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ІНТЕРВ’Ю З ПРЕЗИДЕНТОМ
КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІЗ ПЕРШИХ УСТ

– Шановний 
Хачатуре 
Володимировичу, 
скажіть, будь 
ласка, із чим 
асоціюється у Вас 
перше вересня? 
Які викликає 
емоції?

Звісно, лише 
прекрасні, хороші 
емоції, адже 
розпочинається 
робота.

– Які спогади у Вас 
пов'язані з цим 
днем?

Знаєте, щороку 
все повторюється, 
тому це лише 
мої хороші 
спогади. До того 
ж розпочинається 
навчальний 
рік, посвята 

у студенти, 
приходять нові 
учні, перший день 
занять і, звичайно, 
випуск. Дуже 
приємно дивитися 
на першокурсників, 
які щойно приїхали 
навчатися, і також 
приємно бачити 
кінцевий результат, 
їхній випуск.

– Скажіть, будь 
ласка, як посвята 
в першокурсники 
відбувалася цього 
року у зв'язку з 
пандемією?

В основному в 
нас була робота 
в ZOOM.  Зараз 
на парах, де 
потоки студентів, 
ми вирішили 
працювати теж 
у ZOOM. Якщо 

є можливість 
розділи на групи, 
ми ділимо, щоб 
студенти могли у 
звичайному режимі 
відвідувати пари.

– На посвяті в 
першокурсники 
було багато 
студентів?

Порівняно з 
минулим роком 
була така ж 
кількість. Трішки 
більше в коледжі, 
а в Університеті 
трішки менше.

– Скажіть, 
будь ласка, які 
спеціальності 
користуються 
найбільшою 
популярністю 
серед вступників?

Важко сказати. 
Кіно- і теле-
мистецтво, на 
аудіовізуальний 
багато вступило.  
Ми не очікували 
цього. Але 
найбільше в цьому 
році вступників 
на комп'ютерних 
науках.

– На Вашу думку, 
як пандемія 
коронавірусу 
вплинула на 
розвиток системи 
освіти?

Знаєте, пандемія 
негативно 
вплинула всюди.  
Найсильніше, 
звичайно, 
вплинула на малий 
і середній бізнес.  
Багато студентів 
залишило 
навчання і пішло 
працювати, у 
багатьох батьки 
втратили роботу.  
А що стосується 
освіти загалом, 
звичайно, якість 
дистанційного 
навчання не 
може бути такою 
ж хорошою, як 
у класі, коли 
сидиш і дивишся 
на викладача, 
слухаєш його.  
Але ми зараз 
пристосовуємося 
і поліпшуємо 
дистанційне 
навчання в нашому 
університеті, 
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Над інтерв'ю 
працювала 

Іванна Маруга

щоб воно було 
більш якісним.  
Дійсно, воно не 
буде таким, як 
у звичайному 
режимі, але буде 
краще, ніж було.

– Яка Ваша 
думка щодо 
впровадження 
дистанційного 
навчання?

Ви знаєте, 
навчання має бути.  
Якщо так вийшло, 
що доводиться 
навчатися в умовах 
карантину, значить, 
будемо навчатися 
дистанційно, а 
як інакше? Не 
можна зовсім 
не навчатися. 
Зараз ми у 
помаранчевій зоні, 
тому проводимо 
заняття, але там, 
де великі потоки, 
у нас, звичайно, 
дистанційне 
навчання.

– У Вас є в планах 
залишити цю 
форму навчання?

Для великих 
потоків у нас два 
рази на тиждень 
проводитимуться 
лекції дистанційно, 
а три дні будуть 
проводитися 
практичні заняття 
в університеті.  
Так ми будемо 
працювати, доки 
не вийдемо з 
помаранчевої зони.  
Зараз головне – 
це дотримуватися 
правил карантину, 
щоб зупинити 

пандемію.

– Поділіться, будь 
ласка, Вашими 
планами розвитку 
Київського 
міжнародного 
університет. Чи є у 
Вас ще якісь ідеї?

Звичайно, є. 
По-перше, будемо 
відкривати нові 
спеціальності в 
коледжі. З'явиться 
лікувальна справа, 
тому що медичний 
інститут у нас є, 
а в коледжі цієї 
спеціальності 
немає. Я вважаю 
це неправильно, 
тому що 
спеціальності, які 
є в університеті, 
повинні бути і 
в коледжі, щоб 
студенти могли 
переходити з 
коледжу на ті ж 
спеціальності в 
Університет.

– Багато студентів 
з коледжу 
переходять до 
університету?

Звісно, майже 
всі. Є поодинокі 
випадки, коли 
не переходять у 
зв'язку з від'їздом 
і з інших причин.  
Але таких дуже 
мало. В основному 
85-90% усе ж 
переходять до 
університету, 
закінчують 
бакалаврат і 
йдуть до нас на 
магістратуру, 
деякі потім ідуть в 
аспірантуру. Є ті, 

хто залишається у 
нас працювати.
Добре, коли 
Університет 
надає можливість 
здобути освіту, 
починаючи з 
ліцею і закінчуючи 
магістратурою чи 
аспірантурою.

– Хачатуре 
Володимировичу, 
щоб Ви хотіли 
побажати нашим 
студентам 
на початку 
навчального року 
і тим, хто в цьому 
році вперше 
переступив поріг 
Університету і 
приєднався в 
нашої КиМУ-шної 
родини?

У першу чергу – 
здоров'я, успіхів у 
навчанні, морально 
і духовно не 
боятися ніяких 
вірусів, але 
обов'язково 
дотримуватися 
правил карантину.  
Тому що це не 
особиста справа 
кожного, а 
соціальне питання 
державного 
масштабу.

– Нашим 
студентам буде 
цікаво почути 
Вашу думку щодо 
одного вислову 
Конфуція.

Так, будь ласка!

– Конфуцій сказав: 
«Благородна 
людина висуває 
вимоги до себе, 

низька людина 
висуває вимоги 
до людей, Ви 
погоджуєтеся із 
цим твердженням 
чи все ж його 
заперечуєте?

Звичайно, я 
погоджуюся. 
Благородна 
людина завжди 
ставить вимоги 
до себе, це в 
першу чергу. А 
неблагородна 
людина, звичайно, 
буде висувати 
вимоги до всіх, 
окрім себе. Це 
не просто вислів 
Конфуція, це 
життєве питання!  
Річ у тім, що 
близько двох 
тисяч років тому і 
зараз філософія 
Конфуція дуже 
актуальна, тобто 
людська натура не 
змінюється.
Homo sapiens 
залишається homo 
sapiens. Нічого не 
змінюється!

– Дякую Вам за 
цікаву бесіду! 
Бажаю Вам щастя, 
успіхів, натхення та 
безліч креативних 
ідей щодо 
розвитку нашого 
Університету!

ІЗ ПЕРШИХ УСТ
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КАЛЕНДАР ПОДІЙ

День Перемоги 
над нацизмом

День 9 травня святкується 
в усіх країнах, які брали 
участь у бойових діях 
1939-1945 рр. у складі 
протигітлерівскої коаліції.

Перший парад перемоги 
відбувся 1945 р. у Москві. 
Від 1948 р. через загальну 
руїну після війни урочи-
стості з нагоди перемоги 
людства над нацизмом 
скасували, які повернув 
Л. Брежнєв лише у 1965 
р., оголосивши цей день 
національним святом.
 
В радянські часи це 
свято мало назву «День 
Перемоги», а в 2016 р. 
в Україні 9 травня отри-
мало нову назву «День 
Перемоги над нацизмом».

09
травня

31
травня

День Києва
Від 1987 р. у Києві вперше 
святкували День міста. 
Нині щороку свято відзна-
чають у останню неділю 
травня. У дні святкування 
відбуваються традиційні 
міжнародні змагання з 
велоспорту, щорічна спор-
тивно-благодійна акція 
"Пробіг під каштанами", 
відкрита регата, фести-
валь повітряних зміїв, 
тощо.

Київ є провідним цен-
тром науки і культури 
України. Головні історич-
ні пам'ятки: Софійський 
собор (11 ст.), Печерський 
монастир (11–18 ст.), 
комплекси Видубицького, 
Братського, Кирилівського 
монастирів, Андріївська 
церква, Маріїнський 
палац, Контрактовий дім, 
Володимирський собор.

День
Конституції 

України
Українська Конституція 
має багату історію, що 
почалася з гетьмана 
Пилипа Орлика у 1710 
році. Одна з найстаріших 
у світі, Конституція сучас-
ного зразка ще й є однією 
з «найконституційніших» у 
світі.

Коротку історію мала 
Конституція Центральної 
Ради УНР, прийнята 
29 квітня 1918 року, 
коли Гетьман Павло 
Скоропадський повалив 
попередню владу – лише 
добу.

28.06.1996 року в день 
її ухвалення Верховною 
Радою України чинності 
набула нова Конституція.

28
червня

НАЙВИЗНАЧНІШІ СВЯТКОВІ ДАТИ
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КАЛЕНДАР ПОДІЙ

День Прапора
Відзначається щорічно 23 
серпня.

22 березня 1918 року 
Центральна Рада прийня-
ла закон про те, що синій 
та жовтий кольори стають 
національним символом 
Української Народної 
Республіки.

У документах тогочасної 
влади відсутня конкрети-
ка щодо порядку рисок. 
Цілком можливе викори-
стання синьо-жовтого та 
жовто-синього варіантів 
одночасно.

На загальнодержавному 
рівні свято встановле-
но указом Президента 
України Леоніда Кучми 
«Про День Державного 
Прапора України».

23
серпня

24
серпня

День 
Незалежності

День Незалежності офі-
ційно був проголошений 
Верховною Радою УРСР 
24 серпня 1991 року на 
честь проголошення Акту 
про Незалежність.

1 грудня 1991 року на все-
народне обговорення було 
винесено єдине питан-
ня: «Чи проголосуєте 
ви за Акт проголошення 
Незалежності України»? 
90,32% українців віддали 
свої голоси за незалеж-
ність!

Офіційно першим пре-
зидентом незалежної 
України став Леонід 
Кравчук, але в історії 
можна назвати і його нео-
фіційного попередника – 
Михайла Грушевського.

День знань
Свято з'явилося 15 черв-
ня 1984 року.

Свято видозмінювалося, 
набувало нових значень 
із часом, але, головне, що 
тисячі педагогів щороку 
приймають щирі приві-
тання із цим професійним 
святом від вдячних учнів і 
їхніх батьків.

Епідемія коронавірусу 
внесла значні корективи 
в це свято, тому що впли-
нула на перебіг освітнього 
процесу.

Та не носіння масок у 
закладах освіти є найбо-
лючішою темою, а те, що 
не всі студенти освоїли 
онлайн-навчання.

01
вересня

Матеріал підготувала
Діана Митченко

НАЙВИЗНАЧНІШІ СВЯТКОВІ ДАТИ
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Епідемія змусила 
половину світу перей-
ти в режим онлайн.

Зазвичай, internet дає  
можливість анонімно 
писати про все, що 
завгодно. Саме в цій 
мережі найчастіше 
порушуються теми, 
про які в житті мов-
чать.

Світова павутина є 
тлом, на якому вини-
кають дискусії на 
«заборонені теми», 
що не мають обме-
жень у числі учасни-
ків та лексиці. Цікаво, 
чи вплинуло це на 

ГОВОРЯТЬ СТУДЕНТИ

ДИСКУСІЇ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

нас - студентство 
КиМУ.

ЗАПИТАННЯ:

1. Скільки разів у 
житті ви брали 
участь у дискусії?

2. Які аргументи ви 
використовуєте під 
час дискусії?

3. Чи існує аргумент, 
який буде доречним 
незалежно від теми?

4. Що, на вашу думку, 
є перемогою та 
поразкою в дискусії?

5. Чи можна вважати 
ситуацію, коли один 
з опонентів наво-
дить більше аргу-
ментів, перемогою в 
дискусії?

6.Чим  дискусії в 
мережі internet відріз-
няються від тих, що 
відбуваються "нажи-
во"?

ВІДПОВІДІ:

Студентка 
Валятовська
1. Жодного разу.
2. Я навчаюсь на 
медицині й вико-
ристовую медичні 

терміни.
3. Не знаю.
4. Перемога - дове-
сти, що ти правий.
5.Думаю, так.
6. Я думаю, емоцій-
ністю забарвлення 
аргументів.

Студент Старостенко
1. Я ще тільки пер-
ший курс.
2. Не знаю.
3. Не знаю (сміх).
4. Не буває перемог 
та поразок у дискусії.
5. У кожного своя 
думка. Правильно?
6. В реальності ми 
можемо побачити 
емоцію людини, як 
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ВІСТІ З КОЛЕДЖУ

вона реагує, а в 
інтернеті - ні.
                             
Студент, який поба-
жав залишитись неві-
домим
1. Ніхто не пропону-
вав. Почнімо з цього.
2. Логічні.
3. Доведення своєї 
позиції.
4. От якщо людина 
доведе, то це пере-
мога.
5. Ні.
6. Віртуальною "бій-
кою".

Студент Максинець
1. На жаль, я не дуже 
люблю брати участь у 
дискусії, але декілька 
разів бувало.
2. Намагаюсь наво-
дити об'єктивні аргу-
менти.
3. Ті, які, на мою 
думку, є правильни-
ми.
4. Перемога - коли 
вдається довести 
свою позицію, а 
поразка, коли дово-
диться погодитися з 
думкою іншого.
5. Певно, що так. 
Хоча б для себе це 
перемога.
6. В інтернеті ти не 
бачиш співрозмовни-
ків, можна пошукати 
додаткові аргументи 
в інтернеті.

Студенти 
Вельямінова та 
Новоквашов
1. Багато разів тра-
плялося.
2. Насправді, зале-
жить від ситуації.
3. Вважаю, що ні.
4. Коли учасники 
прийшли до єдиного 
рішення.
5. Не завжди.
6. Не такі цікаві.

СТУДЕНТИ КОЛЕДЖУ КИМУ
ВИСЛОВИЛИСЯ ПРО СВЯТА

День знань

Студенти коледжу 
ставляться до цього 
свята з повагою, 
пригадують шкіль-
ну традицію цього 
свята, коли стар-
шокласник бере на 
плечі першокласни-
цю, а та - дзвінок у 
руку й дзвонить, спо-
віщаючи про початок 
нового навчального 
року. Так відбуваєть-
ся, щоб діти, йдучи 
до школи, отримали 
радість і переконан-
ня, що навчальний 
рік буде легким.

День Києва

Студенти коледжу 
вважають це свято 
потрібним, таким, 
що підкреслює пози-
тивні зміни, які відбу-
лися протягом року 
в місті, при цьому 
кияни та студенти, 
які тут навчаються, 
краще розуміють, як 
круто жити у столиці.

День Незалежності 
України

Студенти коледжу 
називають це свято 
важливим, тому що 
в цей день українці 
чітко розуміють, що 
вся Україна - східна, 
північна, південна, 
Крим чи Донбас - 
єдина, її цілісність є 
запорукою достойно-
го життя для наступ-
них поколінь.

Матеріал підготувала
Діана Митченко
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ПОСВЯТА У ПЕРШОКУРСНИКИ

КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Коронавірус, як 
виявилося, може 
бути своєрідним 
тестом щодо кор-
поративної єдності 
та вміння діяти у 
надзвичайному 
режимі. Перебіг 
у КиМУ вступної 
кампанії-2020 і 
радісні першокурс-
ники переконливо 
свідчать саме про 
чудову корпо-
ративну єдність 
і спроможність 
діяти у навіть 
несприятливих 
умовах.

Як і День знань, 
посвята у пер-
шокурсники має 
велике значення 
для молоді, котра 
починає своє нав-
чання на вищому, 
ніж у школі, рівні. 
Посвята знаме-
нує початок цього 
нового етапу.

Президент 
Київського між-
народного уні-
верситету про-
фесор Хачатурян 
Хачатур
Володимирович 
привітав зі святом 
усіх першокурс-
ників і побажав їм 
отримувати якомо-
га більше знань і 
професійних нави-
чок.

Привітання висло-
вила і проректор із 
навчально-вихов-
ної роботи КиМУ 
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Матеріал
підготувала

Діана Митченко

проф. Тетяна 
Володимирівна 
Данченко, яка 
побажала студен-
там щасливого і 
впевненого старту 
в новому навчаль-
ному році.

Ця подія обов’яз-
ково закарбуєть-
ся у пам’яті тих, 
хто починає свій 
шлях у майбутнє 
з першого курсу 
КиМУ і, не зважа-
ючи на складний 
час усесвітньої 
епідемії, церемо-
нія для студен-
тів-першокурсників 
відбулася належ-
ним чином, хоча 
і зазнала певних 
змін, бо відбулася 
у частково дистан-
ційному форматі.

Щороку свято пер-
шокурсників стає 
яскравим момен-
том для всієї 
дружної родини 
КиМУ! В цей день 
особливо відчу-
вається єдність 
викладачів і ново-
прибулих здобува-
чів освіти.

Дорогі першокур-
сники! Тож опано-
вуйте нові інтелек-
туальні горизонти! 
Вітаємо з почат-
ком навчального 
року! Цікавих вам 
занять і веселих 
перерв, невичерп-
ного натхнення, 
успіху, миру та 
злагоди!
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"МАРАФОН ПРОФЕСІЙ" ДЛЯ УЧНІВ 10-11 КЛАСІВ

У рамках програми 
співпраці «Ліцей 
КиМУ – КиМУ» 
впродовж верес-
ня місяця у ліцеї 
почав проходити 
"Марафон профе-
сій" для учнів 10-11 
класів, у якому 
беруть участь інсти-
тути і факультети 
Київського міжна-
родного універси-
тету.

Завдяки програмі 
профільного нав-
чання учні зна-
йомитимуться зі 
спеціальностями, 
які в майбутньому 
зможуть обрати під 
час вступу до ЗВО. 
Така форма профо-
рієнтаційної роботи 
допоможе також 
ліцеїстам швидше 
визначитися з май-
бутньою професією.

Одними з пер-
ших учасників 
співпраці з ліцею 
з університетом 
стали учні 11 та 10 
класів  і  директор 
Юридичного інсти-
туту Панфілова 
Юлія Михайлівна, 
яка обґрунтувала 
учням важливість 
та універсальність 
професії юриста, а 
також змогла роз-
крити велику кіль-
кість можливостей 
професійної само-
реалізації майбутніх 
випускників інсти-
туту.

А експеримент про-
ведення аналізу 
вчинків улюблених 
мультиплікацій-
них героїв з точки 
зору кримінального 
законодавства для 
когось із ліцеїстів 
сприяв самовизна-
ченню в пошуках 
свого професійного 
покликання.

Наступним кроком 
до реалізації про-
грами стало відві-
дування здобувача-
ми освіти Інституту 
міжнародних відно-
син.  Ліцеїсти дізна-
лись про таємниці 
дипломатичної та 
консульської служ-
би, мистецтвове-
дення переговорів 
і пошук способів, 
які б не дозволили 
у відносинах між 
народами не вдава-
тися до застосуван-
ня крайнього засобу 
– сили.

Не менш яскраво 
вразив юнаків і 
дівчат декан еконо-
мічного факультету 
Виноградчий Віктор 
Іванович, який зміг 
доступно пояснити, 
що економіка — це 
не лише знання та 
практичні вміння, 
це ще й специфіч-
ний світогляд, який 
формується потуж-
ною науковою шко-
лою, а також про-
стір можливостей 
для кожного.
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Випускник еконо-
мічного факультету 
може працювати за 
більш ніж двадцять-
ма спеціальностя-
ми.

У списку яких 
можуть бути і нау-
ковець, і міністр, 
і прес-секретар, і 
аташе, страховий 
агент і дистриб’ю-
тор… Їх спектр 
дуже широкий, 
адже саме в цій 
галузі найрізнома-
нітніші люди можуть 
знайти заняття до 
душі.

«Марафон про-
фесій» продовжу-
ється інформатив-
ною зустріччю 11 
класу із деканом 
факультету інфор-
маційних техно-
логій Київського 
міжнародного 
університету 
Сініченком Сергієм 
Володимировичем, 
який у сучасний 
спосіб —  з вико-
ристанням інтерак-
тивних технологій 
— надав найнеоб-
хіднішу інформацію 
щодо діяльності  
факультету.

Це допоможе юним 
ліцеїстам у виборі 
майбутніх професій 
та надасть змогу 
влучніше обрати 
відповідний для 
цього факультет в 
університеті. 

Ліцеїсти отримали 
цікаві дані з різно-
го виду мобільних 
додатків, інформа-
ційних і хмарних 

технологій, типів 
і  можливостей 
використання 
IT-проєктів. 

Учні 11 класу відві-
дали також яскраву 
творчу зустріч із 
деканом факуль-
тету будівництва 
та архітектури 
Бутиком Михайлом 
Васильовичем.

Було надано необ-
хідну для ліцеїстів 
інформацію про 
факультет і провів 
творчий конкурс 
(горизонтальне і 
вертикальне штри-
хування ліній) 
для визначення 
потенціалу учнів. 
Факультет готує 
висококваліфікова-
них фахівців-буді-
вельників і архітек-
торів із використан-
ням новітніх здобут-
ків і технологій.

З ліцеїстами в 
межах програми 
проводять не тільки 
екскурсії, але й над-
звичайно інформа-
тивні інтерактивні 
лекції, зокрема про 
психофізіологічний 
розвиток людини.

На лекції з меди-
ко-біологічних дис-
циплін учні обгово-
рювали фотопічний 
зір і взяли участь у 
цікавому експери-
менті.

Ліцеїстів чекає ще 
багато цікавого!
Тож, сприяємо про-
фесійному само-
визначенню наших 
учнів і надалі!
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ІЗ ДНЕМ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ!

Від початку золо-
тої осені педагоги 
готуються до свого 
професійного свята 
– Дня працівників 
освіти!

Шановні викладачі! 
Прийміть щирі вітан-
ня з Вашим профе-
сійним святом!

Вас об’єднує головна 
мета щоденної праці: 
допомагати молоді 
пізнавати навколиш-
ній світ, отримувати 
необхідні знання, 
а найголовніше – 
виявити можливості 
для подальшого жит-
тєвого шляху.

Висловлюємо Вам 
глибоку повагу за 
Ваш професіоналізм, 
постійний творчий 
пошук і прагнення 
виховати яскраві 
особистості майбут-
ніх активних грома-
дян України!

Бажаємо Вам і міц-
ного здоров’я, і жит-
тєвої сили, енергії 
для професійних 
досягнень!

Нехай Вам завжди 
висловлюють слова 
вдячності Ваші вихо-
ванці, всі ті, кого 
Ви спрямували в 
самостійне життя. 
Оптимізму Вам!

Зі святом!

Студенти КиМУ
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ЗАНЯТТЯ НА СВІЖОМУ ПОВІТРІ

7 вересня сту-
денти 3-го курсу 
фармацевтичного 
факультету КиМУ 
провели заняття з 
фармакогнозії на 
базі Національного 
ботанічного саду 
ім.М.М.Гришка НАН 
України.

Національний бота-
нічний сад ім.М.М.
Гришка НАН України 
входить до при-
родно-заповідного 
фонду України. Він 
є об'єктом комп-
лексної охорони і 
належить до земель 
природного та істо-
рико-культурного 
призначення, які 
охороняються як 
національне надбан-
ня держави.

Сьогодні НБС 
ім.М.М.Гришка НАН 
України за різнома-
нітністю колекцій 
живих рослин, масш-
табами території, 
рівнем наукових 
досліджень, займає 
одне з провідних 
місць серед найбіль-
ших ботанічних садів 
Європи. До складу 
ботанічного саду 
входить 8 наукових 
відділів, унікальний 
колекційний фонд 
НБС налічує близько 
11180 таксонів, що 
відносяться до 220 
родин та 1347 родів.

НБС ім.М.М. Гришка 
НАН України – 
провідна наукова 
установа України, 
що проводить 
дослідження з про-
блем інтродукції та 
акліматизації рос-

лин, дендрології 
та паркознавства, 
збереження гено-
фонду рідкісних та 
зникаючих видів 
рослин, селекції та 
генетики квітнико-
во-декоративних, 
плодових, овочевих 
та кормових культур, 
медичної ботаніки, 
біотехнології тропіч-
них та субтропічних 
рослин, алелопатії 
(хімічної взаємодії) 
рослин та біоінди-
кації.

Студенти ознайоми-
лися з усіма експо-
зиційними ділянками 
ботанічного саду, 
побувати в міс-
цях де проходили 
важливі історичні 
події, від княжої 
доби до сьогоден-
ня. В експозиціях 
висвітлюються істо-
ричні ландшафти 
та рослинність 
періоду Красного 
двору за часів 
князя Всеволода, 
Видубицької 
балки, старовин-
них монастирських 
садів.

Подорож  по най-
більшому в Україні 
Ботанічному саду, 
розташованому на 
130 га, цікава і пізна-
вальна, де можливо 
реально  познайо-
митися  з обширни-
ми та унікальними 
колекціями рослин, 
в тому числі релік-
товими, рідкісними 
і рослинами, зане-
сеними до Червоної 
книги, з різних куточ-
ків земної кулі.
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ДЕНЬ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАЦІВНИКА

22 вересня 2020 
року на фармаце-
втичному факультеті 
та коледжу КиМУ, 
відзначили День 
фармацевтично-
го працівника та 
Всесвітній день фар-
мацевта.

День фармаце-
втичного праців-
ника встановлено 
Указом Президента 
України № 1128/99 
від 07.09.1999 р. У 
третю суботу верес-
ня в Україні понад 
350 тисяч представ-
ників цієї галузі свят-
кують своє профе-
сійне свято. Цього 
року ми святкуємо 

21-у річницю Дня 
фармацевтичного 
працівника України.

Всесвітній день фар-
мацевта був засно-
ваний Радою FIP на 
Всесвітньому кон-
гресі фармації і фар-
мацевтичної науки 
(World Congress 
of Pharmacy and 
Pharmaceutical 
Sciences) в 2009 
році в Стамбулі, 
Туреччина.

Вибір припав на 
25 вересня через 
те, що в цей день 
в 1912 році була 
заснована FIP.
Міжнародна фар-

мацевтична феде-
рація (International 
Pharmaceutical 
Federation - FIP) є 
глобальною феде-
рацією національних 
асоціацій фарма-
цевтів і фармаце-
втичних науковців, 
а також єдиним 
офіційним представ-
ником - партнером 
фармацевтично-
го професійного 
співтовариства у 
Всесвітній організа-
ції охорони здоров'я 
(ВООЗ).

За допомогою 140 
організацій - членів 
FIP представляє 
інтереси понад 

4 млн. фармаце-
втів-практиків і фар-
мацевтичних науков-
ців з усього світу.
Студенти нашо-
го університету та 
викладачі (спеціаль-
ності «Фармація») 
є членами 
Громадської органі-
зації «Всеукраїнська 
фармацевтична 
палата».

29 вересня 2015 р., 
у Дюссельдорфі, 
Німеччина, напе-
редодні роботи 
75-го Всесвітнього 
конгресу з фар-
мації та фарма-
цевтичних наук 
Міжнародної фар-
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мацевтичної феде-
рації (International 
Pharmaceutical 
Federation — FIP), 
рішенням Ради FIP 
громадську організа-
цію «Всеукраїнська 
фармацевтична 
палата» було при-
йнято до лав FIP 
у якості постійно-
го організаційного 
члена.

«Трансформація гло-
бального здоров’я» 
— тема цьогорічного 
Всесвітнього дня 
фармацевта, яку за 
традицією оголошує 
Міжнародна фар-
мацевтична феде-
рація (International 
Pharmaceutical 
Federation — FIP). 
Це особливо своє-
часно, оскільки ми 

всі стикаємося з 
проблемами панде-
мії COVID-19.Цього 
року ми відзначаємо 
наш 10-й Всесвітній 
день фармацевта.
Святкування про-
йшли з дотриманням 
карантинних норм 
та правил. Студенти 
організували 
флешмоб на вулиці, 
перед центральним  

входом до універ-
ситету та весело 
привітали всіх сту-
дентів університету 
зі святром.

В музеї КиМУ  керів-
ництво факультету 
відзначили грамота-
ми студентів коле-
джу та фармаце-
втичного факультету 
КиМУ.
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У СВІТІ КІНО

УКРАЇНСЬКІ КІНОСТРІЧКИ У ТОП-2020 ФІЛЬМІВ

Рекомендуємо невеличку добірку фільмів сезону весна-літо 2020.
Віримо в те, що у життя разом із кіно

приходить щастя, успіх, натхнення, хороший настрій!

ПОКЛИК ПРАЩУРІВ

Це екранізація відомого роману Джека Лондона. Головний 
герой фільму – собака Бак із ранчо в Каліфорнії.

Одного разу спокійне життя собаки завершується, коли 
злодії викрадають його від господарів і пес опиняється на 
Алясці. Ось такі складнощі стали для Бака випробуван-
ням, але пес не забуває про співчуття та керується, на 
диво, гуманістичними ідеалами у важкі моменти. 

Кінострічку “Поклик пращурів” переглядайте родиною!

МОЇ ДУМКИ ТИХІ

Один із найбільш очікуваних фільмів 2020 року – україн-
ська комедія “Мої думки тихі”.

Фільм розповідає про молодого звукорежисера, який мріє 
покинути Україну та емігрувати в Канаду.

І от йому випадає цей шанс, потрібно тільки записати 
звуки карпатських тварин. Здавалось би, просте завдання, 
якби не мама головного героя, яка вирушає у мандрівку зі 
своїм сином.

ВІДДАНА

Події цього українського фільму відбуваються у 1868 році 
у Станіславові (сучасний Івано-Франківськ). Під час вели-
кої пожежі гине дружина доктора Ангера.

Після втрати коханої він сам виховує свою єдину доньку 
Аделю та лакейську дочку Стефанію. Та з часом дівчата 
втрачають сенс своїх взаємин, а чи вони є сестрами, чи 
подругами, чи служницею і господинею. Аделя виходить 
заміж, а Стефанія працює у її будинку. Однак не все про-
сто у їхніх стосунках.


