде важко, 
але я сподіваюсь, 
що ваша мета 

здійсниться!

Я ще навчаюсь у 
школі , тому ще не 
відчула на собі сту-
дентське життя. Не 
знаю, наскільки це 
складно, але хочу 
побажати успіхів, 
адже це майже 
фінальна ступінь 
навчання, терпіння 
і натхнення! Зараз 
дуже важливо 
отримувати насо-
лоду від навчан-
ня, кайфувати від 
пар і спілкуванні з 
одногрупниками. 
Сподіваюся, що ви 
проведете цей день 
–День студента-з 
насолодою, будете 
багато сміятися, у 
вас буде чудовий 
настрій весь день 
та й все життя! 
Успіхів, натхнення 
і щасливого сту-
дентського життя!! 
Сподіваюсь, що в 
наступному році 
познайомлюся з 
вами!

Хочу привітати 
стоматологів! Хочу 
їм побажати біль-
ше клієнтів, але 
з хорошими зуба-
ми. Щоб майбутні 
покоління мали 
неперевершену 
ротову порожнину! 
Бажаю здобувати у 
цьому університеті 
добрі знання, гарно 
виглядати, любити 
свою спеціальність!  
Вірте в себе, в свою 
мрію і ніколи не від-
ступайте від неї!!!

Бажаю успіхів усім 
студентам, які 
вчаться на фарма-
цевта, бо це одна з 
важких, але потріб-
них професій!
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ІЗ ДНЕМ СТУДЕНТА!

Вітаю Вас із Днем 
студента, майбутні 
підприємці! Ви вже 
подолали вели-
чезний шлях, і я 
щиро вітаю вас із 
цим! Я сама знаю, 
як це важко всту-
пити в омріяний 
Університет, і ви 
цього досягли!

Я вірю, що навчання 
в цьому Університеті 
дасть вам великий 
поштовх у житті. 

Але не стійте на 
місце, не вивчайте 
лише те, що викла-
дають. Знаходьте 
різні джерела знань, 
розвивайтесь у 
різних напрямах! 
Досліджуйте, тво-
ріть, дізнавайтеся, 
відкрийте цю «книгу 
життя» ширше. Не 
мисліть штампами, 
мислите нестан-

дартно, і тоді я 
впевнена, що ви 
досягнете нових 
вершин. А зараз 
святкуй, це твій 
день, і пам’ятай, ти 
можеш усе! 

Вітаю Вас із Днем 
студента, майбутні 
підприємці!

Бажаю вам терпіння 
і старанності, нехай 
ваш шлях до успіху 
буде без перешкод. 
Від щирого серця 
бажаю вам натх-
нення, позитивного 
настрою, впевнено-
сті у власних мож-
ливостях. Цінуйте 
та поважайте один 
одного, нехай ваше 
навчання буде в 
злагоді і дружній 
атмосфері!

Я хочу привітати 
студентів Інституту 

театрального мис-
тецтва з Днем сту-
дента! Зичу Вам 
сил, натхнення, 
бажання робити 
те, що ви робите 
зараз. Бажаю, щоб 
спеціальність, яку 
ви обрали, принес-
ла вам у майбут-
ньому задоволен-

ня та натхнення! 
Сподіваюся, ви 
обрали те, що вам 
подобається і що 
ви любите. Хай 
щастить!

Вітаю всіх студен-
тів КиМУ зі святом! 
Бажаю натхнення, 
нових звершень та 
успіху. Бажаю йти 
обраним шляхом 
і не мати сумнівів 
стосовно професії, 
яку ви здобуваєте. 
Гарно провести цей 
день!

Вітаю з Днем сту-
дента! Бажаю, щоб 
лекції не заважали 
студентським вечір-
кам, щоб сесії були 
легкими, залікова 
книжка – відмінною. 
Бажаю, щоб безсон-
ні ночі були не мар-
ними, бажаю ціка-
вих лекцій, веселих 

професорів і гарних 
друзів. Студентські 
роки – найкращі! 
Проведіть їх так, 
щоб це запам’ятало-
ся на все життя!

Дорогі журналісти! 
Вітаю з прекрасним 
Днем студента! Ви 
здобуваєте досить 
творчу та креатив-
ну професію, тому 
бажаю терпіння 
та наполегливості. 
Бажаю успіхів, натх-
нення та зацікав-
леності у предметі. 
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Удачі вам у майбут-
ньому! Всього най-
кращого!

Шановні студенти, 
майбутні та нинішні 
колеги!
Вітаю Вас із Днем 
студента! Бажаю 
гарного настрою, 
успішного складан-
ня сесії, успіхів у 
навчанні, веселих 
канікул і новоріч-
них свят. Сесія – це 
насправді не так і 
страшно, головне  
готуватися і не сва-
ритися з викладача-
ми.

Наша велика 
кимушна родина 
завжди буде готова 
вам допомогти і під-
тримати.

А які тут концерти – 
просто фантастика! 
Особливо до Дня 
студента, бо у нас є 
гарна традиція – у 
цей день виступа-
ють лише викладачі! 
Це завжди весело, 
гучно та смішно, аж 
до сліз. Сподіваюся, 
що вам також спо-
добається. Успіхів 

Вам! (учениця ліцею 
КиМУ)

Дорогі студенти! 
Вітаю вас із Днем 
студента!!! Бажаю 
Вам легкого навчан-
ня, успіхів на екза-
менах та не здава-
тися, а пройти цей 
шлях гідно!
Бажаю, щоб сту-
дентські роки стали 
для вас цікавими, 
продуктивними, 
щоб у майбутньому 
дивитися назад і 
згадувати цей час як 
найкращий період 
Вашого життя!

Бажаю успішного 
складання сесії!!! 
Удачі!!!

Дорогі студенти, 
майбутні журналіс-
ти!
Вітаю усіх із Днем 
студента. Бажаю 
вдало скласти 
сесію, не пропускати 
пари.
Побільше вдалої 
практики й цікавих 
лекцій! І пам’ятайте, 
краще все скласти 
завчасно, а головне 
– невдало складена 

сесія – не кінець 
життя.
Отримуйте задово-
лення від навчан-
ня, бо студентське 
життя – буває лише 
один раз!

Вітаю Вас із вашим 
святом і від щиро-
го серця бажаю 
успішного навчання 
і творчих успіхів! 
Нехай ваше життя 
стане захоплюваль-
ним!

Хочу привітати вас 
із таким чудовим 
святом! Адже роки 

студента – це дійс-
но круто! Зі святом 
нових знань, юних 
мрій. Бажаю, щоб 
кожен день був 
сповнений чудовими 
ідеями, кумедними 
історіями. Нехай 
роки студентства 
будуть неповторни-
ми, які пролетять 
швидко і легко! 
Напевно, найваж-
ливіші часи в житті 
людини – це сту-
дентські роки. Нові 
знайомства, спільне 
прагнення – здобути 

професію мрії. Хочу 
побажати веселого 
навчання і легкої 
сесії!

Вітаю вас із про-
фесійним святом. 
Можна побажати 
лише одного – це 
здобути ту спеціаль-
ність, яку ви хочете.

Майбутнім стома-
тологам бажаю 
побільше клієнтів, 
щоб вони отрима-
ли задоволення від 
того, що відвідали 
вашу особисту клі-
ніку.

З найкращими поба-
жаннями, Стас

Всього найкращого! 
Вірте в себе! Більше 
грошей та нервів! 
Гарно скласти іспи-
ти.

Бажаю міцного 
здоров’я, щастя і 
справжнього кохан-
ня і  щоб мрії збу-
лися

Сподіваюся, що у 
вас буде найкраще 
майбутнє!
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ЗІ СВЯТОМ!

ВІТАЄМО ВАС, ДОРОГІ СТУДЕНТИ!

18 листопада 2019 року в актовій залі 
Київського міжнародного університету від-
булося урочисте святкування Міжнародного 
дня студента – подія, яку чекали всі сту-
денти. Саме в цей день викладачі з року в 
рік вітають студентів зі святом та дивують 
своїми талантами. 

Цього року ведучими були професор 
Данченко Т. В. (проректор з навчально-ви-
ховної роботи) та Данченко Влад (студент 

магістратури спеціальності «Право»). 
Розпочав урочистий концерт президент 
Університету професор Хачатурян Хачатур 
Володимирович, який побажав студентам 
успіхів у навчанні та натхнення, і традицій-
но «щастя, любові та здоров'я», а згодом 
нагородив студентів грамотами за гарне 
навчання та опанування професійною май-
стерністю.

Згодом розпочалися виступи викладачів 
зі студентами. Сучасні пісні у танцюваль-
ному супроводі студентів, запальні танці. 
Зірками вечора були доценти – Гетало О. 
В. і Мозолюк О. Ю.; викладачі – Демченко 
В. П, Кісельова Я. В., Макеєнков П. С., 
Алексанян В. І. Студенти стоячи  аплодува-

ли, а під час ліричних номерів повмикали 
на своїх телефонах ліхтарики, що додало 
атмосфері чарівності та ще більшої святко-
вості.

Після феєричних виступів студенти мали 
нагоду побачити своїх викладачів в дитин-
стві – конкурс, який розпочався за тиждень 
до святкування «Хто це? Впізнай свого 
викладача!».
На екрані студенти побачили «дитячі» та 

«дорослі» знімки наших улюблених викла-
дачів.

Найбільш хвилюючою подією наприкін-
ці концерту стала презентація  Гімну 
Київського міжнародного університету. 
Автором тексту є президент університету 
професор Хачатурян Х. В. Виконали гімн 
Ольга Кирилюк, Олександр Заїка, Аліна 
Ткачук, Ярослав Флашнер. Студенти одразу 
встали та уважно слухали гімн. 
Бажаємо студентам успіхів, здійснення всіх 
мрій та вдачі на сесії.

VIVAT KYIV!

Аліна Горак,
Лідія Короленко
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ЗІ СВЯТОМ!

ДУМКИ СТУДЕНТІВ

17 листопада в Україні відзначають 
Міжнародний день студента. Студенти 
Київського міжнародного університету також 
із задоволенням святкують цей день. Багато 
хто йде гуляти, веселитися. У зв'язку з цим 
ми запитали наших студентів, як вони будуть 
святкувати цей день і що хочуть побажати сту-
дентам КиМУ на честь цього свята.

-Скоро день студента. Скажіть декілька 
слів-побажань усім студентам

- Першокурсникам бажаю терпіння, а іншим – 
бажання не опускати руки та боротися за своє 
місце під сонцем.
-Як ви будете святкувати? 
-Як і всі студенти - весело. 
(Гончаренко Діана,студентка 3 курсу коледжу 
КиМУ, спеціальністіь«журналістика»)

-Хочу побажати більше натхнення, менше про-
пусків. Будьте активнішими та беріть участь у 
житті КиМУ. 
-Як ви будете святкувати? 
- На жаль, я працюю на день студента.
(Чабак Поліна, студентка 3 курсу, спеціаль-
ність «туризм»)

-Скоро день студента. Скажіть декілька слів 

побажань усім студентам
-Бажаю, щоб у вас не було пропусків,закрити 
сесію і досягти успіхів у вашій галузі.
-Як ви будете святкувати? 
-Буду дописувати борги за навчання.  
(Камінська Катерина, студентка 1 курсу, спеці-
альність «журналістика» )

-Студентство один з найчудовіших періодів 
життя.  Бажаю кожному відчути всі його при-
нади.  Використовуйте кожну можливість, яку 

вам надає життя і спрямуйте енергію в потріб-
не русло.  Нехай ці роки залишать у вашій 
пам'яті позитивні та радісні враження.
 -Особисто я цей день хочу провести з близь-
кими і друзями, намагатися зарядитися енергі-
єю для нових звершень.
(Лебедєв Микола,студент  3 курсу,  спеціаль-
ність «комп'ютерні науки»)

-Хочу побажати нашим студентам сил  і тер-
піння на сесії.
-Святкувати буду з друзями,а в понеділок від-
відаю святкову виставу в університеті.
(Вітряк Оксана, 3 курс коледжу КиМУ, спеці-
альність «журналістика»)

Інтерв'ю брала
Сніжана Гур'янова
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НОВИНИ УНІВЕРСИТЕТУ

ТИЖДЕНЬ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

З 11 листопада 
2019 по 15 листо-
пада 2019 року 
в Навчально-
науковому інституті 
лінгвістики та пси-
хології та в ліцеї 
КиМУ за ініціативи 
директора Інституту 
лінгвістики та пси-
хології доцента 
Нагачевської О.О. 
відбувся Тиждень 
німецької мови під 
гаслом: “Вивчаймо 
мову подорожуючи 
німецькомовними 
країнами“. Метою 
заходу було погли-
блення знань про 
культуру, історію, 
традиції та звичаї 
німецькомовних 
країн. 

Впродовж Тижня 
студенти та учні 
ліцею КиМУ брали 
активну участь у 
різноманітних захо-
дах, організованих 
доцентами кафедри 
германських мов 
та перекладу Ю.А. 
Борисенком і К.І 
Долгош. 

Молоді науковці – 
студенти 3-4 курсів 
зробили доповіді 
на тему “Діалекти у 
сучасному німецько-
мовному просторі“, 
взяли участь у дис-
кусійному студент-
ському Форумі “Was 
Nun“, підготували та 
провели Вікторину 
“Entdecke den 
Deutschsprachigen 
Raum“, проявили 
себе професійно 
у Конкурсі худож-

нього перекладу 
“Deutschsprachige 
Literaturwelt“. 
Учні ліцею 5–9-х 
класів організува-
ли День театру: 
продемонстрували 
акторські та мовні 
здібності у сценках, 
декламували вірші 
та прозу німецькою 
мовою, зробили 
презентації "Die 
Deutschsprachigen 
Länder“, взяли 
участь у Конкурсі 
творчих робіт “Mit 
Deutsch Entdecke 
ich die Neue Welt“ та 
випробували себе в 
ролі перекладача. 

Підсумком Тижня 
німецької мови став 
святковий захід 14 
листопада 2019 
року в актовій залі 
Університету, на 
який був запро-
шений гість з 
Німеччини – пан 
Норберт Мюллер. 
Студенти та учні 
ліцею демонструва-

ли власні досягнен-
ня німецькою мовою 
та поспілкувалися 
з паном Норбертом 
Мюллером, який 
високо оцінив про-
ведення такого 
заходу, рівень знань 
наших студентів і 
учнів.

Науковець з 
Німеччини поба-
жав подальшої 
плідної співпраці 
з Університетом 
та запропонував 
підписати Договір 
про співпрацю між 

Гайдельберзьким і 
Київським міжнарод-
ним університетами. 
Найактивніші учас-
ники Тижня німець-
кої мови були наго-
роджені грамотами.

Проведення Тижня 
німецької мови 
стало джерелом 
позитивних емоцій, 
спонукою до мобілі-
зації творчих зусиль 
а також сприяло під-
вищенню мотивації 
до вивчення інозем-
них мов та культур 
інших країн.



17

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

НОВИНИ УНІВЕРСИТЕТУ

Матеріал готувала
Оксана Миронюк
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ЗНАЙОМТЕСЯ: ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ОГЛЯД СВІТОВИХ ПОДІЙ У ГАЛУЗІ ФАРМАЦІЇ
ТА СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я:

ОБГОВОРЕНО АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
«Нові горизонти для 
фармації — навіга-
ція вітру змін» (New 
horizons for pharmacy 
— Navigating winds of 
change) — під такою 
назвою відбулося 
засідання круглого 
столу, присвячене 
актуальним подіям 
у сфері фармації та 
охорони здоров’я в 
цілому.

Захід організова-
но фармацевтич-
ним факультетом 
Київського міжнарод-
ного університету та 
ГО «Всеукраїнська 
фармацевтична пала-
та» (ГО «ВФП»). 

Модератором захо-
ду виступила Ольга 
Гетало, доцент, кан-
дидат фармацевтич-
них наук, заступник 
декана фармаце-
втичного факультету 
Київського міжнарод-
ного університету, 
а основним спіке-
ром — Олег Клімов, 
голова правління ГО 
«ВФП», член Ради 
Міжнародної фар-
мацевтичної феде-
рації (International 
Pharmaceutical 
Federation — FIP), 
член Американської 
асоціації фармацевтів 
(American Pharmacists 
Association — AphA). 

Головні теми обгово-
рення — два фарма-
цевтичних конгреси, 
які відбулися цього 
року в Об’єднаних 
Арабських Еміратах 
(Абу Дабі) та у 
Туреччині (Анкара) 
під егідою FIP.
Олег Клімов, який 

особисто брав участь 
у зазначених заходах, 
розповів про ево-
люційні тенденції у 
діяльності фармаце-
втичних працівників 
за кордоном, які зада-
чі та яку відповідаль-
ність ставить перед 
собою міжнародна 
фармацевтична 
спільнота та, найго-
ловніше, який досвід 

можуть перейняти 
українські фармаце-
втичні працівники.

Так, Світовий конгрес 
з фармації та фарма-
цевтичних наук (World 
Congress of Pharmacy 
and Pharmaceutical 
Sciences in Abu 
Dhabi) FIP у 
79-й раз відбув-
ся в Об’єднаних 
Арабських Еміратах 
під гаслом «21 сторіч-
чя — сторіччя фарма-
цевтів». Напередодні 
офіційної відкритої 
частини Конгресу 
зазвичай проходять 
засідання Ради FIP, 

перше з яких цього-
річ припало на День 
фармацевтичного 
працівника України. 
Питання, які розгля-
далися на засіданні 
Ради FIP, це тра-
диційно річний звіт 
роботи, фінансовий 
звіт, бюджет, участь 
делегації FIP у роботі 
72-ї асамблеї ВООЗ 
та дорожню карту 

роботи на наступний 
рік, інші організаційні 
питання.

Одним із важливих 
блоків у засіданні 
Ради FIP стала співп-
раця зі Всесвітньою 
організацією охорони 
здоров’я (ВООЗ). Від 
України до складу 
делегації FIP було 
включено голову 
правління ГО «ВФП» 
О. Клімова.

FIP — єдина неуря-
дова фармацевтич-
на організація, що 
має статус партне-
ра ВООЗ. Крім того, 

низка питань, розгля-
нутих на засіданні, 
була присвячена 
новим політикам, 
рекомендаціям та 
звітам FIP, серед яких 
боротьба з неінфек-
ційними захворюван-
нями, роль жінок у 
фармації та охороні 
здоров’я, нова роль 
фармацевтів у вак-
цинації та імунізації, 

інтернет-торгівля 
ліками та її загрози 
для пацієнта, світо-
вий досвід аптек-му-
зеїв.

Конгрес відвідали 
2522 делегати, а 
саме армацевти, 
фармацевтичні вчені, 
регулятори та інші 
зацікавлені особи зі 
114 країн світу. «Це 
не просто слова, які 
свідчать про певну 
роль фармацевтів. 
Першочергово — це 
відповідальність, 
якуми покладаємо на 
себе, обираючи дану 
професію», — під-
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креслив О. Клімов.
Голова правління 
ГО «ВФП» розглянув 
питання необхід-
ності осмислення 
та знання норм 
Належної аптечної 
практики, починаючи 
зі студентської лави 
(Good Pharmaceutical 
Practice — GPP). 
GPP, на думку спі-
кера, є тим норма-
тивним документом, 
який слід знати всім 
фармацевтам без 
винятку.

Належна аптечна 
практика — це сво-
єрідна конституція 
фармацевта, який 
несе персональну 
відповідальність 
за здоров’я пацієн-
та. Адже оскільки 
Україна обрала 

вектор руху до 
Європейського 
Союзу, необхідно 
привести вітчизняне 
законодавство у від-
повідність з вимогами 
європейського.

У країнах Євросоюзу 
відсутній інший тер-
мін, що надає можли-
вість реалізації лікар-
ських засобів, ніж 
аптека — це заклад 
охорони здоров’я, 
а не просто місце з 
продажу ліків та є 
невід’ємною части-
ною цілісної системи 
охорони здоров’я, а 
фармацевт — член 
медичної коман-
ди, який спільно з 
лікарем відповідає 
за правильність та 

ефективність ліку-
вання хворого. Також 
варто зазначити, що 
відповідно до розроб 
леного, в тому числі 
за участю ГО «ВФП», 
проекту закону «Про 
фармацевтичне 
самоврядування» 
допуском фармаце-
втичних працівників 
до здійснення ними 
своєї професійної 
діяльності в країнах 
Європейського Союзу 
та США займати-
муться професійні 
громадські органі-
зації, що видають 
персональні ліцензії 
на надання фарма-
цевтичної допомоги. 
Диплом, який випуск 
ник отримає після 
закінчення навчання 
в навчальному закла-
ді вищої освіти, не є 

дозвільним доку-
ментом на здійс-
нення практичної 
профільної діяль-
ності.

О. Клімов також 
звернув увагу і 
на питання заоч-
ної підготовки 
фармацевтичних 
кадрів. Світова та 

європейська освітня 
практика показує, що 
такої форми підготов-
ки не існує в розвине-
них країнах у якості 
базової. Лише деякі 
країни (наприклад 
Австралія) застосову-
ють таку форму, але 
це можливо пояснити 
географічними чин-
никами — великими 
відстанями між насе-
леними пунктами.

Спікер також пові-
домив про іншу, не 
менш значущу подію 
— регіональну кон-
ференцію FIP для 
Європейського
регіону «Delivering 
primary health care: 
Pharmacists taking 
the next leap forward» 

(Надання первинної 
медико-санітарної 
допомоги: фармаце-
вти роблять наступ-
ний стрибок уперед). 

В Європейському 
регіоні ВООЗ налі-
чується 53 країни, 
представники 37 з 
яких були учасниками 
Регіональної конфе-
ренції FIP, яка була 
організована спільно 
з членською органі-
зацією FIP — Асоціа 
цією фармацевтів 
Туреччини.

На конференції обго-
ворювалися наступні 
питання:

• забезпечення 
доступності лікар-
ських засобів 
для населення в 
Європейському регіо-
ні ВООЗ;

• програмне 
забезпечен-
ня системи 
еHealth;

• стратегіч-
ний розвиток 
аптечних 
закладів з ура-
хуванням ролі фар-
мацевтичного праців-
ника при здійсненні 
фармацевтичної опіки 
для боротьби з неін-
фекційними захворю-
ваннями;

• підготовка фар-
мацевтичних кадрів 
у рамках концепції 
«Навчання протягом 
життя» (LLL) та інші.

Пленарну сесію II від-
крила віцепрезидент 
FIP п. Єва Терасалмі, 
надавши право пер-
шого виступу голові 
правління ГО «ВФП» 
О. Клімову. Жваво 
обговорювалися 
питання розмежуван-
ня відповідальності 
лікарів та фарма-

цевтів. Міжнародна 
система охорони 
здоров’я використо-
вує принцип, за яким 
лікарі — лікують, а 
фармацевти — нада-
ють послуги сервісно-
го характеру в части-
ні відповідального 
застосування ліків.

Підсумовуючи вище-
сказане, спікер звер-
нувся до студентів: 
«Чи мрієте Ви, щоб 
роботодавець до Вас 
ставився, як до про-
фесіонала?». 

Студентська молодь 
відповіла: «Так!». «Чи 
влаштовує Вас те, що 
теперішній власник 
аптеки, в якого від-
сутня фахова освіта, 
говорив Вам лише 
про вартість чеку?». 
Молодь відповіла: 

«Ні!». Наостанок О. 
Клімов повідомив, що 
наступ ного року в м. 
Одеса проходитиме 
традиційний фар-
мацевтичний форум 
«Аптеки світу», 
який планує відві-
дати віце-президент 
FIP Єва Терасалмі 
(Eeva Teräsalmi). 
Темою для обгово-
рення стане фар-
мацевтична послуга 
в Європейському 
Союзі: принцип фор-
мування та оплати 
такої послуги, які 
види фармацевтич-
них послуг можуть 
бути та ким вони 
оплачуються.

Оксана Миронюк, 
фото Сергія Бека
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У СВІТІ КІНО

Над номером працювали:
Іванна Маруга
Юлія Соценко
Марія Чуйко

Сніжана Гур'янова
Оксана Миронюк
Сергій Бек

Аліна Горак
Лідія Короленко

РЕКОМЕНДУЄМО ПОДИВИТИСЯ

Сокіл з арахісової 
пасти
(The Peanut Butter 
Falcon)

Сюжет цього філь-
му розповідає про 
хлопця на ім'я Зак. 
У нього важка доля, 
сповнена тяжкими 
переживаннями та 
складними ситуація-
ми.

Зак – людина з осо-
бливостями розвитку 

(синдромом Дауна), 
але він розуміє, що 
не хоче провести 
все життя в чотирьох 
стінах. Він вирішує 
втекти з центру для 
того, щоб здійснити 
свою мрію та стати 
професійним рестле-
ром (англ. Wrestling 
– театралізована 
спортивна боротьба, 
яка поєднує елемен-
ти атлетизму, бойо-

вих мистецтв та теа-
тральної вистави).

Дивні та надзвичай-
но цікаві ситуації 
приводять до того, 
що Зак зустрічає 
Тайлера – злочинця, 
що переховується. 
Незрозумілим чином 
ці двоє стають дру-
зями. Тайлер тренує 
Зака й допомагає 
йому стати на крок 
ближче до мрії.
Повернути Зака має 

намір спів-
робітниця 
лікарні 
Елеонора, 
яку хлопці 
перекону-
ють приєд-
натися до 
них. Разом 
вони про-
ходять 
через 
важкі 
випро-
бування, 
тікають від 
пересліду-

вачів, розмовляють 
про все на світі та 
просто насолоджу-
ються життям.

Це неймовірна історія 
про дружбу, кохання 
та жагу до справж-
нього життя!
Головні ролі у стріч-
ці виконали Зак 
Ґоттсаґен, Шая 
ЛаБаф і Дакота 
Джонсон.

Родина Адамсів
(The Addams Family)

Сюжет мультфільму 
розкриє таємниці 
найдивнішої та най-
кумеднішої родини 
Адамсів.

Сімейство проживає у 
великому страшному 
будинку, носить чор-

ний одяг і постійно 
виробляє такі речі, 
від яких звичайним 
людям стає не по 
собі. Але, незважаю-
чи на це, вони – іде-
альна сім'я!

Все, як завжди, життя 
йде найкращим 

чином, допоки теле-
ведуча Марго Нідлер 
не постукала в їхні 
двері та не поставила 
під загрозу благопо-
луччя родини...
Весела, незвичайна 
й улюблена «Родина 
Адамсів» вже на 
українських екранах.

Матеріал підготувала
Аліна Горак
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