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Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

Щиро вітаємо 
з Міжнародним днем студента!



            ІЗ ПЕРШИХ УСТ

Шановний Хачатуре Володимировичу, 
чи могли Ви подумати в студентські роки, 
що станете ректором університету? Це була 
Ваша мрія чи необхідність щось змінити в 
освіті?

Ні, я навіть не міг уявити собі це у 
страшному сні! Я хотів стати вченим, ду-
мав, що буду займатися точними наука-
ми та освітою, мати педагогічну кар’єру. 
В юності я взагалі хотів стати авіакон-
структором, і тому навчався в Інституті 
цивільної авіації. Потім, коли хобі ста-
ло моєю професією, я почав займатися 
мовами. Я був поліглотом і вступив в 
Інститут іноземних мов. Коли закінчив 
його, саме мова стала для мене не лише 
способом спілкування, а й великою на-
укою, адже мова – це перший крок до 
культури.  

У студентські роки Ви були хорошим  
студентом? Траплялося так, що Ви про-
гулювали пари? Як навчалися? 

Було різне, але, чесно кажучи, без 
причин я ніколи не прогулював. Я був 
зразковим студентом і добре навчався. 
Головне в навчанні – працьовитість. І я 
це вчасно зрозумів і усвідомив. 

Який був Ваш найулюбленіший предмет  
в інституті?

Взагалі, я закінчив фізико-математич-
ну школу і мав великі здібності до точних 
і технічних наук, а особливо мав велику 
схильність до мов. Вони мені давалися 
дуже легко. Але все ж таки я хотів найбіль-
ше займатися літальними апаратами. І на-
віть, будучи студентом Авіаційного інсти-
туту, написав дуже цікаву наукову роботу 
про літальні апарати, які зараз випробову-
ються. Отже, саме тема літальних апаратів 
у студентські роки була дуже цікавою та 
повчальною для мене. 

Чи брали Ви активну участь у студентсь-
кому житті? Можливо, Ви відвідували гуртки,  
факультативи? 

Я писав вірші для себе. Статті я не пи-
сав, тому що в Радянському Союзі могла 
бути лише одна думка, і всі газети були під 
контролем. Щоб університет мав газету та-
кого, не було. Гуртки, факультативи були, 
але вони мали лише назву, а самих дій, як 
таких, не проявляли. Ходили на танці, адже 
не було Інтернету, як зараз, відвідували 
бібліотеки, в яких не завжди можна були 
взяти саме ті книги, які хотілося, бо вони 
були заборонені або під цензурою. Такої 
свободи слова, як у наш час, тоді не було! 

Яким було Ваше студентське життя?
Найкращим! Студентське життя, щоб 

ви знали, це найкраща пора. Це не лише 
я так говорю, а й інші люди теж, тому що 
в цей період ти отримуєш знання, поми-
ляєшся, падаєш, піднімаєшся, сумуєш, 
радієш, мрієш...

Який Ваш найяскравіший спогад зі сту-
дентського життя?

Найяскравішим спогадом є кохання! 
А що ще могло б бути? Я декілька разів був 
закоханий, і це були найпрекрасніші мит-
тєвості мого життя! 

Як Ви думаєте, чим відрізняється сучасне 
студентське життя від того, що було тоді?

Я не думаю, що занадто відрізняється. 
Можливо, час трішки змінився. Зараз біль-
ше свободи – соціальної та політичної. У 
мій час була одна партія, один Радянський 
Союз і безкласове суспільство.

Навчаючись в інституті, чи святкували 
Ви Міжнародний день студента?

Звичайно ж, що святкували, але більш 
за все ми святкували День Радянської Ар-
мії, Перше Травня і День Великої Жовтне-
вої революції. 

Чи хотіли б Ви повернутися в той час і 
побути хоча б п’ять хвилин студентом?

Так, просто через цікавість, але не біль-
ше одного дня, тому що на все свій час. Час 
іде вперед, і ми також мусимо рухатися.

Висловлюємо щиру подяку Вам,  
шановний президенте, за спілкування та 
відвертість!

Інтерв’ю провели
студенти ІІ курсу 

Інституту журналістики 
Яна МАЙДАНІК та Валерія ЯНКО

Київського міжнародного університету

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

            ІЗ ПЕРШИХ УСТ

У Київському міжнародному 
університеті є традиція – святку-
вати Міжнародний день студен-
та. Вже декілька років поспіль 
упродовж тижня, присвяченому 
Дню студента, проводяться різ-
номанітні конкурси, а на завер-
шення організовується концерт, 
на якому викладачі вітають і на-
городжують студентів.

Із нагоди Дня студента ор-
ганізатор свята Тетяна Володи-
мирівна Данченко, проректор з 
навчально-виховної роботи, дала 
свій коментар, як викладачі та сту-
денти готувалися до нього. 

Як святкують Міжнародний 
день студента в КиМУ?

Ми з кожним роком намагає-
мося урізноманітнити формат 
святкування, тому організовує-
мо не лише концерт, присвя-
чений цьому дню, а впродовж 
цілого тижня проводимо різно-
манітні конкурси. Це дає змогу 
студентам бути нарівні з викла-
дачами, а викладачам – відчути 
себе студентами, згадати студен-
ські роки.
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ом Які конкурси були цього року?
Перший конкурс, за традицією, був 

присвячений баскетболу: команда викла-
дачів – проти команди студентів. Другий – 
кіберспорт, третій, започаткований цього 
року, конкурс на кращу кімнату в гуртожит-
ку. Ми спрочатку визначили один гуртожи-
ток із трьох, потім кімнати, які потрапили 
в топ. Відтак, обрали п’ять фіналістів і де-
легували нашу комісію «Інспектор КиМУ», 
яка й визначила переможця. І традицій-
ний, четвертий  – найкраща академічна 
група у кожному структурному підрозділі. 

Хто брав участь в оргінізації свята? 
Були задіяні всі небайдужі викладачі 

університету. Спочатку вони підтримали цю 
ідею, потім пропонували, що можна ще зро-
бити, а вже тоді взялися за організацію. 

Що б Ви хотіли побажати студентам на-
шого університету?

По-перше, наснаги, а також, щоб вони 
не забували, що студенські роки –найкращі, 
тому потрібно насолоджуватися ним! 

Висловлюємо Тетяні Володимирівні щиру 
вдячність за відверте спілкування та побажання!

Інтерв’ю провела студентка ІІ курсу 
Інституту журналістики 

Яна МАЙДАНІК

Висловлюємо щиру вдячність 
Данченко Тетяні Володимирівні 

за відверте спілкування 
та побажання!
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Іване Пилиповичу, як Ви стали мовознавцем та чому  
обрали саме цей шлях у житті?

Шлях часом випадково обирають, але я завжди був закоха-
ний у мову. Мені цікаво було читати художню літературу і, зви-
чайно, мова – дуже цікава річ.

Ви працюєте у Київському міжнародному університеті 
від дня його заснування і дотепер. Скажіть, чому Ви обрали 
саме цей ВНЗ і чому за всі роки роботи не захотіли його 
змінити?

Чому я обрав саме цей університет? Тому, що я навчав 
Хачатура Володимировича. Також до мене звернулася моя 
колишня студентка, яка зараз тут уже не працює, і запросила 
працювати. А раз щось нове організовується, то потрібно це 
нове підтримати і допомогти. А чому не покинув, та хіба тут не 
наші студенти, не наші діти, не наші громадяни? Тут я працюю 
із журналістами, а журналісти – це охоронці мови і свідомість 
народу.

Влітку цього року набрали чинності закони про мову.  
Висловіть, будь-ласка, Ваше ставлення щодо них.

Сутність першого закону – єдиною мовою навчання 
у початковій, середній та вищій школі є українська мова. 
Але, на жаль, ще досі чинними залишається закон Ківа-
лова-Колісниченка, який абсолютно не відповідає ні Кон-
ституції, ні інтересам України. Конституційний Суд України 
вже почав розгляд справи щодо конституційності цього 
закону і чомусь затих. Також прийнятий закон «Про дер-
жавну службу», за яким службовець повинен під час вико-
нання службових обов`язків спілкуватися лише державною 
(українською) мовою. У зв`язку з цим зараз для прийому 
на державну службу у кандидата вимагають довідку про во-
лодіння державною мовою. Як на мене, це не повинно бути 
забаганкою. Просто держслужбовець має спілкуватися дер-
жавною мовою. Ось і все, тут немає нічого надзвичайного, 
адже ми окрема нація, а кожна нація має свою мову.

Іване Пилиповичу, знаю, що наступне запитання для  
Вас дуже болюче. Як Ви ставитеся до мови, на якій мовлять 
телевізійні ЗМІ? 

Взагалі на телебаченні мала б панувати українська мова, та, 
на жаль, це не так. Якщо говорити про національні меншини, то 
колись у нас була зустріч із президентом Леонідом Кравчуком,  
і він висловив таку думку, що для російськомовних громадян 
потрібно відвести окремий канал, і хай вони там слухають 
новини своєю мовою. Є й інше питання – питання чистоти 

української мови. У цьому сенсі зараз у ЗМІ панує мовний 
вінігрет. Вважають, що можна говорити і такою, і такою мо-
вою, але в жодній країні світу цього не допускають. Якщо 
починають говорити іншою мовою, відразу підключають пе-
рекладача. Так мало б бути і в Україні, але деякі сили, сили 
«руського міра», зацікавлені в тому, щоб в нашій державі 
зрівняти російську мову з українською. Такого бути не може! 
В Конституції проголошено тільки одну державна мову – 
українську.  

Ви як мовознавець не тільки української мови, а й усіх 
слов`янських мов, скажіть, чи є у нашій мові щось таке, чого 
немає у жодній іншій мові світу?

Кожна мова – прекрасна. Немає поганих мов, але най-
краща для мене і для кожної людини мова своя, адже вона 
прилаштована до менталітету людини, її мислення та її 
народу. У нашій мові я побачив музикальність. Інозем-
ці це підтверджують, адже коли говоримо ми, українці, то 
їм здається, що ми виспівуємо слова. Цим схожі тільки дві 
мови у світі – українська та італійська. Також наша мова 
дуже впорядкована, дуже логічна, бо я можу зіставляти її з 
іншими мовами, а також лексично багата. Для порівняння: 
у російській мові приблизно 50 тисяч слів, натомість наша 
мова має більш ніж 250 тисяч слів. І я навіть розкажу чому. 
Українська мова формувалася в Запорізькій Січі, а там жили 
люди, ось такі хлопці, як Ви, з усіх-усюд України. І кожен із 
них приносив якісь нові слова, щось із власного діалекту. 
Тож так виходило, що одну річ можна було назвати трьо-
ма-чотирма словами. Так і зароджувалася наша з вами 
мова. 

Щиро вдячний Вам за інтерв’ю. Від усієї редакційної коле-
гії газети «Post Scriptum+» хочу привітати Вас, батька сучас-
ної української мови, з Днем української писемності та мови.  
Дякуємо за Ваш внесок у її формування та розвиток. Це велика 
честь навчатися у Вас! Ми горді за те, що Ви викладаєте саме у 
нашому університеті. 

Дуже дякую, мені приємно. Вивчайте українську мову та  
насолоджуйтеся нею. Спасибі, що не забуваєте мене.

Інтерв’ю провів
студент ІІ курсу 

Інституту журналістики 
Матвій НЕЧАЙ

 Іваном Пилиповичем 

(до Дня української писемності та мови)



            ІЗ ПЕРШИХ УСТ
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До Інституту журналістики на майстер-клас завітала  
фотограф Юлія Сагань. Основна її діяльність – експеримен-
тальне фото. Зазвичай фотосесії припадають на період вагіт-
ності, пологи та «мі-мі-мішні» перші професійні фото малюка.

Короткий вступ із розповіді про свою роботу переливаєть-
ся в презентацію. Найперший слайд – «Що необхідно для ві-
зуального розвитку» – список рекомендованих книг, фільмів і 
загальних порад. Все це змінюється знайомством із роботами 
метрів фотографії. Кожне фото класиків має свою ідею, яку, 
однак, важко передати, тож кожен мав змогу побачити свою 
версію подій. Пані Юлія показує портрети і під час цього занят-
тя наголошує: «Нас уже не буде, але на фото ми будемо жити 
вічно. Завжди думайте про те, що буде після вас».

Під кінець зустрічі гостя презентувала власні роботи, під-
кріплені життєвим досвідом, та відповіла на питання можли-
во майбутніх колег. Не забула розповісти про поєднання про-
фесіонала-фотографа та людини в одній особі.  

Здавалося б, майстер-клас клас проведено, поради дано… 
Тільки не цього разу! Частина під назвою «прощання» розши-
рилась за рахунок зроблених групових фото, додаткових пи-
тань та селфі в Instagram.

Наталія ГОРБАЧ, 
студентка ІІ курсу Інституту журналістики

Запальна, красива
та надзвичайно талановита!

            ІЗ ПЕРШИХ УСТ              СПОРТИВНІ НОВИНИ

15 листопада в Київському міжнародному університеті відбулося змагання 
з баскетболу між командами викладачів та студентів. Багато емоцій і божевіль-
ний фанатизм до спорту – це все про наших університетських спортсменів.

Рахунок відкрила команда викладачів, закинувши в кільце феєричний 
триочковий м’яч. Чи рівні сили обох команд? Питання спірне, адже за команду 
викладачів грав студент, який представляє баскетбол на професійному рівні.

«Я вважаю, що після другого періоду гра була досить передбачувана» – 
говорить один з уболівальник Гуляєв В’ячеслав.

У підсумку, матч закінчився з рахунком 43:25 на користь команди викла-
дачів.

«Це було цікаво, як мінімум наша команда студентів намагалася з усіх сил. 
Вважаю, рахунок – це формальність, адже головне не перемога а участь. Наступ-
ного разу безумовно буде краще», – висловив свою думку Дьяченко Денис.

У підсумку хочеться побажати обом командам не зупинятися і завжди 
досягати своєї мети.

Віталій ШМІТЬКО, 
студент І курсу Інституту журналістики 

SPORTИВНІ БАТАЛІЇ: БАСКЕТБОЛ
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Приємнi спогади у Фоззi викликало також питання про 
передачу «Галопом по Європам» з Iгорем Пелихом: «Зараз у 
головi дiйсно безлiч спогадiв, пов’язаних з цим проектом. Це 
було неймовiрно! Але, на жаль, Iгор Пелих пiшов із життя... На-
магалися продовжити передачу без нього, але я відразу ска-
зав, що передача без свого автора iснувати не може…» До речi, 
прес-служба телеканалу 1+1 уже опублiкувала iнформацiю 
про те, що Фоззi у 2018-му роцi стане ведучим реалiтi-квесту 
«Amazing Race».

ТНМК. Від Олександра ми дізналися, що 28 років тому, ще у 
школі, разом із однокласниками створили музичний ансамбль: 
«Навіть зараз із деякими товаришами збираємося задля того, 
аби поспівати, пограти, тощо. Всі, звичайно, пішли своїм шля-
хом, хтось кудись поїхав, хтось ще щось, але захоплення зали-
шилося».

Із 1989 року Фоззі є учасником гурту ТНМК. Олександр 
є також автором текстів гурту. Більше того, має на власному 
рахунку три сольні платівки. Він привiдкрив завiсу планiв гур-
ту ТНМК: «Сьогоднi вранцi був на репетицiйнiй базi, разом із 
хлопцями створювали пiснi для майбутнього альбому, тому в 
2018-му, дай Бог, випустимо нову збiрку пiсень».

Хобi всього життя. «Футболом я почав захоплюватися 
ще з дитинтства. Мрiяв  стати професiйним футболiстом, але 
доля вирiшила iнакше. Вiдбiр до київського «Динамо» не прой-
шов, але не впав у розпач».

На сьогоднiшнiй день Фоззi є капiтаном української збiрної 
артистiв з футболу. Нещодавно спiвак отримав тяжку травму 
ноги пiд час одного з матчiв: «Через травму пролежав бiльше 
двох тижнiв у лiкарнi, але за цей час я байдики не бив, навпаки, 
написав багато матерiалу. Маю власну книжку казок (головний 
герой  – Василь Гупало). Планую  зняти мультсерiал, але на це 
потрiбно багато грошей, тому час покаже…»

Крiм футболу та написання книжок, Олександр захоплю- 
ється комп’ютерними iграми.

Отже, можна iз впевненiстю сказати, що студенти нашого 
університету отримали багато нової та корисної інформації. 
Олександр дiйсно вiдкрив секрети українського телебачення 
та шоу-бiзнесу. Вiдвертi розповiддi Фоззi та дуже суттєвi нас- 
танови, мабуть, вiдобразяться на творчому шляху студентiв. 
Такими людьми, як Олександр Сидоренко, пишається не лише 
КиМУ, а й вся Україна.

P.S. Пам’ятайте, що досвiд є дорожчим за грошi. А, відтак, знi-
майте, беріть участь у piзноманiтних конференцiях, семінарах 
тощо. Не бiйтеся робити помилки – бiйтеся нiчого не робити! 

Каріна МАРТИРОСЯН, 
студентка ІІ курсу Інституту журналістики

Олександр Сидоренко (Фоззі) –

У житті кожного із нас точно був момент, коли ми, стоячи 
на роздоріжжі, не знали, «куди піти далі», яку професію обра-
ти, чим займатися у майбутньому? Хтось хоче пов’язати своє 
життя з хобі, хтось вважає, що наші захоплення не принесуть 
матеріальних статків. Думки були різні, але, якщо ви не ста-
вили собі запитання: «Чи буду я займатися цією справою без 
грошей?», то поставте його прямо зараз. Замислитися над цим 
спонукав нас, студентів, Олександр Сидоренко (він же Фоззі) 
під час творчої зустрічі, яка відбулася 16-го листопада в актовій 
залі КиМУ.

Олександр Сидоренко (відомий як Фоззі) – український 
співак, вокаліст гурту Танок на Майдані Конго (ТНМК), жур-
наліст, телеведучий, письменник. 

Народився 6-го квітня 1973 року в м. Харкові. Дитинство  
артиста пройшло в Євпаторії (Крим). Олександру довелося 
пройти шлях від прибиральника на пляжі – до ведучого най-
рейтенговіших телеканалів України.

Студентські роки. Олександр вступив до Харківсього 
державного технічного університету радіоелектроніки та Хар-
ківської гуманітарної академії (провчився водночас 3 роки). 

«У Харкові я навчався на факультеті радіоелектроніки та на-
віть не знав, де той комп’ютер вмикається. На той час працював 
страховим агентом в одній із компаній міста, яка кинула мого 
викладача на гроші. Через це він почав мені мститися і, як наслі-
док, – моє відрахування з університету. Однак я радий, бо зараз 
із впевненістю можу сказати, що все, що не робиться, – все на 
краще».

Після цього Олександр поїхав до Києва і в 2004-му став сту-
дентом Київського міжнародного університету (спеціальність 
кіно-, телемистецтво). Олександр згадує: «Коли їхав із Харкова, 
то пообіцяв мамі, що без диплома не повернуся. І я своє слово 
стримав. Як на мене, то журналістиці навчити неможливо, по-
трібна практика. Університет зараз виглядає дуже достойно, ви 
маєте можливість для того, аби розвиватися, тому працюйте, 
працюйте та ще раз працюйте!»

Телебачення. Працював телеведучим на каналах «Privat-
TV» в музичнiй програмi «RAP-обойма», «Новий канал» у ран-
ковому шоу «Пiдйом», «ICTV» шоу «Галопом по Європам-2».  
З 2010-го – є одним із ведучих програми «Третiй тайм» на 
«ICTV». У 2013-му роцi став ведучим програми «Великi пере-
гони на «1+1»». Олександр Сидоренко про «Третiй тайм» го-
ворить: «Це yнiкальна програма, епiзод якої коштував всього 
лиш 13 тисяч гривень. Це не завадило цьому «футбольному 
шедевру» отримати два Телетрiумфи. Я чекав кожного випус- 
ку «Третього тайму», неначе маленька дитина свого Дня на- 
родження або ж Нового року. Неймовiрнi вiдчуття! Нещодавно 
хотiли вiдновити цю телепередачу, але, на жаль, не доля...» – 
ностальгує Олександр.



            ІЗ ПЕРШИХ УСТ

За звання найрозумнішого змагалися 
команди:

«6-А клас», капітан – 
  Черненко Марія

«6-Б клас», капітан – 
  Грабар Богдан

«5-А клас», капітан – 
  Ступенко Михайло

«5-Б клас», капітан – 
  Бедарєв Дмитро

Гра складалася з трьох 
командних конкурсів: 

                 • «Розминка», 
                 • «Точка зору», 
                 • «Логіка» 

та конкурсу капітанів 
«Дуель»

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

6

              ЦЕ МИ – ЛІЦЕЙ КиМУ!
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Інтелектуальна гра

«ЕВРИКА»

У рамках Тижня науки в  
Київському міжнародному універ- 
ситеті 14 листопада 2017 року 
в Ліцеї КиМУ відбулася інтелек-
туальна гра для учнів 5–6 кла- 
сів «ЕВРИКА».

Гру підготувала та провела  
заступник директора ліцею Депутат 
Ніна Олександрівна

Під час інтелектуальних змагань 
учні демонстрували знання з мовоз-
навства, математики, мистецтва, лі-
тератури, музики, спорту, а також від-
стоювали позицію щодо соціальних 
мереж, комп’ютерних ігор, телебачення  
ХХІ століття та ролі інтернету в житті 
кожної людини

Журі у складі директора ліцею Сіні-
ченка С. В. та учнів 11 класу Яворсь-
кого Микити, Любченко Маргарити, 
Кротик Анжеліки високо оцінило ін-
телектуальні здібності, кмітливість  
учнів, їхнє прагнення стати найрозум-
нішими та найуспішнішими

Перемогу здобули ліцеїсти 5-Б кла-
су, які отримали Диплом І ступеня, 
команда учнів 6-А класу посіла почес-
не друге місце та отримала Диплом  
ІІ ступеня, третє місце розді-
лили дві команди «6-Б клас» і  
«5-А клас».

ВІТАЄМО НАШИХ РОЗУМНИКІВ! 
БАЖАЄМО ЇМ ЗАВЗЯТОСТІ,  

НАПОЛЕГЛИВОСТІ У НАВЧАННІ, НОВИХ 
ЗВЕРШЕНЬ І НЕВИЧЕРПНОЇ ЕНЕРГІЇ!
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У рамках Тижня науки в Київському міжнародному 
університеті 15 листопада 2017 року в Ліцеї КиМУ відбув-
ся круглий стіл «Європейський поступ України».

У роботі брали участь учні 9–11 класів та викладачі  
Ліцею.

Модератор круглого столу – Сініченко Сергій Володи-
мирович, директор Ліцею. 

 Темами обговорення були: «Питання асоціації Украї-
ни та Європейського Союзу», доповідачі: Манжура Іван та 
Лях Анастасія, учні 9-Б класу; «Військова співпраця Украї-
на – НАТО», доповідачі: Хоменко Ангеліна та Будько На-
зар, учні 10 класу; «Безвізовий режим України з країнами 
Європейського Союзу», доповідачі: Кротик Анжеліка та 
Любченко  Маргарита, учні 11 класу.

Досліджувана проблематика є надзвичайно актуаль-
ною, адже Україна не припиняє долати складний шлях 
змін і перетворень заради досягнення стратегічної мети: 
посісти чільне місце у єдиній родині європейських на-
родів, назавжди позбувшись радянської спадщини.

Доповіді учнів викликали інтерес у присутніх і спричи-
нили активне обговорення порушеної тематики.

Круглий стіл
«Європейський поступ України»

                                                                                                       ЦЕ МИ – ЛІЦЕЙ КиМУ!

«Красива осінь вишиває клени 
Червоним, жовтим, срібним, золотим…..»

 
Протягом тижня з 9 по 16 листопада хол Ліцею КиМУ 

прикрашали різнокольорові екібани, чудові букети з 
елементами художнього оформлення, квітково-фрук-
тові композиції, золоте листя… Учні Ліцею підготували 
осінню виставку робіт.

 Варто зазначити, що всі ліцеїсти виявили творчий 
підхід, вишуканий смак і неабияку фантазію під час 
створення чудових осінніх композицій.

Виставка учнівської творчості
«Свято кольорів»

15
11

9-16
11



            ІЗ ПЕРШИХ УСТ
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              ВІСТІ З КОЛЕДЖУ

27
10

ТаланТ-шоу

Дебют першокурсника 
Коледжу КиМУ

«Дебют першокурсника» – традиційний захід Ко-
леджу Київського міжнародного університету, з якого 
починається пора студентства. Нове поповнення вже 
в якості повноправних членів коледжанської родини 
готується до найпершого і, напевно, найвідповідаль-
нішого заходу студентського життя, де можуть і себе 
показати, і на інших подивитися. Так, 27 жовтня 2017 
року в Коледжі Київського міжнародного університе-
ту пройшов «Дебют першокурсника» під керівництвом 
Ткаченка І. В. – викладача циклової комісії зі сценічного 
мистецтва. Взяти участь у фестивалі міг кожен охочий, 
пройшовши кастинг, який відбувався напередодні. Різні 
образи втілили на сцені наші новачки, що вразили нас 
своєю акторською грою, і тим самим створивши єдиний 
образ першокурсника Коледжу, – талановитого, яскра-
вого, креативного і неповторного. 

Фестиваль розпочався з привітання директора  
Коледжу КиМУ, викладача вищої категорії Тетяни Ме-
фодіївни Петренко. Відкривали і закривали концерт 
студенти 2 курсу Коледжу спеціальності «Сценічне мис-
тецтво», які презентували  свої оригінальні танцюваль-
ні постановки.

Ведучі фестивалю проводили захід трьома мовами 
(українською, англійською, російською) – студенти пер-
шокурсники спеціальності «Сценічне мистецтво» та 
«Економіка»: Бондаренко Катя, Гаврилова Маргарита, 
Савченко Ярослав, Ярмоленко Діана, Кулік Ніка, Геор-
гієва Олена, Ференцов Денис. 

На фестивалі були представлені такі номери: флеш-
моб «Баскетбол» – збірна команда студентів спеціаль-
ності  «Право» та «Туризм» (під керівництвом студентки 
Козинець Анастасії), танцювальні сюїти «Субкультури» 
та «Танок сценічного мистецтва», який представили сту-
денти  спеціальності «Сценічне мистецтво». 

Свої вокальні таланти представляли Барвінок Даша 
(спеціальність Право) з піснею «Пообіцяй», Цівак На-
талія виконувала пісню Христини Соловій «Тримай» 
(спеціальність «Журналістика»). А от Стрільчук Валерія 
дивувала і зачаровувала глядачів не тільки вокальними 
даними, а й професійною грою на гітарі, виконуючи ком-
позицію «Radioactive» (спеціальність «Журналістика»). 
Зворушливий вірш про людські стосунки між батьками 
та дітьми, який нікого не залишив байдужим, прозвучав 
у виконанні  Шейди Олени (спеціальність «Право»). 

Яскраве фаєр-шоу для глядачів влаштував студент 
Рогачук Денис (спеціальність «Фармація»). Акторсь-
кою грою і цікавими образами глядачів вразив номер 
«Дзідзьо» у виконанні студентів спеціальності «Сценічне  
мистецтво».

Чарівні ведучі, запальна музика, яскраве шоу, тон-
ке почуття гумору створювали атмосферу масштаб-
ного, але водночас по-домашньому затишного свята.  
Першокурсники Коледжу продемонстрували захоплю-
вальне шоу і досягли вражаючого результату глядаць-
ких симпатій.
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З 13 по 17 листопада в Київському міжнародно-
му університеті пройшов тиждень Науки, а 14 лис- 
топада в Коледжі КиМУ відбулась інтелектуальна 
гра брейн-ринг – «Захоплююче країнознавство», 
модератор к.і.н., доц. Черкас Т. В.

Брейн-ринг проводився з метою організації інте-
лектуального змістовного дозвілля молоді, а також 
поглиблення знань з історії, економіки, культури 
країн Європейського союзу та сприяння формуван-
ню усвідомлення у студентів Коледжу власної ролі 
й значення у житті власної Держави та причетності 
до європейського співтовариства. Студенти І курсу 
Коледжу взяли участь у змаганні.

Зі вступним словом до учасників конференції 
звернулася директор Коледжу професор Т. М. Пет- 
ренко, яка привітала студентів та побажала плідної 
роботи.

Брейн-ринг 14
11

в Коледжі 
КиМУ

Учасники блискуче володіли країнознавчим  
матеріалом і відповідали на запитання, що були 
пов’язані з історією, політикою, культурою, літе-
ратурою, спортом країн Євросоюзу (кількість яких 
станом на 2017 рік складає 28 держав). 

За результатами брейн-рингу
– 1 місце зайняла команда «Оптимісти», 

спеціальність «Право»
– 2 місце –  команда «Люди в білому», 

спеціальність «Фармація»
– 3 місце – команда «Еврика», спеціальність 

«Журналістика»
– 4 місце – команда «Актори», спеціальність 

«Сценічне мистецтво».
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Погодьтеся, студентські роки ми пам’ятаємо протя-
гом усього життя. Перші «тусовки» до пізньої ночі, про-
гули та «швидкописання» конспекту за одну ніч, хвилю-
вання перед сесією, «гори» випитої кави, суперечки з 
викладачами й перездачі. Це саме той період станов-
лення людини, коли вона дійсно розуміє, що насправді 
їй потрібно і яким чином цього досягти.

Та особливо ми пам’ятаємо, коли після того, як склав 
сесію, у тебе начебто відкривається друге дихання. Ти 
можеш відпочити, зануритись у ковдру, просто виспа-
тися чи до ранку «гудіти» з друзями десь у центрі. Про-
те «перезавантаження» потрібно і серед навчального 
року, і саме одним із обожнюваних усіма студентами 
свят є свято всіх студетів.

В Україні, як і у всіх країнах Європи, цей день, за 
традицією святкується 17 листопада, проте мало хто 
знає, що початком щорічного святкування була трагіч-
на історія. Трапилось це 28 жовтня 1939 року в Празі, 
коли поліція та підрозділи СС розігнали мирну демон-
страцію з нагоди 21 річниці створення Чехословацької 
Республіки. Під час цього загинув студент медичного 
факультету Ян Оплетал від вогнепального поранення. 
Його похорон, який відбувся 15 листопада, перетворив-
ся у протест проти окупації, на якому була присутня не 
одна тисяча людей. Із-за цих подій владою, яку на той 
час очолював Адольф Гітлер, було винесено таке рішен-
ня – закрити всі навчальні заклади на три роки з кон-
фіскацією їх майна. У ніч з 16 на 17 листопада німці ври-
вались у гуртожитки та чинили над студентами побиття. 
Дев’ять провідних представників студентських органі-
зацій було страчено і понад 1200 арештовано. Після 
таких жахливих і жорстоких подій у 1941 році Міжна-
родна Рада Студентів на своїх зборах прийняла заяву, в 
якій день 17 листопада, в пам’ять про події в Чехії, було 
оголошено Міжнародним днем студентів. Відтоді між-
народне студентство просуває ідею визнання 17 лис- 
топада Міжнародним днем студентів на рівні ООН.

До речі, є ще один день студента, це так званий 
«Тетянин день», день великомучениці Татіани, святої 
заступниці всіх студентів. Татіана народилась у Римі в 
дуже знатній родині. Через те, що батько був таємним 
християнином, у донці він виховав відданість Богу і 
Церкві. Коли Татіана досягла повноліття, вона не була 
згодна виходити ні за кого заміж й продовжувала слу-
жити Богу в одному із храмів. Того часу у Римі правив 
Олександр Север, останній у своїй династії. Його ще 
називали «релігійним глобалістом». Одного разу він 
зібрав усі зображення богів (ті які на той час шанува-
лись його людьми в імперії) і сказав: «Шануйте кого хо-
чете, проте не вважайте одного безумовно істинним». 

Ці слова ніяк не могла прийняти Татіана, тому за свою віру 
зазнала утисків. Дівчину стали бити, викололи їй очі, але 
вона терпіла все мужньо, молячись за своїх мучителів, 
щоб Господь відкрив їм духовні очі. І, згідно з переказами, 
Господь почув її молитви. Коли палачі хотіли «забрати» її 
життя, ангели спустилися і відбороняли всі удари, потім 
її знов почали катувати, різали все тіло бритвами, проте 
замість крові лилось молоко. Люди вже не знали, що ро-
бити, вони Татіану вивели на арену цирку, але лев замість 
того, щоб її з’їсти, просто лащився до неї. Тоді винесли рі-
шення кинути її у вогонь, проте він не зашкодив їй. Всі 
вирішили, що вона чародійка та відрізали їй волосся, бо 
на той час це вважалось епіцентром сили, і зачинили її у 
храмі Зевса. Але сили Божої не можна відняти. Зрештою 
суддя розпорядився відсікти голову Татіяне і її батькові. 
Так із 235 року відзначається свято – Тетянин (Татіанін) 
день, а мучениця Татіана зарахована до лику святих як 
загибла за християнську віру.

Свого особливого значення цей день набув тоді, коли 
імператриця Єлизавета Петрівна підписала указ «Про 
заснування Московського університету», тож 12 (25 за 
новим стилем) січня стало офіційним університетським 
днем. Із того часу свята Татіана вважається заступни-
цею студентів. Спочатку свято пишно відзначалось і ді-
лилось на: офіційну, до якої відносились святкова вечеря, 
привітання ректора; і неофіційну частини, коли студенти 
вже самі могли вийти за стіни університету і веселитись.  
У цей день усі межі розвіювалися між студентами та викла-
дачами, й всі, хто міг приєднатись до свята, долучалися.

У 1917 році в країні розгорілася революція. Більшо-
вики вважали свято занадто веселим і заборонили його 
відзначати. У 1923 році свято «Тетянин день» замінили на 
«День пролетарського студентства». Але йшли роки, змі-
нювалися влада та звичаї. І у 90-ті роки ХХ століття разом 
із поверненням деяких, скасованих революцією звичаїв, 
повернувся і Тетянин день. В Україні свято встановле-
но  згідно з Указом Президента № 659/99 від 16 червня 
1999 року. Отже, вийшло так, що один День студента свят-
кується напередодні сесії (17 листопада), а інший – після її 
закінчення (25 січня).

Анна ГРИГОРЬЄВА, 
студентка IV курсу Інституту журналістики 

З ЧОГО 
ВСЕ 

НАСПРАВДІ 
почалося?
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Для студ ентів Київського міжнародного унів ерситету гучний концерт влашту-
вали викладачі зі своїми непередбачуваними номерами. Спів, танці, жарти, оплески 
та гарний настрій зробили неповторну атмосферу в залі, що ще більше зблизила нас, 
студ ентів, із викладачами. 

Першокурсники святкують цей д ень перший раз у житті, тому запам’ятається він 
їм надовго, бо це дійство завжди є гучним. Це свято молоді, романтики і в еселощів! 

Слово від презид ента унів ерситету Хачатуряна Хачатура Володимировича завжди 
є важливою частиною заходу, бо це людина, яка зробила багато для того, щоб ми гідно 
здобували якісну освіту та цікаво проводили свої студ ентські роки. 

Цей д ень стає ще однією важливою датою у житті студ ентів та нашого улюбленого 
унів ерситету. 

Юлія АХМЕТГОРАЄВА, 
студ ентка І курсу Інституту журналістики

ДЕНЬ СТУДЕНТА –17
11   найяскравіша подія      

                 цього місяця
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Як ж у р н а л i с т и
«Свято нечиСті» святкували

31 жовтня в КиМУ студенти 
Інституту журналістики про-
вели квест із нагоди святкуван-
ня всім нам відомого Halloween. 
Організаторами та учасни-
ками квесту стали студенти 
ІІ-ого курсу, які з нетерпінням 
чекали «Свята нечисті», аби 
пройти «Дев’ять кіл пекла». 
За сценарієм учасникам квес- 
ту випала змога побути в ролі 

працівників одного з найвідоміших інформаційних агенств Києва. Начебто 
напередодні Хелловіну вони, журналісти, на чолі зі своїм шеф-редактором зби-
ралися випустити «заборонений» матеріал. Цей матеріал стосувався однієї 
дієвої банди, яка займалася гіпнозуванням людей. Ці злочинці робили з лю-
дей роботів, які виконували всі їхні забаганки. За період існування банди в 
місті зникло близько сотні людей та було виявлено випадки «зомбовувань». 
Їх дуже розлютило те, що якісь «смертні» почали грати проти правил, тому 
за день до свята вони викрали шеф-редактора з офісу та відвезли у невідомо-
му напрямі. Зрозуміло, що їх завданням було знайти боса та звільнити його, 

АЛЕ організатори вирішили 
зробити учасникам сюрприз.  
Вони до останньої хвилини не 
знали, хто виконував роль їх-
нього редактора. Така інтрига 
викликала неабиякий інтерес в 
учасників квесту. 

Ідучи до своєї мети, їм до-
велося зіткнутися з низкою 
труднощів і перебороти безліч 
страхів, адже не всі наважаться 

заглянути у темний коридор, чуючи моторошну музику, аби побачити там 
головну героїну фільму-жахів «Дзвінок». Чи багато хто  наважиться підійди 
до дівчинки, яка плаче в кутку та шукає свою ляльку з фільму «Анабель». Чи 
ще краще: піти слідом за Джорджі та зненацька наткнутися на Пеннівайза, 
страшнючого клоуна з дивацькою посмішкою з фільму «Воно». Не дивлячись 
ні на що, учасники квесту стверджують, що нервові клітини були втрачені 
недарема, адже фініш був непередбаченим.

Каріна Киянченко, студентка II-ого курсу Інституту журналістики, учасниця 
квесту, поділилася своїми враженнями: «Ми були приголомшені, побачивши дирек-
тора нашого інституту – Самойлова Олексія Федоровича, зв’язаним на стільці. 
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Тоді ми вже зрозуміли, що за 
сценарієм саме він був нашим 
шеф-редактором. Начебто оче-
видно, але ми й гадки не мали... 
Вражень багато, всі, звичайно 
ж, позитивні. Зараз страх і шок 
створили в моїй душі справжню 
гармонію. Дякуємо нашим одно-
групникам, організаторам та-
кого свята. Сподіваємося, що це 
не перший і не останній такий 
крутий Halloween у моєму жит-
ті!»

Самі організатори зізнають-
ся, що процес підготовки був 
складним, але дуже захоплю-
вальним:  

«Потрібно було продумати все до дрібниць, адже правду кажуть: «Диле-
тант береться за все та одразу, а професіонал розкладе все на маленькі час- 
тини, бо знає, що велике складається з нереально важливих дрібниць. Ми 
були раді, коли чули жахливі крики учасників квесту. Так – так, у цій си-
туації крик, неначе шалені овації на дебютному виступі. Звичайно, вдячні 
Самойлову Олексію Федоровичу, який згодився стати «родзинкою» нашого 
вечора. Чесно кажучи, ми думали, що він не погодиться, адже самі розумієте: 
директор, серйозна персона в університеті, а тут таке... Цінуємо його саме 
за його непередбачуваність. 

Дякую також своїм колегам, 
організаторам і учасникам, 
без яких цей квест не вдався 
б». (Наталія Горбач, студент-
ка ІІ-ого курсу Інституту жур-
налістики).

Після закінчення квесту сту-
денти продовжили святкуван-
ня за чашкою чаю та печивом,а 
також переглядом тематичного 
фільму. Майбутні «акули пера» 

отримали незабутні враження від таємничого вечора та запевнили, що від-
тепер влаштовувати подібні речі на Halloween будуть кожного року. 

P.S. Сподіваюся, що цей репортаж надихне студентів інших інститутів 
КиМУ, і не лише їх, влаштовувати такі вечори. Студентські роки не такі 
довгі, як нам здається, тому поспішайте творити тут і зараз!

Каріна МАРТИРОСЯН, 
студентка II курсу Інституту журналістики
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Стосунки з групою у мене 
хороші. Ми дружні, не дивлячись на те, 

що нас усього п’ятеро. Завжди виручаємо один 
одного і не відмовляємо в допомозі. Про першу 

сесію зараз точно не згадаю, але з упевненістю можу 
сказати, що хвилювалася, але згодом зрозуміла, що це 

було даремно. Все пройшло добре, всі отримали хороші 
бали та залишилися задоволені. На жаль, про дебют пер-

шокурсника нічого не можу розповісти, тому що 
у нас його не було. День студента, якщо все вийде 

добре, будемо святкувати з групою у нашій 
маленькій, але дружній сім’ї

Альона РЯБЦЕВА, 
Інститут лінгвістики та психології, 

спеціальність «Філологія»,
ІІІ курс

Так, я задоволена своїм 
колективом. У нас невеличка, але 

приємна група. Мені дуже повезло з ними! 
Лише перший курс, більшість матеріалу – 

це повторення зі школи. Особисто мені 
не важко, у мене не виникає жодних проблем. 

Скоріш за все дебют першокурсника ми проведемо 
в актовій залі, дивлячись концерт інших груп. 
День студента збираємося відсвяткувати всією 
групою в клубі або караоке. Сподіваюся, що все 

буде цікаво й незабутньо!

Аріна СІДОРЧЕНКО, 
Стоматологічний факультет, 
спеціальність «Стоматологія»,

І курс

Група у нас 
маленька, але крута! Всі між 

собою спілкуються, добре ставлять-
ся один до одного. Правда, ми рідко 

збираємося, але загалом усе чудово. Перша 
сесія пройшла досить швидко і було зовсім 

не страшно. Зараз я також не хвилююся, адже 
все легко та просто, якщо готуватися та бути 

впевненим у собі. Дебют пройшов звичайно. Ми 
відвідали концерт в актовій залі, який готували 

інші групи. Що стосується Міжнародного дня 
студента, скоріше за все, я не буду святкувати 

це свято

Анастасія НАРОВСЬКА, 
Інститут лінгвістики та психології, 

спеціальність «Філологія»,
ІІІ курс 

            СТУДЕНТИ ТА УНІВЕРСИТЕТ              Упорядник: Марія Арєф’єва, студ ентка І курсу Інституту журналістики

Студентські враження 
про Університет

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

У мене чудова група, шалений 
колектив! Усі дуже дружні та відкриті люди! 

З навчанням проблем немає. Більшість 
предметів я зможу закрити автоматом, адже мені 

зовсім не важко та дуже подобається навчатися. 
Я не боюся сесії, вважаю, що це не так страшно, 

як говорять. Ми ще не спілкувалися з групою щодо 
дебюту першокурсника, але думаю, що зберемося 

та відсвяткуємо разом. День студента буде веселим! 
Ми збираємося відвідати актову залу, подивитися 

концерт, який підготували наші викладачі, 
а ввечері поїдемо в клуб

Ольга СИНЕЛЬНИК, 
Інститут телебачення, кіно і театру,

спеціальність «Аудіовізуальне 
мистецтво та виробництво»,

І курс

Мені 
повезло з групою, всі 

дуже веселі та цікаві. Особливо в 
багатьох ситуаціях одногрупники підій-

мають настрій, не дають сумувати на парах. 
З навчанням проблем не виникало, а от осо-

бисті недопрацювання на семінарах або лекціях 
треба ліквідувати. На заняттях ми отримуємо велику 
кількість інформації, тому треба приділити підготовці 
більше уваги, і думаю, що все буде гаразд! На дебют 
першокурсника зберемося з групою, сходимо у кафе 
чи ресторан або просто прогуляємося в парку. День 
студента, скоріше за все, пройде, як звичайний день. 

Я залишуся вдома і буду переглядати свій 
улюблений фільм

Микола СТЕПАНЕНКО, 
Інститут міжнародних відносин, 

спеціальність «Міжнародні відносини»,
І курс 

Так, я 
задоволений своїм 

колективом. Моя група мені дуже 
подобається. Всі дуже дружні й особливі, 

з більшістю одногрупників знайшов спільну 
мову. Щодо сесії, я ніколи не хвилювався, тому 
що готуюся та сподіваюся, що матиму хороші 

бали. Дебют першокурсника я відсвяткую з друзями. 
Ми відвідаємо театр або кінотеатр. Сподіваюся, що 

мій перший день студента пройде весело, 
продуктивно та цікаво, і я зможу насолодитися 

спілкуванням з одногрупниками та друзями

Олександр ТАВОРСЬКИЙ, 
Інститут міжнародних відносин, 

спеціальність «Міжнародні відносини»,
І курс
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17 листопада – один із найважливіших днів  
у житті першокурсників. Нам дуже хочеть-
ся дізнатися, як саме вони будуть святкувати  
Міжнародний день студента. Водночас йдеть-
ся не лише про те, на що вони витратять свій 
вільний час, а й про їхні студентські будні,  
повсякденні справи.
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КУРЙОзИ 
ЗІ СТУДЕНТСЬКОГО ЖИТТЯ

Сторі № 1. Перший залік.
Хвилювання, розпач, мішки під очима, невпевненість у собі, фантазування до найгіршої розв’язки. У більшості випадків 

до початку свого першого заліку студент виглядає саме так. Я міг би бути не схожим на нього, але не сталося, як гадалося.
Починаю готуватися. Основний атрибут – конспект. Думав, що зараз швиденько перелистаю його, кинув сумку й нарешті 

прилипну до подушки. Як виявилося, це станеться не так скоро. Конспекти всі були та кудись зникли. Зошита в квартирі 
не знайшлося. Підготуватися можна і без нього, але оцінку без конспекта не отримати. Добре, що живемо у ХХІ столітті, то 
попросив фотографії в одногрупників і можна писати. 

О третій годині це пекло скінчилося. Завів будильник на сьому ранку і відключився... Ранок пам’ятаю погано, тож ходімо 
відразу до аудиторії. 

Нарешті дочекалися викладача. Почули від нього правила складання заліку і багато інших організаційних моментів. «Що 
ж розпочнемо із щасливчиків. Барикін, Горбач, Король, Нечай – у вас автомат. Давайте залікову і гарного дня. А з іншими – 
трішки повеселимося».

36 сторінок конспекту! Саме стільки я написав за ніч для того, щоб мені не знадобилася жодна з них. Ось так буває у житті 
студента!

«Є що згадати, та дітям нічого розказати», – саме цей народний вислів промайнув першим у голові, коли я почув 
від головного редактора газети тему моєї наступної статті. Спочатку зрадів, адже це ж можна багато чого написати, та й 
стаття вийде дуже весела!

Минуло два дні… Після виснажливих мозкових штурмів першу історію нарешті згадав. Думаю: «О, зараз як піде!»  
Пройшов тиждень… «Наталко, пам’ятаєш щось смішне з першого курсу? В межах пристойності, на жаль». Насилу згадали. 
Взагалі життя студента дуже безкомпромісне: або вам дуже весело, або ви розсипаєтеся на частинки від нудьги. Тож і ле-
тить воно теж дуже швидко. Наче тільки-но складав ЗНО, а тут уже й майже екватор мого студентства! Як виявилось, зга-
дувати все те, що ви прочитаєте, та те, що не пройшло контроль власної цензури, принесло мені величезне задоволення.  
Отож, поїхали!

Сторі № 2. Як козаки в аудиторії в футбол грали
Теплий осінній день... Промінчики сонця передаються до кожного, хто сидить в аудиторії перед початком робочого дня в 

очікуванні першої пари. Майже вся група в зборі, та, головне, що на місці староста – наш оберіг, ватажок, наша душа й опора. 
До лекції готові, тож треба чимось себе розважити. Місця в аудиторії багато, а це означає, що можна трішки пограти 

у футбол. Так, м’яча в нас не було, але був папір, із якого вийшов непоганий такий м`ячик, близький до стандартів FIFA.
Почали спокійно, так, для душі. Через п’ять хвилин у нас навіть з’явився спортивний коментатор. І ще через дві хвили-

ни на наш матч почали приймати ставки. Рахунок 2:2! До кінця матчу, тобто до початку пари, дві хвилини. Матч формату 
1х1, тож усе може вирішити одна помилка чи хоча б маленька посмішка долі, як врешті-решт і сталося. «Вийшли!» – кри-
чить один із гравців і вибиває м’яч. Його опонент, не довго думаючи, зльоту б’є по м’ячу. Він летить у стелю, відбивається 
до телефону нашої старости і залітає у нижній правий кут воріт суперника. Це – перемога! Староста кричить, усі сміються, 
м’яч летить у відчинене вікно. В цей час у дверях стоїть викладач, здивування якого читається на обличчі. «Що у вас та-
кого сталося, що Яна, таке спокійне дитя, кричить на все горло?» – питає він. «Та ми тут гралися трішки. Богдан виграв, а 
Яна на мене ставила. Ось злиться, бо еночку йому програла», – почав я виправдовуватися крізь сміх. Від старости я таки 
отримав за довгий язик, але й задоволення та заряд бадьорості отримав теж.

Сторі № 3. ***
Розказати про це було б безглуздим спойлером до статті «Як студенти свято нечисті святкували». Ця ситуація запам’я-

тається на все життя моїм одногрупникам та декому з першокурсників. Хоча я впевнений, що наш шановний директор 
неодноразово буде розповідати теж її за вечерею своїм друзям і рідним. 

Взагалі я безмежно радий, що саме я отримав цю тему для статті, адже пережити все те, що сталося з нашою невели-
кою сім’єю в минулому й цьому році, було просто неймовірно. Все ще попереду, але, як добре, що можна відкинутися в 
кріслі, посміхатися та згадувати історії з дорогими для тебе людьми. Адже життя складається не з часу, а з моментів, які 
ми пам’ятаємо.

Матвій НЕЧАЙ, 
студент ІІ курсу Інституту журналістики



             ЛАЙФХАКИ                            Упорядники: Наталія Горбач, Валерія Янко ІІ курс, Інститут журналістики  
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Якщо боїтесь виступати перед ауди-
торією, дивіться на друга або на лю-
дину, з якою добре спілкуєтеся. Це 
зменшує гніт цікавих очей і додає впев-
неності

Влаштуйте день без техніки, так зва-
ний «поблажливий вихідний» для ва-
ших очей та мозку. Повірте – віддячать 
сторицею!

Якщо не можеш цілу пару просидіти 
на незручному сидінні, на допомо-
гу приходить подушка. Обмотайте її 
клейкою стрічкою, щоб не з’їжджала, 
і насолоджуйтеся навчанням

16

Складіть історії про ваш курс, включаю-
чи прізвиська, цікаві факти та півсотні 
мемів. Давайте політ фантазії та робіть 
хеппі-енди, часто такі історії втілюють 
у життя найнесподіванішим способом

Якщо зовсім нічого не запам’ятовуєть-
ся, спробуйте зачитувати ці склад-
нощі кожного дня (або ж за тиждень 
до смертного дня складання іспиту).  
У певний момент ви зрозумієте, що 
підказка вам уже не потрібна, бо все 
знатимете!

Якщо ваша рука уже відпадає, а конспект 
на лекції записувати ще треба – дик-
тофон у поміч! Помістіть його таким  
чином, щоб йому було все добре чутно, 
а самі тим часом уважно слухайте

 
ПОРАДИ для СТУДЕНТІВ

у День студ ента ;)



                                                                                                                  ЦІКАВІ ФАКТИ       
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ЧИ ЗНАЄТЕ
ВИ,ЩО...

09
11

ДЕНЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ 
ТА МОВИ

09 листопада наша країна святкує День української пи-
семності та мови. Традиційно цього дня всіх українців за-
прошують написати Всеукраїнський диктант національної 
єдності і перевірити свої знання.

Також цього дня за православним календарем вшано-
вують пам’ять Преподобного Нестора-Літописця – послі-
довника Кирила і Мефодія. Вважається, що Нестор Літопи-
сець став прабатьком української писемної мови.  

Генеалогічно українська мова належить до індоєвро-
пейської мовної сім’ї. Про це свідчать і архаїзми, і деякі 
фонетичні та морфологічні ознаки, які зберегла наша мова 
протягом століть.

Давньою українською мовою написані козацькі дер-
жавні документи й хроніки, створена самобутня художня 
писемність епох. Українці мають свою могутню класичну 
літературу, визнаних світом геніїв: Тараса Шевченка, Івана 
Франка, Лесю Українку, Михайла Коцюбинського, Василя 
Стефаника та інших.
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ДЕНЬ ВИЗВОЛЕННЯ КИЄВА 
ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ 

ЗАГАРБНИКІВ

У перший день Великої Вітчизняної війни – 22 черв-
ня  – Київ було піддано масованому бомбардуванню 
німецькою авіацією. А, починаючи з вересня 1941 року 
і до листопада 43-го, впродовж 778 днів, столиця Украї-
ни була окупована ворогом. Головні події у битві за Київ 
розгорнулися наприкінці вересня – на початку жовтня 
1943 року. У воєнних подіях брали участь 1, 2, 3 та 4-й 
Українські фронти. 

Воєнні історики оцінюють такі характерні особливості 
київської стратегічної операції, як: сміливість задуму і рі-
шучість наступу військ, бойову майстерність командирів і 
штабів усіх рівнів, великий досвід щодо організації та ве-
дення масштабних бойових наступальних операцій.

06 листопада 1943 року зруйнована і спустіла сто-
лиця була врятована. Перемога над ворогом отримала 
широкий міжнародний резонанс. Зокрема, лондонське 
радіо сповістило: «Взяття Києва радянськими війська-
ми є перемогою, яка має величезне воєнне та моральне 
значення... Німеччина чує похоронні дзвони. На неї на-
сувається лавина». Дійсно, ця масштабна операція стала 
центральною подією у битві за Україну. Знаменно, що 1-й 
Український фронт, який блискуче врятував Київ у 1945 р., 
взяв участь у заключній акції війни – розгромі берлінсько-
го угрупування фашистських військ.

Уже 74 роки поспіль кожного листопада наше рід-
не місто відзначає день свого визволення від німецько- 
фашистських загарбників. Київ живе, він вдячно пам’ятає, 
всіх тих, хто віддав своє життя за його визволення.

НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, НІЩО НЕ ЗАБУТЕ!

Щодо початку писемності в українських землях трива-
ють наукові дискусії. Археологічні знахідки засвідчують на-
явність писемних знаків на глиняному посуді, пряслицях, 
зброї тощо, ще за трипільської доби.

Кілька століть нас привчали до думки про нібито «вто-
ринність» української мови, ретельно приховуючи від 
українців величезний масив української ж писемності, історії 
та культури, що сягає глибокої давнини і налічує багато ти-
сячоліть.

Дорогі українці! Давайте цінувати, поважати та плекати 
нашу рідну українську мову!

Анна ГИРЯВЕНКО,
студентка І курсу Інституту журналістики



              ЦІКАВІ ФАКТИ 

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

10
11

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ НАУКИ

10 листопада – Всесвітній день науки в ім’я 
миру та розвитку (World Science Day for Peace and 
Development). Цей день відзначається з метою 
підвищення усвідомлення громадськістю в усьому 
світі користі науки.

За інформацією з Вікіпедії, Всесвітній день науки 
має нагадувати міжнародній спільноті про необхід-
ність використання науково-технічних досягнень 
в інтересах миру та розвитку на благо людської 
цивілізації, а також сприяти популяризації ролі на-
уки в якості інструменту, що знаходиться на службі 
суспільства. 

У науці існує величезна кількість напрямів. Саме 
завдяки науковим досягненням світ рухається впе-
ред. Цього дня світове співтовариство має гарну на-
году замислитись про роль науки в нашому житті. 
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Лисак Крістіна, Горбач Наталія, 

Ахметгораєва Юлія, Кацан Ольга

Думки відомих науковців:
• У науці слава дістається тому, хто переконав 

світ, а не тому, хто першим набрів на ідею. Дарвін 
Франсіс

• Будь-яке вчення істинно в тому, що воно 
стверджує, і помилковe в тому, що воно заперечує 
або виключає. Лейбніц Готфрід Вільгельм

• Якщо цікавість відноситься до серйозних про-
блем, то вона вже іменується наукою. Ешенбах 
Марія

Юлія СОЦЕНКО, 
студентка І курсу Інституту журналістики
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ДЕНЬ ПРЦІВНИКІВ РАДІО, 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ’ЯЗКУ

Сьогодні кожен українець, який увімкнув радіо-
приймач або телевізор, приєднався до мережі Ін-
тернет, отримав факс або відповів на телефонний 
дзвінок, – долучається до привітань з нагоди про-
фесійного свята працівників, які щодня надають 
змогу спілкуватися та скорочують відстань між міс- 
тами і людьми, чия благородна праця забезпечує 
одне з основних прав громадян – право на свободу 
слова.

До 1994 року професійне свято працівників те-
лебачення та радіомовлення святкували 7 травня. 
Цю дату було встановлено ще 1945 року, під час 
святкування 50-ої річниці винайдення радіо Олек-
сандром Поповим. Цієї традиції дотримувалися та-
кож і після здобуття Україною незалежності.

У 1994 році Українська телерадіокомпанія за-
пропонувала керівництву держави встановити 
16 листопада як професійне свято для теле- і радіо-
працівників. Саме цього дня 1924 року в Харкові 
вийшла в ефір перша передача українського радіо. 
Опівдні з рупорів пролунало: «Алло, алло, алло!  
Говорит Харьков!». Після чого слухачі почули неве-
личкий концерт.

Із тих пір журналісти та працівники сфери радіо 
відзначали цей день як професійне свято. Зараз же 
до них приєдналися телевізійники, представники 
інтернет-ЗМІ. Святкують цього дня також фахівці 
зв’язку, що забезпечують роботу телефонних ме-
реж і таких важливих на сьогодні мереж, як інтер-
нет-зв’язок.

Наталія КОНОВАЛ,
студентка І курсу Інституту журналістики


