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ІНТЕРВ’Ю З ПРЕЗИДЕНТОМ
КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІЗ ПЕРШИХ УСТ

Шановний Хачатуре 
Володимировичу, 
скажіть, будь ласка, 
чи можуть студенти 
нашого Університету 
якимось чином 
захищати свої права? 
До кого вони можуть 
звертатися з цим 
питанням?

– Захищати свої 
права потрібно 
завжди і повсякчас, 
а не лише в стінах 
нашого університету. 

Потрібно обов'язково 
боронити свої права, 
але й не забувати про 
свої обов'язки, тому 

що знаєте, буває 
таке, що свої права 
знають, а обов'язки – 
зовсім ні.

Потрібно, щоб 
студент пильнував 
свої права, але 
водночас виконував 
обов'язки.

Скажіть, будь ласка, 
до кого студенти 
можуть звертатися з 
цим питанням?

– Необхідно 
звертатися до мене. 
Якщо я відсутній, то 
можна звертатися 
до проректора. 
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ІНТЕРВ'Ю

Студенти не повинні 
боятися говорити 
і висловлювати 
свою думку, якщо 
вона, звісно, 
аргументована.

Студенти можуть 
виносити на розгляд 
свої пропозиції, 
ідеї щодо роботи 
Київського 
Міжнародного 
університету?

 – Звісно, можуть, 
якщо ця пропозиція 
не суперечить 
інтересам 
університету, 
внутрішньому 
розпорядку, правам 
людини, студента, 
викладачів.

Від студентів багато 
що залежить, адже 
що таке інформація? 
Інформація є матір’ю 
мислення! Якщо 
щось десь не так, ми 
завжди виправляємо 
це.

Саме за допомогою 
студентів наводимо 
порядок. А як же 
інакше? Іноді бувало, 
що і за допомогою 
батьків студентів.

Поділіться, як Вам, 
як головній людині 
університету, ректору, 
засновнику, вдається 
брати до уваги 
скарги та побажання 
студентів?

–  Чому Ви думаєте, 
що я один? У мене 
чудова команда, 
адже один в полі 
не воїн, я знайшов 
своїх однодумців, 
своїх людей. Саме 
з цього створено 

такий прекрасний 
університет, де не 
беруть хабарів, де 
на першому місці є 
інтереси студентів, 
знання.

Для нас 
найважливіше – це 
навчання! Знання 
студента є нашим 
іміджом, нашим ім'ям. 
Це наш авторитет! 
Ми працюємо на 
совість, щоб совість 
наша була чиста.

 Як Ви вважаєте, 
як нашим 
студентам, перш 
за все правникам, 
досягти успіху в 
юриспруденції?

– Я думаю що 
вони здобувють не 
просто знання, а 
виховання. Ми не 
лише навчаємо, але 
й виховуємо. В першу 
чергу це виховання 
патріотизму 
та чистого 
(перед законом) 
громадянина.

Я кілька разів чула, 
як кажуть, що є 
люди з юридичною 
дипломом, а є 
юристи. І останніх 
стає значно менше. 
Ви згодні з цим?

– На мою думку, 
життя поставить 
кожного на своє 
місце. Людина може 
бути юристом але 
це не означає, що 
вона може стати 
хорошим адвокатом. 
Некомпетентного 
фахівця відразу 
видно.

Ви вірите в ефект 

бумеранга, що всі 
вчинки обов'язково 
повертаються?

– Ви знаєте, я б 
не сказав, що так 
дуже вірю в це, але 
люди кажуть, що 
все повертається 
бумерангом.

Я знаю кілька 
випадків, коли 
люди вчиняли 
негідно, і ці негідні 
вчинки бумерангом 
поверталися до 
них. Це сталося 
зовсім недавно, 
тому, мабуть, все 
повертається 
бумерангом, і це 
правильно.

Кожен студент у 
майбутньому хоче 
бути лідером у своїй 
професії, йому 
потрібно постійно 
самореалізовуватися. 
Які рекомендації 
Ви можете дати 
студентам, щоб 
поліпшити свої 
лідерські якості?

– Я дійшов висновку, 
щоб стати лідером 
не потрібно щось 
робити, лідерами 
народжуються. Лідер 
- це зовсім інший 
генофонд, інша 
генетика, цього не 
можна навчитися, 
якщо всередині нічого 
немає - то нічого і не 
буде.

Якщо у людини 
немає генетичних 
даних лідера - 
він їм не стане. 
Адже що відчуває 
лідер? Усередині 
пожежа, бажання 
командувати, і він 

цього не боїться, він 
бере відповідальність 
на себе. В першу 
чергу ми маємо 
вірити в себе і собі 
потрібно вірити 
також.

Особисто для 
мене немає нічого 
неможливого, я 
можу займатися 
будь-якою наукою, 
будь-якою роботою 
і робити це краще 
за інших. Якщо мені 
скажуть зайнятися 
медициною, я почну 
займатися нею, 
почну вивчати, 
досліджувати і 
стану найбільш 
кваліфікованим 
медиком. У цьому 
я не сумніваюся! 
Скажуть астрологією 
зайнятися – візьмуся 
за астрологію.

А театральне 
мистецтво?

– Театральне 
мистецтво також 
чарівне, театр і кіно 
мені до вподоби. 
Я взагалі люблю 
мистецтво загалом, 
а коли любиш щось, 
то це виходить ще 
краще. Навіть можу 
роль якусь зіграти 
непогано, можу 
написати п'єсу. До 
цього часу п'єсу не 
писав, але напишу.

Дякую Вам за цікаву 
бесіду! Бажаю Вам 
щастя та успіхів, 
натхнення та безліч 
нових ідей!

Над інтерв'ю
працювали

Іванна Маруга,
Діана Митченко
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КАЛЕНДАР ПОДІЙ

Подія для всіх, хто працює 
у сфері освіти. Вперше 
у світі присвячене вчите-
лям свято відзначили в 
Радянському Союзі в 1965 
році. Пізніше, в незалежній 
Україні, указом Президента 
День учителя було встанов-
лено відзначати щорічно у 
першу неділю жовтня.

Вчителів у цей день віта-
ють теплими словами подя-
ки, квітами та подарунками. 
Існує традиція організову-
вати День самоврядування, 
коли старшокласники само-
стійно проводять уроки в 
молодших класах, даючи 
можливість вчителям відпо-
чити.

 05
жовтня

14 

жовтня

НАЙВИЗНАЧНІШІ ДАТИ ЖОВТНЯ

Всесвітній день 
учителів

Свято Покрови 
Божої Матері

У цей день українці свят-
кують одразу три свята. 
Перше – Свято Покрови 
Божої Матері, друге – День 
українського козацтва, 
третє свято, дуже молоде – 
День захисника України. 

З давніх-давен Божа Матір 
вважалася покровителькою 
усього українського коза-
цтва. А на Січі запорозькі 
козаки збудували церкву на 
честь Покрова Богородиці 
з її іконою. І, до речі, саме 
у цей день, козаки збира-
ли Велику раду, на котрій 
обирали гетьмана й визна-
чалися з подальшими вій-
ськовими планами.

Козаки настільки глибоко 
й щиро шанували образ 
Покрови Божої Матері, 
вірили у її силу й урочисто 
святкували цей день, що у 
народі закріпилася й друга 
назва свята – Козацька 
Покрова.
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КАЛЕНДАР ПОДІЙ

Матеріал підготувала
Марина Чорна

НАЙВИЗНАЧНІШІ ДАТИ ЖОВТНЯ

 24
жовтня

Міжнародний 
день ООН 

Організація Об’єднаних 
Націй (ООН) була офіційно 
створена у цей день 1945 
року після того, як біль-
шість держав-засновників 
ратифікували договір про 
створення цього всесвіт-
нього органа.

У 1971 році Генеральна 
Асамблея ООН прийня-
ла резолюцію, в якій вона 
рекомендувала держа-
вам-членам відзначати 
цей день як державне 
свято. Традиційно в цей 
день у всьому світі прово-
дяться зустрічі, дискусії та 
виставки, присвячені цілям 
Організації та її досягнен-
ням.

28 

жовтня

День вигнання 
нацистських оку-
пантів із України

У цей день традиційно 
вшановують пам’ять воїнів, 
які загинули в боях за виз-
волення України, та насе-
лення, яке постраждало від 
дій фашистських окупантів. 

У ході Великої Вітчизняної 
війни 1941–1945 років 
саме на території України 
відбулися ключові битви 
за визволення Європи від 
фашизму.

Вигнання нацистів з 
України стало можливим 
завдяки об’єднанню зусиль 
всієї антигітлерівської коа-
ліції та визвольних антина-
цистських рухів.

Спільна перемога не була 
б можливою без спільних 
зусиль визволителів.
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1. Неочікувана подорож

Сідаємо у першу ліпшу електричку і за 
годину-дві виходимо на невідомій станції. 
Неочікуваний квест із пошуку варіантів 
для зворотнього шляху допоможе відво-

ГОВОРЯТЬ СТУДЕНТИ

СКАЖЕМО "НІ" ОСІННЬОМУ НАСТРОЮ!

ліктися від сумних думок. Це випробуван-
ня полягає ще й в удосконаленні знань 
про Україну. Опинившись у незнайомому 
місці, логічно скористатись нагодою вивчи-
ти територію, архітектуру і повернутися 
додому з новими краєзнавчими даними.

Осінь – дуже непроста пора року. Особливо враховуючи нинішні карантинні обмеження. 
Сонячного світла й тепла поменшало, а дистанційне навчання, навпаки, продовжено. З 

друзями зустрічатися складніше, місця для розваг або зачинені, або працюють у якомусь 
"підпільному" режимі. Тому-то й поглиблюються переживання, зростає тривожність, виникає 
почуття дискомфорту. Але є способи виправити настрій, читайте наш спеціальний матеріал
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ГОВОРЯТЬ СТУДЕНТИ

2. Осіння доброта

Це так просто: подбати про братів наших 
менших і не викидати хліб, що зачерствів, 
а погодувати пташок. Звісно, до зими ще 
далеко і годівницю робити ранувато, але 
навіщо бездумно викидати те, що може 
нагодувати живу істоту? Тим більше, існує 
думка, що добро вертається. Тому робимо 
добро, забуваючи в цю мить про усіляки 
негаразди та осінній смуток.

3. Екскурсія у смартфоні

Коронавірус помітно змінив життя кожного 
з нас, але людні місця все ж можна відвіду-
вати. Наприклад, віртуальний Лувр приймає 
усіх бажаючих, котрі прагнуть насолодитися 
витворами мистецтва. Це реальна можли-
вість дізнатися дещо нове про мистецтво. 
Так само й деякі українські музеї вже "відчи-
нили двері" для інтернет-відвідувачів, адже 
ми є сучасною та прогресивною нацією!

4. Візуальні зміни

Попри деяку депресивність, осінь є краси-
вою порою року, ніхто це не заперечувати-
ме. Осінь є чудовим фоном, щоб зробити 
нову аватарку для улюбленої соцмережі: на 
тлі осіннього золота! Дійсно, чим не спосіб 
відволіктися від смутку? А водночас і нагода 
завітати до парку й проявити творчу частину 
своєї натури: завдяки невеликій фотосесії на 
свіжому повітрі.

5. Творча психологія

В час, коли похмурі думки заполонили голо-
ву, беремо папірець і малюємо емоцію, що 
відчувається найсильніше. Немає значення, 
у формі людини чи тварини. Але стає видно 
саме те, з чим пов'язані ваші емоційні зриви 
восени. Якщо щось засіло в голові (не так і 
важливо, думка чи емоція), відтвори це на 
папері. Порада, яку вдалося отримати від 
справжнього психолога в цю пору року.

Матеріал підготувала
Діана Митченко
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ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА
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ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА

ВІД УЧНІВСЬКОЇ РОБОТИ – ДО СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКИ: 
ВІДГУКИ ПРО «УНІВЕРСІАДУ – 2020» У КиМУ

Чим Вам запам’ята-
лась Універсіада?
Універсіада запам’я-
талася мені легкістю 
комунікації і розумін-
ням комісії;
– майстерністю;
– найбільше запам’я-
тались масштаби кон-
курсу; програма, яка 
проводилася перед 
конкурсом;
– я дізналася багато 
нового;
– Універсіада залиши-
ла після себе хороші 
враження. Цей захід 
допоміг мені зрозумі-
ти важливість якісної 
роботи;
– враження хороші;
– мені запам’яталася 
універсіада тому, що я 
дізналася багато чого 
нового;
– мої враження від уні-
версіади чудові;
– мені все сподоба-
лось;
– Універсіада мені 
запам’яталася тим, 
що було дуже цікаво і 
весело, а також було 
цікаво слухати роботу 
інших учнів;
– насамперед хочу 
сказати, що навіть, 
незважаючи на пере-
живання та кілька без-
сонних ночей, участь 
в універсіаді принесла 
мені тільки позитивні 
враження;
– сам процес захисту 
проходив дуже легко, 
атмосфера була зовсім 
не напружена; 
– мені сподобалося 
брати участь в універ-
сіаді. Це досить ціка-
вий досвід.

Чи брали Ви раніше 
участь у подібних захо-
дах?
– Так, STEAM проектах 
у школі;
– раніше я брав участь 
у районному захисті 
МАН, але не зайняв 
місце через те, що 
комісія задавала 
занадто багато питань;
– раніше я не брала  
участь у подібних 
заходах, це було впер-
ше, тому було цікаво, 

вперше написана і 
захищена робота.

Що важче: писати 
роботу чи захищатись?
– Важче написати 
роботу, оскільки вели-
ка кількість інформації 
і її потрібно правильно 
оформити та гідно 
представити в паперо-
вому форматі.
– я займаюся танця-
ми впродовж 11 років 
і публіки не боюсь, а 
писала роботу впро-
довж трьох років;
– тому що багато 
вимог до оформлення 
тексту, важко донести 
власну думку за пла-
ном; 
– важче було писа-
ти, ніж захищати, бо 
можна легко відповісти 
на питання журі, якщо 
добре розібратись у 
своїй темі;
– на жаль, я не мала 
змоги виступати, але 
просто послухав робо-
ти інших, мене більше 
це зацікавило;
– мені  здається, що 
готувати роботу було 
складніше, ніж захища-
ти її;
– звісно було важко, 
але це загартовує, 
було важко знаходити 
інформацію і скомпо-
нувати її в одне велике 
ціле, але це було того 
варте; 
– я вважаю, що це 
однаково важко, тому 
що при написанні 
потрібно правильно 
скомбінувати всю 
інформацію, а при 
захисті гідно захисти-
тись;
– як для мене, писати 
і захищати – це доволі 
легко, але для вико-
нання таких робіт про-
сто треба більше часу;
– чесно кажучи, склад-
ніше було захища-
ти, але я навчилася 
лаконічно й коротко 
розповідати написаний 
матеріал Для мене 
було захищати легше, 
бо я люблю спілкуван-
ня та дискусії;
– було цікаво презен-

тувати свою доповідь, 
яку готувала не один 
день, відповідати на 
запитання. Під час 
підготовки я дізна-
лася багато нового, 
навчилася правильно 
оформлювати роботу 
і писати коротку допо-
відь
– тема, а саме «Історія 
кіно та кінематограф 
в Україні», була мені 
настільки цікаво, що 
підготовка до захисту 
не створювала багато 
проблем і труднощів.

Чого Ви навчилися під 
час підготовки і захи-
сту на Універсіаді?
– Під час захисту та 
підготовки до нього 
я вивчив розділ анг-
лійської, який допоміг 
мені  гарно підготувати  
презентацію себе та 
власної роботи;
– я навчилася запису-
вати лише найважливі-
шу інформацію та пра-
вильно це оформлюва-
ти, вибирати головне 
для захисту;
– навчилася подава-
ти підготовану мною 
інформацію людям, 
правильно ставити 
запитання так, щоб 
воно стосувалося 
теми;
– на цій Універсіаді я 
навчилася відшукувати 
інформацію за своєю 
темою (без зайвого), 
навчилася правильно 
висловлювати власні 
думки, правильно й 
долучено відповідати 
на запитання. Зараз 
мені дуже шкода, що я 
не брала раніше участі 
в таких заходах, але 
завдяки Універсіаді я 
навчилась оформлю-
вати роботи і захищати 
їх.

Ваші загальні вражен-
ня від заходу.
– Взагалі мені дуже 
сподобалось, я б з 
радістю взяв участь 
ще раз. Для мене це 
було дуже важливо. 
Загальні враження від 
універсіади позитивні;

– мені сподобалося 
таке дійство, це було 
цікаво і повчально;
– я, звичайно, буду і 
в подальшому  брати  
участь у таких конкур-
сах (чи заходах);
– дуже сподобав-
ся майстер-клас від 
декана економічного 
факультету, його лек-
ція була найкращою.  
Після його виступу 
мене все більше заці-
кавила майбутня про-
фесія;
– найбільше мені спо-
добався проект про 
неможливі фігури, бо 
це дуже цікава тема. 
Дякую за таку чудову 
можливість – брати 
участь в Універсіаді.
– багато нових вра-
жень, позитивних 
емоцій і власних 
висновків я отримала 
завдяки Універсіаді. 
І як підтвердження 
моїй завзятій праці 
над проектом, я посіла 
друге місце. Я неви-
мовно задоволена! 
З нетерпінням чекаю 
на наступні заходи і 
сподіваюся, що вони 
будуть настільки ж 
чудовими, як цьогоріч-
на Універсіада;
– отже, загалом мені 
дуже сподобалось, і це 
цікавий і цінний досві,а 
ще хочемо  висло-
вити подяку викла-
дачам підготовчого 
відділення за знання і 
досвід, якого ми набу-
ли, працюючи над 
темами, готуючись до 
Універсіади.

В анкетуванні брали  
участь:
Гапон Богдан, 
Килюшик Дар’я, 
Кожненко Данило, 
Остапенко Марина, 
Аляб’єва Софія, 
Булавінцева Анна, 
Дзюбенко Віра, 
Карпенко Анастасія, 
Богославець Іван, 
Приходько Владислав, 
Постолюк Поліна, 
Корнева Христина,
Крупельницький 
Владислав.
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ВІТАЄМО!

ІЗ ДНЕМ ЮРИСТА!

Свято День юриста в Україні було запроваджено в 1997 році президентом Леонідом 
Кучмою. З того часу він відзначається щороку 8 жовтня. До речі, у цей день в 1016 році 

Ярослав Мудрий видав звід законів "Руська правда".

Професія юриста 
зародилася в 
Стародавньому Римі. 

Першими юристами 
були понтифіки – 
жерці, які керували 
справами релігії і 
проводили суди. 

Кілька століть потому 
сформувалася наука 
«юриспруденція»  і 
з'явилися перші 
суднові системи.

Цей день є 
професійним 
святом людей, 
які займаються 
різною юридичною 
діяльністю. І це не 
тільки юристи, а й 
судді, прокурори, 
слідчі, адвокати, 
правознавці, 
нотаріуси тощо.

Шановні юристи, 
ставши на стежку 
служителів Феміди, 

Ви присвятили своє 
життя служінню його 
величності Закону, 
високим принципам 
права.

З нагоди Вашого 
професійного свята 
бажаємо Вам творчої 
наснаги, успіхів та  
досягнень, витримки 
у складних ситуаціях і 
зважених рішень.

Нехай на Вашому 

боці завжди будуть 
Закон, Правда та 
Справедливість! 

Нехай творча 
наснага, професійний 
успіх і любов до своєї 
роботи ніколи не 
покидають Вас!

Нехай здійснюються 
всі плани та задуми 
як на професійному, 
так і на життєвому 
шляху!
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ЦЕ МИ, ЛІЦЕЙ КИМУ

УЧИТЕЛЕМ ШКОЛА СТОЇТЬ…
Іван Франко

Справжні свята 
не стають просто 
традицією, вони 
щоразу набувають 
особливого значен-
ня, несподіваних 
теплих відтінків. 
Нинішня осінь пора-
дувала нас гожим 
вереснем, світлим 
початком навчаль-
ного року, навіть 
не дивлячись на 
карантин. А ось уже 
й наступив жовтень 
із привітаннями з 
нагоди професійно-
го свята всіх осві-
тян. 

День працівників 
освіти – подія, що 
звільняє від буден-
ності й допомагає 
осягнути найголов-
ніше в житті. Кожен 
із нас згадує свого 
Вчителя – того, хто 
долучив до книг, 
запалив іскорку 
знань, був старшим 
другом і порад-
ником, кому ми 
зобов’язані своїми 
життєвими і профе-
сійними успіхами.

Вчитель не лише 
веде Країною 
Знань, а й навчає 
бути добрим, спра-
ведливим, любити 
і поважати близь-
ких людей, берегти 
природу, збагачу-
вати свій духовний 
світ. Більшість із 

нас, почувши слово 
«вчитель», ставлять 
поряд слово «улю-
блений». А от уже 
улюблений учитель 
у кожного свій. 

Тож, нехай цей 
сонячний жовтне-
вий день розпочне 
нову сторінку в 
книзі Ваших досяг-
нень, а ще багато 
сторінок напишуть 
Ваші учні, перевер-

02 жовтня 2020 року в Ліцеї Київського міжнародного університету  відбулося  
свято, приурочене Дню працівників освіти. Навіть карантин не завадив ліцеїстам 

цього дня створити святкову атмосферу, приємно здивувавши своїх педагогів 
прикрашеними аудиторіями, святковими листівками, вітальними плакатами, теплими 
відеопривітаннями. У межах співпраці з Інститутом журналістики, кіно і телебачення 

КиМУ ліцеїсти мали змогу попрацювати репортерами та взяти інтерв’ю у своїх учителів

шивши зроблене і 
задумане Вами. Бо 
немає більшої втіхи 
для вчителя, ніж 
втілення своїх мрій 
у справах учнів. 

Щиросердно бажа-
ємо Вам, шановні 
вчителі, міцного 
здоров’я, щастя, 
великих творчих 
успіхів та невичерп-
ної наснаги!

У цей святковий час
Прийміть 

побажання від нас!

Хай буде здоров’я 
міцне, мов граніт,

І з ним Вам прожити 
не менше ста літ!

Хай горе обходить 
Вас стороною,

А щастя приходить і 
ллється рікою!
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ЦЕ МИ, ЛІЦЕЙ КИМУ

ЯСКРАВІ ПРИВІТАННЯ ВІД ЛІЦЕЇСТІВ
ДО ДНЯ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ
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ЦІКАВО ЗНАТИ

9 ЛИСТОПАДА - ДЕНЬ КНИГИ РЕКОРДІВ ГІННЕСА!

Книга рекордів 
Гіннеса — одне з 
найбільш високоти-
ражних довідкових 
видань світу.

Добірка 10 ціка-
вих фактів про цю 
книгу.

1. Ідея створення 
такої книги при-
йшла в голову 
промисловцю серу 
Х’ю Биверу. Х’ю 
Бівер був керуючим 
пивними заводами 
"Гіннес", а у вільний 
час займався полю-
ванням.

2. Одного разу він 
посперечався зі 
своїми гостями про 
те, яка перната 
дичина швидше — 
золотиста сивка 
або шотландська 
куріпка. Проте 
жоден з доступних 
довідників не допо-
міг їм знайти відпо-
відь.

3. Х’ю Бівер і при-
думав: чому б не 
зібрати в одному 
місці доступні енци-
клопедичні дані та 
цікаві факти з усьо-
го світу, щоб при 
виникненні спорів 
заглядати в цей 
джерело і в парі 
ставити крапку.

4. Видавати таку 
книгу він вирішив 
від імені компанії 
"Гіннес" з еконо-
мічних міркувань – 
розповсюджується 
в закладах видання 
могло б стати хоро-
шою рекламою для 

продукції, що випус-
кається ними.

5. У той час ніхто не 
збирався робити з 
приватного довідни-
ка світовий шедевр. 
Бівер справедливо 
розсудив, що сотні 
цікавих питань 
повинні бурхливо 
обговорюватися в 
тисячах пабів по 
всьому світу. І, оче-
видно, всім їм зна-
добиться видання, 
до якого відвідувачі 
можуть звертатися 
як до авторитетного 
джерела.

6. Зі своєю ідеєю 
Х’ю Бівер звернувся 
до двом братам: 
Норрісу і Россу 
Маквиртерам, які 
володіли в той 
час лондонським 
інформаційним 

агентством. Брати 
проробили величез-
ну роботу. На адре-
су авторитетних 
фахівців та експер-
тів з різних облас-
тей науки були 
написані листи, де 
брати-близнюки не 
просто запитували 
інформацію, а звер-
талися з проханням 
її виправити, якщо 
вона невірна.

7. Так, в першу 
Книгу рекордів 
Гіннеса потрапили 
ретельно перевірені 
факти і найсерйоз-
ніші на той момент 
досягнення.

8. І ось 27 серпня 
1955 року довід-
ник з 198 сторінок 
вперше з’явився на 
полицях книжкових 
магазинів, ставши 

до Різдва першим 
бестселером в 
Британії.

9. На книгу обру-
шилася величезна 
популярність, і було 
прийнято рішення 
видавати її щоро-
ку в жовтні, перед 
Різдвом. А з кожним 
випуском збирати 
нові дані з усієї 
Землі про рекорди 
людей і тварин, уні-
кальні явища при-
роди, досягнення в 
галузі культури та 
мистецтва.

10. Сьогодні Книга 
рекордів Гіннеса 
видається в 100 
країнах світу.

Матеріал
підготувала

Анна Слезіна
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ВІСТІ З КОЛЕДЖУ

СТУДЕНТИ КОЛЕДЖУ КиМУ:
ПРО ДОЗВІЛЛЯ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Карантин змінив 
спосіб життя кож-
ного студента, і 
проблема в тому, 
що ми майже 
розучилися зали-
шатися насамоті.

Тривала ізоляція в 
нас викликає сму-
ток, і при цьому 
годинами гортати 
сторінки соціаль-
них мереж навряд 
чи доречно. Що ж 
робити?

Є один чудовий 
варіант порятунку 
від нудьги після 
пар: спільний із 
усіма друзями 
он-лайн перегляд 
хорошого кіно-
фільму!

Толока

Історія, що охоплює понад 400 років за 
2 години екранного часу.

За основу взято вірш Шевченка «У 
тієї Катерини хата на помості». Кобзар 
написав історію про дівчину, що попро-
сила трьох козаків урятувати її брата, 
хоча насправді то її коханий. 

Історія у жанрі фентезі. Незвично!

Потяг до Пусана 2

У першій частині мовилося про початок 
зомбіапокаліпсису в Кореї, а в другій 
є нагода зануритися в апокаліптичний 
хаос із новими героями.

Вся територія країни заблокована, 
люди ведуть боротьбу за останні 
ресурси.

Хто ж виживе в другій частині?

Інший Франко

Історія розповідає 
про сина Івана 
Франка, Петра. 

У фільмі Петрові 
загрожує депорта-
ція до Сибіру.

Цікаво, що зро-
бить герой?

Тарас. Повернення

Історія про остан-
ні місяці пере-
бування Тараса 
Шевченка на 
Кавказі.

Й прагнення пред-
ставників влади 
ізолювати Тараса 
там назавжди.
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СПОРТИВНА СТОРІНКА

ПОВЕРНЕННЯ «БІЛО-СИНІХ»
ДО ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ

Останнього разу 
Київське "Динамо" 
виходило на 
поле під гімн Ліги 
Чемпіонів у сезоні 
2015\2016.
За весь цей час 
максимум столичної 
команди була Ліга 
Європи.

Всі розуміли, що всі 
амбіції клуба спря-
мовано до найго-
ловнішого клубного 
європейського турні-
ру. Час ішов, зміню-
вались гравці, тре-

нери, та незмінним 
було одне – неспро-
можність команди 
вийти до ЛЧ.

2020 рік виявився 
непердбачуваним, 
перед початком 
нового сезону клуб 
очолює легендарний 
тренер Донецького 
Шахтаря – Мірча 
Луческу. Всі були 
враженні, але 
результат усім 
відомий! Впевнена 
перемога проти 
бельгійського "Гента" 

(1:2;3:0) дали надію 
кожному вболіваль-
нику на успіх улю-
бленої команди!

Цікаві факти:

1)Луческу став пер-
шим тренером, який 
вивів у груповий 
етап ЛЧ і "Шахтар", і 
"Динамо". Крім того, 
Луческу – найбільш 
віковий тренер в 
історії ЛЧ.

2) Після перемоги 
Україна займає 11 

місце в рейтингу 
таблиці коефіцієнтів 
"УЄФА".

3)Вперше за 5 років 
Україна матиме 2 
клуби на груповому 
етапі Ліги Чемпіонів.

4) Команда не про-
грає вже 10 матчів 
поспіль!

5) Георгій Бущан 
став найкращим 
голкіпером у рамках 
кваліфікації до тур-
ніру. 
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СПОРТИВНА СТОРІНКА

Над матеріалом 
працював

Владислав Нужнов

В останньому матчі 
за його плечами 12 
сейвів. Можна впев-
ненно говорити, що 
нині Динамо знахо-
диться у відмінній 
формі порівнючи, як 
мінімум з минули 3 
сезонами.

Хочеться і нада-
лі вірити, що нова 

система клубу з 
приходом Луческу 
приведе команду ще 
до великої кількості 
перемог і це все 
тільки початок!

В момент, коли вже 
гравці зневірились, 
вболівальники та 
керівництво і мрі-
яти не могли про 

такі висоти. В один 
момент все різко 
змінилося. Динамо 
зіграє в групі смерті 
проти Барселони, 
Ювентуса та 
Ференцвароша.

Навіть якщо коман-
да не вийде із групи, 
це вже перший дзві-
ночок про те, що нас 

чекає нове та силь-
ніше Динамо, готове 
показати престижну 
гру і видовищну 
боротьбу, адже 
БІЛО-СИНІ сильні!


