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ІНТЕРВ’Ю З ПРЕЗИДЕНТОМ
КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІЗ ПЕРШИХ УСТ

Шановний Хачатуре 
Володимировичу, 
розкажіть, будь 
ласка, про Ваші 
студентські роки.
Чи пам’ятаєте, які 
навчальні предме-
ти Вам найбільше 
подобалися?
Чому?

Я, взагалі-то, 
людина точних 
наук, хоча закін-

чив Інститут іно-
земних мов, а 
згодом навчався в 
авіаційному. Мені 
дуже подобалися 
такі дисципліни, 
як: математика, 
фізика. Більш за 
все мені було до 
вподоби те, що сто-
сувалось авіації, 
літальних апара-
тів. Захоплювався 
також дуже інозем-

ними мовами. Як 
показує практика, 
людині, що має 
схильність до точ-
них наук, вивчен-
ня іноземних мов 
дається дуже легко.

Наприклад, є 
така асоціація 
«Поліглот», там 
більшість інжене-
ри за освітою, а 
самих філологів 

дуже мало. Так 
склалося, що спо-
чатку мови були 
моїм хобі, а потім 
стали професією. 
Глибоко займаюся 
їх вивченням, мето-
дикою викладання 
та й вдосконален-
ням.

Як з’явилася ідея 
створення  мето-
дики вивчення 
англійської мови 
або будь-якої іншої 
іноземної мови під 
музику?

Коли я викладав, 
інтуїтивно виникла 
ця ідея. Студенти 
або учні дуже 
соромляться вимов-
ляти слова вголос, 
тому я подумав, 
що повинен бути 
якийсь шум. Як 
тільки зробиш тихі-
ше, то вони відразу 
замовкають, а от, 
коли грає музика 
дуже голосно, то 
вони не соромлять-
ся один одного, не 
бояться вимовляти 
слова або вивчати 
абзаци в тексті.

По-друге, емоційний 
аспект. Приємна 
музика і приємно 
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на душі, а, отже, 
гарний настрій. 
Стан душі під час 
вивчення іноземних 
мов є дуже важли-
вим аспектом, адже 
від цього багато 
чого  залежить.

Різні види методик 
розвиваються весь 
час, наприклад, 
вивчати дві іноземні 
мови одночасно, 
проте поки що вона 
не набула такого 
успіху.

Яким Ви бачите 
КиМУ через 10-20 
років?

У першу чергу, крім 
того, що всі факуль-
тети університету 
будуть розвивати-
ся, я бачу ще нові 
дослідницькі інсти-
тути, наприклад, 
Інститут мозку, і 
Центральної нер-
вової системи, 
Інститут генетики та 
генної інженерії.

Я вважаю, що саме 
на цьому зараз 
тримається наука 
й увесь світ, адже 
наш мозок дослі-
джений лише на 6% 
із 100% можливих.

Ваш науковий шлях 
був досить наси-
чений, і Ви, напев-
но, отримували 

великі нагороди. 
Розкажіть, будь 
ласка, можливо у 
Вас була мета отри-
мати якусь довгоо-
чікувану нагороду 
або є щось таке, 
чим Ви дуже пиша-
єтеся?

Я всім пишаюся!  
Особливо пишаюся 
своєю методикою 
навчання інозем-
ним мовам. Такої 
методики, як у нас, 
у світі немає! Я спе-
ціально цікавився і 
шукав схожі мето-
дики, але не знай-
шов.

Серед викладачів 
поширеним явищем 
є професійне виго-
рання. Чи відчували 
Ви коли-небудь це у 
себе?

Як Вам вдавалося 
подолати це?

Все може бути.  
Існують різні при-
чини для вигоран-
ня.  Наприклад, 
хтось не порозу-
мівся з дружиною 
або чоловіком, і, 
як наслідок, йому 
зіпсували настрій.  

З кожним у житті 
таке траплялося 
або може статися. 
Життя – дуже різно-
манітне!

Повертаючись 
до початку нашої 
розмови про сту-
дентські роки,  чи 
можете Ви порів-
няти Ваші студент-
ські роки і сучасної 
молоді? 

Дивлячись крізь 
призму Вашого жит-
тєвого досвіду, як 
Ви вважаєте, яким 
має бути студент 
сьогодні, щоб від-
повідати вимогам 
суспільства?

Я не бачу, щоб 
щось конкретно змі-
нилося. Зараз з'я-
вилася більш сучас-
на техніка, і став-
лення до людей 
теж більш сучасне. 
Ми ходили на танці, 
зараз танців немає.  
У нас у кінці року 
були дискотеки, але 
в основному всі 
ходили на танці, які 
організовували в 
університетах і гур-
тожитках. Весело 
тоді було!

Зараз молодь каже, 
що нудно, я думаю, 
що не нудно, про-
сто нівелювалися 
цінності та змінила-
ся техніка, вона вже 
більш розвинена і 
сучасна. У наш час 
з'явилася електро-
ніка, і через це все 
змінилося.

Раніше потрібно 
було шукати інфор-
мацію в книгах, 
енциклопедичних 
словниках, довід-
никах. А що зараз?  
Треба тільки від-
крити Інтернет –  і в 
тебе все є!

Які Ви можете дати 
поради нашим 
першокурсникам, 
щоб у них сформу-
лювалося життєве 
кредо? Що Ви поба-
жаєте студентам 
Київського міжна-
родного університе-
ту в Міжнародний 
день студента?

У першу чергу, я 
хочу, щоб наші 
студенти жили 
повноцінним сту-
дентським життям,  
адже воно найціка-
віше та найкраще в 
усі часи. Також це 
найвеселіше і най-
більш вільне життя, 
і такого більше не 
буде! Потрібно його 
прожити, щоб зали-
шилися хороші та 
приємні спогади.

Спасибі велике за 
цікаве інтерв'ю! 
Всього Вам добро-
го!

Над інтерв'ю
працювали

Лідія Короленко,
Іванна Маруга
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КАЛЕНДАР ПОДІЙ

01 листопада — День 
заснування ЄС

До союзу входить 27 неза-
лежних держав.

Цьому об'єднанню переду-
вало підписання у Парижі 
договору про створення
Європейського об’єднання 
вугілля і сталі у 1951 р.

НАЙВИЗНАЧНІШІ ДАТИ ЛИСТОПАДА

01
листопада

02 листопада — 
Міжнародний день припи-
нення безкарності за зло-

чини проти журналістів

Міжнародний день ООН, 
який покликаний звернути 
увагу громадськості на важ-
ливість припинення без-
карності за злочини проти 
журналістів.

06 листопада — День
визволення Києва

Це національне свято при-
свячене вигнанню військ 
нацистської Німеччини та її
союзників у 1943 році за 
межі Києва.

Величезна подяка від 
нащадків славних вої-
нів-визволителів!

02
листопада

06
листопада
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09 листопада — День книги 
рекордів Гіннеса

Книгу було створено Г’ю 
Бівером у результаті супе-
речки між друзями. Ідея 
полягала у тому, щоб зібра-
ти в одній книзі усі світові 
рекорди. Назвав він її на 
честь своєї пивоварні. 
Сьогодні це книга з най-
більшим тиражем.

10 листопада — Всесвітній 
день науки

Міжнародний день, який 
традиційно святкують 
починаючи з 2002 року. В 
Україні з 2013. Цього дня 
співробітники ЮНЕСКО 
проводять лекції в школах 
та семінари для громадян, 
в музеях влаштовуються 
спеціальні виставки.

09 листопада — День укра-
їнської писемності та мови 

Свято, яке було започатко-
вано у 1997 році покликане 
популяризувати та зберіга-
ти українське. Цей день є 
стартом для Міжнародного 
конкурсу знавців україн-
ської мови ім. Петра Яцика.

НАЙВИЗНАЧНІШІ ДАТИ ЛИСТОПАДА

09
листопада

09
листопада

10
листопада
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КАЛЕНДАР ПОДІЙ

НАЙВИЗНАЧНІШІ ДАТИ ЛИСТОПАДА

16 листопада — День пра-
цівників радіо, телебачення 

та зв’язку України

У цей день традиційно віта-
ють працівників телебачен-
ня, радіомовлення, журна-
лістів, телевізійників, пред-
ставників інтернет-ЗМІ, а 
також фахівців зв'язку, що 
забезпечують роботу теле-
фонних мереж та мереж
Інтернет-зв'язку.

26 листопада —   День 
подяки

У США день подяки при-
йнято святкувати у
родинному колі. Родичі і 
друзі з'їжджаються зі всієї 
країни за спільний стіл з 
традиційними стравами.
Обов'язковими стравами в 
День подяки є фарширова-
ний індик з журавлинним
варенням і солодкий пиріг з 
гарбузовою начинкою.

17 листопада — 
Міжнародний день

студентів

Свято було запроваджено
Міжнародною Радою 
Студентів 1941 року в 
Лондоні у пам'ять про тра-
гічні події в Чехії. Цього 
дня проводяться різні кон-
ференції та інші заходи, 
направлені на розвиток 
студентського самовряду-
вання.

16
листопада

17
листопада

Матеріал
підготувала
Марина Чорна

26
листопада
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ПРО СТУДЕНТСЬКІ ЗДОБУТКИ ПРОТЯГОМ РОКУ

ГОВОРЯТЬ СТУДЕНТИ

Ми запитали 
наших студентів 
про таке:

1) Чи в цьому році 
відбулося ваше про-
фесійне зростання?

2) Чи все, до чого 
прагнули, ви встигли 
завершити в цьому 
році?

3) Які події цього 
року в КиМУ 
запам'яталися вам 
найбільше?

4) Що ви плануєте 
цікавого на наступ-
ний рік?

5) Чи вдалося вам у 
цьому році розшири-
ти коло знайомств, 
не зважаючи на 
карантин?

1) Я не думаю, що 
відбулось. Поки ні.
2) Так.
3) Майстер-клас 
Богдана Красовцева, 
тому що це змінило 
моє життя. Та не 
всі щоденні події 
чимось запам'ятову-
ються.
4) Я ще навіть не 
думала. Професійне 

Матеріал
підготувала

Діана Митченко

зростання, якось 
розвиватися, вдоско-
налюватися.
5) Так вдалося.

1) Не впевне-
на.
2) Ні, на жаль.
3) Багато було 
різних.
4) На наступ-
ний рік пла-
нуємо те, що 
не відбулось у 
цьому році.
5) Та ні, наче.

1) Фактично, так, ми 
ж потрапили сюди (в 
КиМУ).
2) Ні, ми плануємо 
багато, але через 
карантинні обмежен-
ня вдалося не все.
3) Репетиції до 
20:00, гарні панора-
ми.

4) Скла-
сти ЗНО 
й, можли-
во, взяти 
участь 
у якійсь 
виставі.
5) Звісно, 
на 20 чи 
40 людей 
більше.

1) Так, 
якщо 
порівню-

вати ту людину, яка 
прийшла до КиМУ, 
наприклад, на почат-
ку вересня, то це дві 
різні людини в мис-
ленні, способі життя 
й очікуваннях.
2) Так.
3) Тут все, як одна 
подія, що запам'я-
талася надовго: 
від знайомства з 

одногрупниками до 
постановки етюдів.
4) Я не бачу сенсу 
будувати плани, 

тому що життя саме 
все влаштовує, і в 
мене виходить, що 
все йде, як має бути.
5) Так, звісно.

1) Так, навчилася 
грати на укулеле.
2) Ні ще, але йду до 
цього.
3) Це концерти та 
виступи у КиМУ.
4) Скласти ЗНО та 
поступити в коледж.
5) Так, інтер-
нет-друзі 
з'явилися.

1) Так, всту-
пили в КиМУ.
2) Фактично, 
трохи не 
вистачило 
ресурсів, 
щоб поїхати 
до Львова.
3) Знайом-
ство з викла-
дачами.
4) Поїхати 
до Львова на 
Новий рік.
5) Так, аж 5.

1) Я просто на інди-
відуальному графіку, 
тому не думаю, що 

це відбулося.
2)  Я перейшла з 
іншого Університету 
в КиМУ.

3) Урочистості в 
університеті.
4) Я сподіваюся, 
що карантин ска-
сують.
5) Сюди при-
йшла і багато 
знайомств зна-
йшла.

1) Звісно, відбу-
лось.
2) Ні, не все.

3) Наша посвята, 
zoom, карантин.
4) Навчатись і стати 
успішним.
5) Так.

1) Гадаю, що так.
2) Поки є час усе 
встигати.
3) Кожен день ціка-
вий по-своєму.
4) Хочу з мамою 
поїхати за кордон.
5) Так.
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ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА

1 ЕТАП «УНІВЕРСІАДИ» СЕРЕД УЧНІВ
9 КЛАСІВ ГІМНАЗІЇ №136

Київський міжна-
родний університет  
щороку проводить 
різноманітні інте-
лектуальні та творчі 
конкурси з метою 
пошуку, підтримки та 
розвитку талантів та 
обдарувань старшо-
класників закладів 
середньої освіти- 
майбутніх студентів.

Так і цей навчальний 
рік ми розпочали з 
конкурсу науково-до-
слідних робіт -1 етапу 
« Універсіади»- серед 
учнів 9 класів гімназії 
№136.

Захист робіт прово-
дився у 4 секціях:
- психології (керівник 
- зав. каф. психо-
логії та педагогіки - 
Дроздова І.В. - д.м.н., 
професор);
- історичного кра-
єзнавства (керів-
ники - директор 
Інституту журналіс-
тики, кіно і телеба-
чення - Самойлов 
О.Ф. - к.іст.н., доцент; 
декан факультету 
інформаційних тех-
нологій - Сініченко 
С.В., доцент; декан 
факультету будівниц-
тва та архітектури - 
Бутик М.В., доцент);
 - хімії та біології 
(керівники - декан 
фармацевтичного 
факультету Шостак 
Л.Г. - к.ф.н., доцент; 
декан стоматоло-
гічного факультету 
- Ступницький Р.М. - 
д.м.н., професор);
- туризму та історії 
(керівник - зав. каф.
міжнародних відносин 
та туризму - Крупеня 
І.М. - канд. Іст. н., 

доцент). Всього взяло 
участь у 1 етапі кон-
курсу науково-дослід-
них  робіт 62 учня.

Члени журі відмітили 
високий рівень робот, 
вміння доповідати 
про результати прове-
деної роботи та від-
повідати на запитан-
ня високоповажного 
журі.

Дякуємо Головко Н.І. 
- директору гімназії, 
та Борзенковій Т.А. - 
керівнику програми.  

Всі учні були нагород-
жені сертифікатами, 
дипломами та гра-
мотами Київського 
міжнародного універ-
ситету.

Ці відзнаки передба-
чають знижки в опла-
ті за навчання у коле-
джі та університеті, а 
саме:
- диплом 1 ступеня - 
50%;
- диплом 2 ступеня - 
30 %;
- диплом 3 ступеня - 
20%;
- грамота - 10%.

Щиро вітаємо учас-
ників і переможців 
1 етапу конкурсу 
- захисту науко-
во-дослідних робіт 
«Універсіада»! 
Запрошуємо на інші 
інтелектуально-творчі 
конкурси, які допомо-
жуть майбутнім абіту-
рієнтам максимально 
яскраво розкрити свої 
таланти та здібності, 
а також виграти сут-
тєві знижки в оплаті 
за навчання в коледжі 
та університеті!
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ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА

ХВИЛЮЮЧИЙ ДОСВІД МАЙБУТНІХ ВСТУПНИКІВ КиМУ

Попович Андрій
Для мене був 
дуже цікавим і 
важливим досві-
дом захист моєї 
роботи «Екологія 
по-Європейськи 
і досвід корис-
ний для України», 
адже я вперше 
виступав із захи-
стом своєї роботи 
перед професійним 
журі. Членами журі 
були викладачі 
Київського міжна-
родного університе-
ту (КиМУ).

Чесно кажучи, я 
хвилювався, оскіль-
ки хотів донести 
свої думки, викла-
дені у моїй роботі, 
так, щоб журі гідно 
оцінило роботу. В 
своєму виступі я 
намагався повністю 
розкрити основні 
тези моєї роботи.

Під час свого висту-
пу я спостерігав 
за реакцією членів 
журі та бачив розу-
міння тих проблем, 
про які йшлося у 
моєму дослідженні. 
Коли я виступав, 
стався технічний 
збій відеоконфе-
ренції. Незважаючи 
на це, журі мене 
підтримало, і я про-
довжив свій виступ 
більш впевнено. 
Для повнішого роз-
криття теми роботи, 
викладачі КиМУ 
ставили мені уточ-

нюючі питання, на 
які я відповідав. Я 
намагався давати 
максимально точні 
та змістовні відпо-
віді.

Така співпраця із 
викладачами уні-
верситету є важли-
вою для мене, адже 
це дає мені мотива-
цію для здобуван-
ня нових знань та 
впевненість у собі. 

І хоча цей захист 
був для мене новим 
і хвилюючим досві-
дом, але став дуже 
корисним.

Бабій Вероніка
Я вперше в житті 
готувала таку 
доповідь. Це була 
складна тема, але 
дуже цікава, яку 
ще й потрібно було 
захищати перед 
викладачами та сту-
дентами КІМУ. Для 
моєї теми «Україна 
проти булінгу» я 
збирала інформа-
цію більше року.

Незважаючи на хви-
лювання, я намага-

лася максимально 
донести сенс моєї 
доповіді і зробити 
її  зрозумілою та 
доступною для всіх.
Після закінчення 
доповіді я почула 
багато схвальних 
відгуків від таких 
поважних людей в 
галузі освіти.

Цю доповідь я 
захищала в онлайн 
- режимі, у зв'яз-

ку з карантином. 
Онлайн – надзви-
чайно актуальний 
метод підтримання 
безперервності 
освітнього процесу 
під час такого важ-
кого часу для нас.

Незважаючи на те, 
як довго це трива-
тиме, кожний має 
можливість працю-
вати прямо з дому з 
учнями та студента-
ми. В майбутньому 
я планую вступати 
в КиМУ, адже там 
працюють такі ква-
ліфіковані фахівці.

Дуже хочу подяку-
вати моєму вчите-

лю Тетяні Андріївні 
з технологій за те, 
що не тільки про-
водить нам урок 
технологій. А вчить 
нас писати наукові 
роботи, які в май-
бутньому дуже зна-
добляться кожному 
з нас.

Гаврилюк Юлія
Протягом минулого 
року ми писали кур-
сову роботу. У сере-
ду мали можливість 
захистити її перед 
науковцями і викла-
дачами КиМУ.

Цього року, врахо-
вуючи карантинні 
обмеження, ми 
вимушені були пра-
цювати на платфор-
мі ZOOM. Проте, 
дякуючи членам 
журі та студен-
там КиМУ, захист 
пройшов на вищо-
му рівні. Завдяки 
атмосфері, яка 
панувала на конфе-
ренції, ми зовсім не 
хвилювалися.

Мені було дуже 
цікаво вперше, 
захищати свою 
роботу та спостері-
гати, як це роблять 
мої колеги. Члени 
журі уважно слуха-
ли кожну з наших 
робіт, було приємно 
почути їхні вражен-
ня від співпраці з 
нами. Я б хотіла 
висловити слова 
подяки шановним 
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ПОРАДИ

науковцям, зокре-
ма Дроздовій Ірині 
Володимирівні, 
Нагачевській Олені 
Олександрівні, 
Кулакевич Тетяні 
Василівні.

Дякуємо Вам за 
те, що приділили 
увагу нашим дослі-
дженням і оцінили 
їх. Завдяки Вам ми 
змогли отримати 
величезний досвід 
у захисті курсових 
робіт. Сподіваємося  
на співпрацю з 
Вами у майбутньо-
му!

Роспопіна Марія
Насамперед, я 
хочу сказати, що 
дуже важливий 
досвід для мене. 
І дослідження, і 
захист – це речі, які 
знадобляться мені 
у подальшому нав-
чанні.

Це був мій перший 
захист, і я страшен-
но хвилювалась, 
але хвилювання 
пройшло, коли наші 
роботи почали хва-
лити. Це дуже пра-
вильно, бо в цей 
момент важливо 
почути слова під-
тримки.

Викладачі – дуже 
приємні люди. Вони 
позитивні та добро-
зичливо себе пово-
дили.

Хочу відзначити, 
що і написання 
курсової роботи є 
цікавим. І я впев-
нена на всі 100%, 
що без Вас, Тетяно 

Андріївно, ми б не 
змогли написати цю 
роботу. Я дуже Вам 
вдячна за Ваше 
терпіння та допо-
могу. Отже, хочу 
додати, що, не див-
лячись на хвилю-
вання, враження від 
співпраці з виклада-
чами КиМУ в мене 
склалося чудове.

Трунов Микита
4 листопада 2020 
року я захищався 
перед викладачами 
КиМУ. Це був мій 
перший захист у 
житті! Перед цим я 
дуже ильно хвилю-
вався, але це було 
даремно, тому що 
все пройшло дуже 
цікаво та весело.

Було два члени 
журі, а також сту-
денти. Всі були 
добрі та привітливі, 
тому, як тільки я 
зайшов в ZOOM, 
увесь мій страх 
покинув мене. Я 
заспокоївся.

На початку захисту 
викладачі предста-
вилися та побажа-
ли нам вдачі. Це 
придало трошки 
впевненості. Після 
захисту вони всі 
сказали, що ми – 
молодці.

Нам це було дуже 
приємно чути.

Наприкінці хочу 
сказати, що мені 
було дуже приємно 
і цікаво захищатися, 
тому вважаю, що у 
майбутньому я буду 
навчатися в КиМУ.

ЩОБ НЕ НУДЬГУВАТИ
В УМОВАХ КАРАНТИНУ

1. Поліпшуйте рівень 
англійської мови

Можна розпочати вже 
сьогодні, не виходячи 
з дому. Сотні додат-
ків, фільми, лекції та 
ролики англійською 
– це величезний і до-
ступний вам арсенал.

2. Займіться спортом

Карантин – час для 
домашніх тренувань, 
що розвантажать 
голову і відволічуть 
від негативних думок. 
Організму це піде на 
користь, адже рухає-
мося ми зараз мало.

3. Зателефонуйте 
друзям

Розмови з друзями 
і близькими, нехай 
навіть по відеозв’язку, 
допожуть знизити рі-
вень тривожності. Не 
зволікайте, набирай-
те знайомий номер!

4. Зробіть що-небудь 
своїми руками

Хендмейд – захоплю-
юче і корисне занят-
тя. Ви можете зроби-
ти мило, намалювати 
картину тощо. У Вас 
є безліч нереалізова-
них талантів!

5. Зробіть що-небудь 
своїми руками

Раніше між роботою, 
футболом, телевізо-
ром та інтернетом у 
нас не залишалося 
часу на художню літе-
ратуру. Нині є чудова 
нагода для читання!

Поради збирала
Марія Сутко
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ВІТАЄМО!

ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ СТУДЕНТА

17 листопада 
в актовій залі 
Київського міжна-
родного універ-
ситету відбулося 
феєричне свято ―  
Міжнародний день 
студента.

Це свято об`єд-
нує всіх студентів 
закладів вищої 
освіти. У зв`язку з 
пандемією корона-
вірусу в залі були 
дотримані каран-
тинні обмеженн-
ня: дистанція між 
присутніми, маски, 
а також засоби 
дезинфекції. 

Ведучими дійства 
були проректор 
з навчально-ви-
ховної роботи 
Данченко Тетяна 
Володимирівна 
та декан факуль-
тету інформацій-
них технологій 
Сініченко Сергій 
Володимирович. 

Майбутніх випус-
кників КиМУ при-
вітав і президент 
університету 
Хачатурян Хачатур 
Володимирович,а 
пізніше нагородив 
студентів грамо-
тами за активну 
участь у житті уні-
верситету і успіхи у 
навчанні. 

Шановні студенти! 
Хочемо побажати 
Вам нових творчих 
досягнень, гармо-
нійного духовного 
та фізичного роз-
витку,терпіння та 
наснаги.

Нехай збудуться 
усі Ваші мрії та 
назавжди збере-
жеться у серцях 
романтика студент-
ських літ!

Матеріал
підготувала

Марина Чорна
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ВІТАЄМО!
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ЦЕ МИ, ЛІЙЕЙ КиМУ

гострий, що навіть 
смертельно небез-
печний. Якщо ви 
скуштуєте його, є 
ризик викликати 
анафілактичний 
шок, який може 
обпекти дихальні 
шляхи.

4. Найнижча зареє-
стрована темпера-

ФАКТИ, ЯКІ ВРАЗИЛИ ЛІЦЕЇСТІВ КиМУ

Наше життя спов-
нене серйозними 
та, можливо, часом 
нудними речами. 
Якщо ж душа праг-
не чогось цікавого, 
то не варто їй
перешкоджати.

До вашої уваги 
цікаві та кумед-
ні факти з усього 
світу, які під час 
занять найбільше 
вразили наших 
ліцеїстів.

кожен стане пліч-
о-пліч, то всі ми 
зможемо помісти-
тися в межах 500 
квадратних миль 
Лос-Анджелеса.

3. Найгостріший у 
світі перець чилі 
може вбити вас. 
Перець “Подих
дракона” настільки 

1. Північна Корея 
та Куба — єдині 
країни, де немож-
ливо купити Coca-
Cola. Хоч за дани-
ми BBC, цей газо-
ваний напій про-
дається практично 
всюди, офіційно він 
не представлений у 
Північній Кореї та
на Кубі. Справа в 
тому, що ці країни 
знаходяться під 
довгостроковим
торговим ембарго 
США.

2. Все населення 
світу може помі-
ститися в Лос-
Анджелесі.
Загалом на Землі 
проживає 7,5 
млрд. людей. Але 
не дивлячись на 
те, що ця цифра 
неймовірна, за 
даними   National 
Geographic  , якщо 

тура була -98°C.
Якщо ви звикли
до зимових моро-
зів та поривчастих 
вітрів і гадаєте, що 
вас важко здиву-
вати холодом, то 
дарма.
У2004-2016 роках
в Антарктиді було 
зафіксовано темпе-
ратуру -98°C.
Всього кілька
вдихів повітря такої 
температури викли-
чуть кровотечу в 
легенях, що
призведе до 
фатальних наслід-
ків.

5. Лише дві країни 
використовують 
фіолетовий колір 
на своїх національ-
них прапорах.
На прапорі 
Нікарагуа в центрі 
зображено райдугу 
з фіолетовою сму-
жкою, а на прапорі 
Домініки — папугу з 
фіолетовим пір’ям.

6. Південний Судан 
— наймолодша 
країна у світі.
Ця країна на пів-
ночі Африки отри-
мала незалежність 
від Судану у 2011 
році, що станом на 
сьогоднішній день 
робить її наймо-
лодшою країною 
нинішнього світу.

Над матеріалом 
працював

Ярослав Малашок
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ВІСТІ З КОЛЕДЖУ

ВІДЕОІГРИ ЯК НОВА КУЛЬТУРА.
СТУДЕНТИ КОЛЕДЖУ АНАЛІЗУЮТЬ

Що ви знаєте про 
відеоігри? Що у 
вас асоціюється 
з цим словом? 
Майже всі уявля-
ють собі темну 
квартиру, робочий 
стіл у купі бруд-
ного посуду, за 
столом сидить 
геймер, який не 
виходить з дому 
та не приймає 
ванну. Він цілодо-
бово десь вірту-
ально бігає...

Вже багато років 
усесвітні студії 
створюють віде-
оігри, які сміливо 
можна назвати 
шедеврами та 
піднести на один 
рівень з літерату-
рою та кінематогра-
фом.
Далі можна поба-
чити ігри, які змі-
нюють світогляд і 
ставлення до жанру 
відеоігор.

«Hellblade: Senua’s 
Sacrifice»

Сенуа – жінка-воїн, 
у якої вбили чоло-
віка. Вона прямує в 
Гельгейм (світ мер-
твих) для того, щоб 
урятувати його душу. Їй 
доведеться долати свої 
страхи і вивчати свою 
природу.

Гра любителів сканди-
навської міфології.

«The Last of Us»
та

«The Last of Us II»

Сюжет базується на 
житті головних героїв 
Джоела та Еллі, які не 
знають один одного і 
мають пройти довгий 
шлях заради порятун-
ку людства від вірусу.

Проте зауважте, що 
ця гра здатна серйоз-
но вас налякати!

«Death Stranding»

Гра унікальна тим, що ніхто до кінця не 
розумів, про що вона.

Головний герой Сем Портер – кур’єр, який 
доставляє необхідні посилки після того, як 
вибух розділив світ та стер межу між сві-
том живих і світом мертвих.

Згодом він не тільки доставляє необхідні 
посилки, а й об’єднує розділену Америку.

Гра підкорює неймовірними пейзажами та 
харизматичними персонажами.
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ВІСТІ З КОЛЕДЖУ

«The Walking Dead»

1 та 2 сезони – це серія ігор, які чіпля-
ють не стільки можливістю обирати 
способи дій, скільки несамовитим 
сюжетом. Під час зомбі-апокаліпсису 
головний герой Лу знаходить дівчинку 
Клементину, яка залишилась одна. Він 
вирішує взяти її з собою та відправи-
тись на пошуки її батьків. На своєму 
шляху вони зустрінуть багато нових 
людей, які змінять їхню долю.

Дивовижні історії, які, скоріш за все, 
змусять вас заплакати.

«BioShock Infinite»

Гра, що викликає безліч питань 
та емоцій.

Головний герой, Букер Девітт, 
відправляється в Колумбію на 
пошуки дівчини Елізабет.

Букер та всі навколо виявляють-
ся не тими, за кого себе вида-
ють. Сюжет непростий для розу-
міння, але вартий уваги.

Гра приваблює нетривіальністю.

«Mafia II»

Гра, яка підкорює атмос-
ферою американського 
міста 40-50-х років.

Головний герой Віто 
Скалетта повертається
з війни та разом із друзя-
ми починає заробляти на 
розкішне життя.

Найкраща гра про мафію, 
яка передає атмосферу 
тих віддалених років.

Над матеріалом 
працювала

Аліна Горак


