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Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

Зі святом, дорогі  наші берегині!



            ІЗ ПЕРШИХ УСТ

Як Ви святкуєте Восьме березня? 
Чи вітаєте близьких Вашому серцю жі-
нок? Якщо не секрет, то як?

Я вітаю свою дружину, як вітав її і 
раніше, нічого не змінилося. Почи- 
наючи з найменшої в сім’ї дівчинки, 
моєї внучки, закінчуючи мамою, всіх 
вітаю. Купую якісь приємні подару-
ночки і, звісно, квіти. Це дуже радісний 
для мене день! Зміни, які відбувають-
ся в державі, на мене не впливають. 

Ви доволі часто позитивно від-
гукуєтесь про свято жіноцтва. Чи 
можна стверджувати, що це Ваше 
найулюбленіше свято? 

Так, я можу стверджувати, що 
Восьме березня – моє улюблене свято 
тому, що це день, коли ми, чоловіки, 
можемо привітати наших коханих  
жінок. Вона є найближчою людиною 
для чоловіка. Для мене – це мама,  
сестра, кохана і маленька внучка.

На що у цей день заслуговують  
жінки? На які подарунки чи знаки уваги? 
Адже потрібно завжди приділяти увагу 
коханим жінкам...

Кохані жінки щоденно заслуго- 
вують на увагу, але у день жіноцтва ще 
більше. Цей день суто їхній! Наскільки  
я знаю, у цей день деякі чоловіки не  

дозволяють коханим працювати і 
звільняють їх від хатніх обов’язків. 
Я – не такий, кажу відверто. Є такі чо-
ловіки, шкода, що я не належу до них...

Зараз у ЗМІ поширюється новина, 
що Міжнародний жіночий день Восьме 
березня хочуть відмінити. Яка Ваша 
думка щодо цього?

У багатьох країнах це свято відмі-
нили, але люди все одно його свят-
кують. Наше покоління буде теж 
святкувати, тому що у нас цей день 
укорінився. Думаю, що все одно якесь 
державне свято має бути для жінок.  
З новим поколінням завжди йдуть 
зміни, певні нововведення...

Що Ви хочете побажати у цей  
Міжнародний день жінкам нашої  
країни? 

Жінки – це люди, на яких тримаєть-
ся наше суспільство. Звісно, я їм ба-
жаю здоров’я, удачі, успіхів, кохання 
і краси, тому що краса врятує світ.  
А точніше – жінки врятують світ!

Інтерв’ю провела
студентка ІІ курсу 

Інституту журналістики 
Яна МАЙДАНІК

Київського міжнародного університету
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Редколегія газети «Post Scriptum Plus» приєднуєть-
ся до привітань викладачів Київського міжнарод-
ного університету і щиро вітає професора Некряч  
Анастасію Іванівну, доктора політичних наук,  
члена-кореспондента Академії політичних наук, 
проректора з наукової роботи з присвоєнням їй  
вченого звання академіка Української академії 
політичних наук (УАПН).

Пишаємося, що Анастасія Іванівна є нашим 
викладачем, науковцем, практиком із великим про-
фесійним досвідом, прикладом для наслідування! 

Високошановна Анастасіє Іванівно! 
Зичимо Вам міцного здоров’я, оптимізму, непе-

ревершеної енергії та великого людського щастя! Хай 
завжди Вашу душу зігріває сонце надії та сподівань 
на краще!
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Ваше професійне життя тісно 
пов’язане з вивченням історії. Чому Ви 
обрали саме такий шлях?

Справа в тому, що мій батько був 
учителем української мови і літератури. 
Дитинство моє проходило в селі Успен-
ському у діда Іванченка, а дід – це бать-
ко моєї мами. У селі під цим прізвищем 
його ніхто не знав, а знали, як Михай-
ла Самійленка. Мені було дуже цікаво, 
чому в нас із дідусем різні прізвища, але 
потім він мені розповів, що це прізви-
ще пішло від козаків. Було цікаво, хто ж 
такі козаки. На той час мені було лише 
7 років. Дід дуже багато розповідав ле-
генд про козацтво. Це було щось фанта-
стичне! Його оповіді налаштували мене 
на вивчення історії,дослідження того, 
хто такі козаки. Історія в моїй сім’ї – була 
дуже актуальною темою.

Ваше життя було пов’язане також 
із журналістською діяльністю, що Ви 
можете про це розповісти?

Це було дуже цікаво, і водночас 
важко. Все починалося з того, що мій 
батько хотів, аби я стала філологом, і 
тому ще в шкільні роки заставляв мене 
допомагати перевіряти його конспек-
ти. Мені потрібно було вишукувати 
помилки учнів і студентів. Він навчив 
мене, як правильно читати, розуміти 
слова, творити речення. Невдовзі я пи-
сала статті в газети, і таким чином стала 
журналістом. Потім вступила до універ-
ситету. Щоб заробити на життя, знімати 
квартиру, я почала писати в газету «Мо-
лодь України», бо за це давали гонора-
ри. Це мене рятувало! До кінця універ-
ситету працювала у багатьох газетах, 
почала писати оповідання, новели. 
Коли я закінчила навчання, мене взяли 
на роботу в газету «Молодь Україна» 
вже штатним працівником, а невдовзі 
зробили заввідділом інформації. Я дуже 
любила писати про артистів, це було 
цікавим для мене і складним, бо дуже 
важко передати жести, міміку, як пра-
вильно повинен звучати інструмент. 
Закінчилося все тим, що журналістом 

Іванченко 
Раїсою 

Петрівною, 
кандидатом історичних наук, 
професором, письменницею,  

відмінником освіти України, 
членом Національної спілки 

письменників України
я пропрацювала майже 10 років.  
Навіть була прийнята в Спілку україн-
ських журналістів. Я зрозуміла, що 
така робота займає весь мій час, і що 
історією майже не займаюся, а так її 
любила! Тоді я вступила до історичного 
факультету Київського національного 
університету імені Т. Г. Шевченка. Жур-
налістика – це надзвичайний досвід у 
моєму житті, якому я дуже вдячна!

Назвіть три головні речі, за якими 
має жити справжня людина?

Перш за все, бути здоровим, працьо-
витим, чесним, не йти на шляху обману, 
не лінуватися за будь-яких обставин. Жит-
тя треба будувати по-чесному Не боятися 
ні тяжкої праці, ні легкої, інакше нічого не 
досягнеш без праці, мудрості, розуму.

Від 1957 року Ви почали друкувати 
книги. З чим Ви можете порівняти це 
відчуття – написання книги?

А я просто перелітаю в інший світ, 
відчуваю себе всезнайкою, всерозумій-
кою… Стаю царицею, коханкою, бан-
диткою (сміється) і починаю думати, 
чому я це повинна зробити, що це дає, 
як показати гостріше, яскравіше ось цю 
дію, щоб людина її не повторила, тобто 
я вхожу в певний образ. Так усі роблять, 
і навіть Ви, як журналісти, коли почи-
наєте писати, – впадаєте в образ! 

Ви надзвичайно талановита люди-
на, багато досягли у житті. Чи є у Вас 
нездійснена мрія?

Так, нездійснену мрію я маю. Ко-
лись я хотіла стати доктором наук, але 
потім зрозуміла, що мене не пропус- 
тять. Гадаю, що це через М. П. Драгома-
нова або через заздрість. Адже я єдина 
жінка в Європі – автор історичних ро-
манів. Як тут не позаздрити? (сміється). 
Скажіть, у кого з наших українських пись-
менників є шість історичних романів? Та 
немає такої людини! Так, тому дуже мені 
шкода, що я так і не стала доктором наук,  
маючи вдома дві великі полиці власної 
літератури.

Чи вважаєте Ви, що саме педагогічна 
діяльність робить людину сильнішою та 
витривалішою?

Ні, людина робиться сильнішою та 
витривалішою, якщо вона розуміє, що 
її праця, будь-яка праця, дає користь.  
А педагог часто може помітити, що клас 
тебе любить, обожнює. Ставлення до 
життя інакше, недаремно живеш, щось 
робиш, ведеш за собою людей, даєш їм 
професію, натхнення, настрій.

У Вас дуже багато заслуг, нагород. Чи 
є такі люди, яким Ви вдячні за досягнуті 
перемоги, або люди, на яких Ви рівнялися? 

Ні, я ні на кого у своєму житті не рів-
нялася. Робила все сама, стихійно. Ро-
била, як вважала за потрібне, та щоб 
іншим було цікаво. А щодо вдячності, 
то я багатьом людям вдячна. Своїй сту-
дентській подрузі вдячна, яка мені дуже 
допомагала. Вчителям дуже вдячна,  
зокрема вчителю історії, яка практично 
повела мене у світ історії, пам’ять про 
неї у мене збережеться назавжди. Вчи-
телю української мови, саме він навчив 
мене любити мову і літературу, навчив, 
як правильно розуміти світ.

Чи можете Ви стверджувати, що Ви 
щаслива людина? 

Так, звичайно! Я можу стверджувати, 
що щаслива. Як тільки ти дістав перемо-
гу, навіть найменшу, твою душу огортає 
благодать. Благодать, посмішка, добрий 
настрій – і ти щаслива!

Чого б Ви могли побажати студен-
там нашого університету для успішного 
майбутнього? 

Я писала про це вірш, навіть на-
писала гімн Київського міжнародного 
університету. Тож студентам хотіла б 
побажати досягати своїх цілей та вихо-
вувати в собі справжню людину!

Інтерв’ю провела
студентка ІІ курсу 

Інституту журналістики 
Валерія ЯНКО
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              ЦЕ МИ – ЛІЦЕЙ КиМУ!             Д О  Д Н Я  Л І Ц Е Ю  П Р И С В Я Ч У Є Т Ь С Я . . .

МОЯ 
МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ –09

02
09 лютого 2018 року з метою підви-

щення загального рівня правової куль-
тури дітей, набуття ними відповідного 
рівня правових знань і згідно з пла-
ном спільних заходів Ліцею та струк-
турних підрозділів КиМУ з розвит-
ку професійних компетентностей 
учнів відбулася зустріч викладачів  
Юридичного інституту КиМУ з учня-
ми 9-х класів, на якій було презентова-
но юридичні професії та закцентовано 
увагу на відповідні юридичні спеціаль-
ності, які можна здобути, навчаючись 
у КиМУ. 

Директор Юридичного інституту, 
кандидат юридичних наук, доцент 
Панфілова Юлія Михайлівна провела з 
ліцеїстами інтелектуальну гру «Пра-
вовий брейн-ринг», під час якої вони 
ознайомились із навичками (понад 
двадцяти), які є складовими успішної 
кар’єри юриста.

ЮРИСТ!
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ЛОГІСТИЧНИЙ БАТЛ 
МІЖ УЧНЯМИ 5-х КЛАСІВ

22
02

22 лютого 2018 року  
декан економічного факуль-
тету, кандидат економіч-
них наук Опаленко Алла  
Миколаївна знайомила ліцеїс- 
тів із основами фінансової  
грамотності, економічними 
законами, які діють у суспіль-
стві. 

Зважаючи на те, що навич-
ки правильного поводження 
з грошима не менш важлива 
тема, ніж особиста безпека ди-
тини, з учнями було проведено 
інтелектуальну гру «Логістич-
ний батл». 

Гра була спрямована на  
розвиток в учнів пізнаваль-
ного інтересу до математики, 
тісно пов’язаного з освітнім 
процесом, що активізує їхню 
інтелектуальну діяльність і ло-
гічне мислення, дає змогу усві-
домити та пересвідчитися, що 
математичні знання, аналітич-
ний підхід та логічне мислення 
потрібні у майбутньому само-
стійному житті. 

Під час проведення інте-
лектуальної гри учні пере-
коналися, що фінансова та 
економічна грамотність у  
сучасному світі є однією із 
ключових життєвих компе-
тентностей.
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Робота спортивного
відділу над укладанням спотр. газети

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ІНСТИТУТУ 
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

26
02

У період з 26 лютого по 02 березня викладачами  
Інституту міжнародних відносин було проведено низку 
заходів з учнями 5–11 класів ліцею. Під час зустрічей було 
презентовано такі спеціальності, як: міжнародне право, 
міжнародні відносини, міжнародний туризм, які можна  
здобути, навчаючись в КиМУ. 

Інтерес до спеціальності «міжнародний туризм» як 
однієї з найважливіших галузей світового господарства 
проявили учні старших класів Ліцею, взявши участь в ін-
телектуальних проектах «Подорож до семи чудес світу» 
та «У пошуках Антарктиди» (організатори – доцент  
Деркач  С.  С., канд. іст. наук., викладач Терехова М.  А., 
викладач Клик Б.  О.), метою яких була популяризація 
спеціальності «міжнародний туризм», підвищення за-
гальної обізнаності ліцеїстів щодо нових чудес світу, роз-
ширення їхньої ерудованості, проведення пізнавальної 
екскурсії по одному з чудес світу, презентації пам’яток 
історії певної країни.

Ті, хто мріє стати в майбутньому дипломатом, долучи-
лися до цікавих заходів кафедри міжнародних відносин, а 
саме: урок-презентація «Розвиток дипломатії в стародав-
ньому світі» (6 класи), практичний семінар «Тонкощі ві-
зантійської дипломатії» (7 класи), майстер-клас «Віртуози 
дипломатії» (8–9 класи), інтелектуальної гри «Євроатлан-
тичні перспективи України» (10–11 класи), організаторами 
яких були канд. істор. наук, доцент Судак І. І., канд. політ. 
Наук Крупеня І.  М., викладач Алексанян В.І., викладач 
Лащ О.  В. Майстер-класи допомогли учням зрозуміти, 
що важливим для професії дипломата є високі моральні 
якості, хороші навички ораторського мистецтва, публіч-
них виступів, ведення переговорів, уміння адаптуватись 
до будь-яких ситуацій, а також стали справжнім уроком 
особливостей дипломатичного протоколу та етикету. 

Захід викликав в учасників неабиякий інтерес і сприяв 
підвищенню їхньої обізнаності у світі професій, зокрема, 
професій дипломата, юриста-міжнародника, що сприя- 
тиме відповідальному ставленню до вибору майбут-
ньої сфери професійної діяльності, адже молоде по-
коління не може залишатися осторонь й уважно слідкує 
за подіями, аналізуючи їх та створюючи власні прог- 
нози на майбутнє. Хтось із наших випускників у майбут-
ньому неодмінно стане одним із керівників держави!
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ТИЖДЕНЬ 
ІНСТИТУТУ ЖУРНАЛІСТИКИ 

В ЛІЦЕЇ
05
03

З 05 по 07 березня учні  
ліцею мали змогу відчути 
себе справжніми журналіс- 
тами, редакторами та видав-
никами. 

У цей час в Інституті 
журналістики працювали 
«Книжкова майстерня» і 
«Фабрика зірок».

Учні 5-х класів під керівництвом 
Мартиненко Світлани Миколаївни, 
доктора педагогічних наук, профе-
сора,  створили справжню редакцію 
«Фабрика зірок», у якій готували 
журналістський матеріал до друку-
вання, зокрема: працювали із де-
формованим текстом, створювали 
комікси, опрацьовували інтерв’ю із 
зірками шоу-бізнесу, мистецтва й 
акторами кіно, придумували фантас- 
тичну історію, писали есе про відо-
мих українських спортсменів тощо.

Учні 6-х класів працювали у 
«Книжковій майстерні», де із ма-
теріалів, підготовлених колегами із 
редакції «Фабрики зірок», створюва-
ли журналістський продукт, а саме:  
художню та фантастичну книги, 
енциклопедію, журнали коміксів,  
«Шоу-біз!» і спортивну газету.

Консультантами-модераторами 
юних журналістів були: Депутат 
Ніна Олександрівна, заступник ди-
ректора ліцею, Козак Валентина 
Андріївна, Ярошенко Роман Васи-
льович, Данченко Діана Євгеніївна,  
Гуляйченко Діана Анатоліївна  –  
викладачі Інституту журналістики.

Робота відділу креативного навчання 
над створенням коміксів

Тож щиро бажає-
мо нашим майбутнім 
зіркам журналістики і 
книговидання подаль-
ших творчих успіхів у 
досягненні мети, зав-
зяття та невичерпної 
енергії!

Робота над створенням редакції
«Фабрики Зірок»

Робота спортивного
відділу над укладанням спотр. газети

Робота відділу з презентації
шоу-бізнесу
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12
03

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ФАКУЛЬТЕТУ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

З метою популяризації  
будівничих професій та спеціаль-
ності архітектура і згідно з пла-
ном спільних заходів Ліцею та 
структурних підрозділів Київсь-
кого міжнародного університе-
ту щодо розвитку професій-
них компетентностей учнів  
12 березня 2018 року для ліцеїстів 
8–9 класів декан факультету 
Омельяненко Максим Вікто-
рович, кандидат архітектури, 
доктор технічних наук, пред-
ставив презентацію факуль-
тету та відповідних спеціаль-
ностей. Викладач Вірченко 
Сергій Петрович, проректор 
із проектно-будівельних робіт 
провів з учнями майстер-клас з 
паперового моделювання «Archі-
modеlling».

Метою заходу було форму-
вання в дітей почуття пре-
красного, навчання розуміння 
побудови пам’яток архітекту-
ри, пропорційних співвідношень 
на об’єктах. Ці навички над-
звичайно важливі для фахів-
ців у сфері архітектури, адже 
фахівець формує середовище 
життєдіяльності людини, і від 
того, наскільки комфортним і 
безпечним це середовище буде, 
залежить її фізичний і психіч-
ний стан. 

Професія архітектора є над-
звичайно важливою для дер-
жави і суспільства загалом, а 
людина, яка опановує цим фа-
хом, стає всебічно розвинутою 
та ерудованою, оскільки для 
правильної організації середо-
вища життєдіяльності необ-
хідно володіти дуже широким 
спектром знань і умінь із різних 
сфер.
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УЧАСТЬ ЛІЦЕЇСТІВ 
У МІЖНАРОДНОМУ МАТЕМАТИЧНОМУ КОНКУРСІ 

15
03

15 березня 2018 року 
ліцеїсти 5–11 класів 
КиМУ (27 найкращих ма-
тематиків ліцею) вперше 
взяли участь у Міжна-
родному математичному 
конкурсі «Кенгуру», ме-
тою якого є залучення 
учнів у цікавий і пізна-
вальний світ математики. 
Особливість конкурсу 
полягала у тому, що ані 
переможців, ані перемо-
жених немає!

«КЕНГУРУ»

Кожна дитина знає, що 
це, насамперед, особиста 
перемога. Дякуємо всім  
(і вчителям, і учням), хто 
взяв участь у Конкурсі!

З нетерпінням 
    чекаємо результатів!
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15
03

ТИЖДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТУ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У межах проведення заходів тижня Факультету інформаційних технологій в ліцеї 15 березня 2018 року 
відбувся турнір із кіберспорту серед учнів 5–7 класів, який організували та провели Сініченко Сергій  
Володимирович,  декан факультету та Дьомічев Костянтин Едуардович, викладач кафедри комп’ю-
терних наук.

Сучасний кіберспорт – 
це  віртуальні змагання з 
комп’ютерних ігор, у яких 
беруть участь як окремі 
гравці, так і команди. За до-
сить короткий час він пе-
ретворився на популярний 
вид спорту, який має мільй-
они прихильників у всьому 
світі.

Серед ліцеїстів, охо-
чих зіграти  в CS:GO, 
виявилося багато, які  
утворили шість команд.

Турнір відбувся у друж-
ній атмосфері змагання:  
ліцеїсти весело провели час 
і залишилися задоволеними 
проведеним заходом. 

Переможцями стали учні 
7-Б класу.

Вітаємо учасників і переможців!
Сподіваємося на продовження роботи у такому ж форматі.
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«СВІЧА, ЗАПАЛЕНА ВІД СЕРЦЯ» 
ЗАХІД ДО ДНЯ НАРОДЖЕННЯ  

Т. Г. ШЕВЧЕНКА
16
03

09 березня 2018 року 
Україна відзначила 204 
років від дня народження 
славного й талановитого 
генія українського народу 
Тараса Шевченка. 

Ліцеїсти та викладачі не 
залишитись осторонь цієї 
події.  

З метою вшанування 
Кобзаря, популяризації 
його творчості, залучення 
учнів до вивчення рідної 
мови й культури  16 берез-
ня 2018 року було проведе-
но виховний захід «Свіча, 
запалена від серця». 

Свято в честь Т. Г. Шевченка підготували учні 7 і 9 класів під керівництвом Довгої Оксани Миколаївни, 
вчителя української мови і літератури

На свято завітали: Дан-
ченко Тетяна Володимирівна, 
проректор з навчально-ви-
ховної роботи Київського 
міжнародного університету, 
Сініченко Сергій Володими-
рович, декан Факультету 
інформаційних технологій, 
Дьомічев Костянтин Едуар-
дович, керівник відділу ліцен-
зування та акредитацій.

Сценарій заходу поєдну-
вав у собі  відомості про жит-
тя поета, відео-презентацію 
«Шевченко-художник», інс-
ценізацію уривків із знамени-
тих творів Великого Кобзаря.

Учні до свята 
підготували ма-
люнки до віршів, 
а також виставку 
творів видатного 
поета.

Висновок,  який зробили  учні та всі присутні на заході, – 
це те, що творчість Великого Кобзаря пробуджує думку і сві-
домість українців, примушує любити й цінувати свій народ, 
Україну, знати історію рідного краю, шанувати своїх героїв, 
щодня й щомиті бути готовим до боротьби за себе, своє май-
бутнє, справедливість і честь Української держави.

На закінчення 
всі присутні про-
слухали пісню «За-
повіт» (на слова 
Т. Г. Шевченка).
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              ВІСТІ З КОЛЕДЖУ

МАЙСТЕР-КЛАС
ІЗ ОСНОВ 

ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ

15 березня до КиМУ завітала відома журналістка «Радіо Свободи»,  
редактор і режисер Ірина Штогрін. Вона провела зі студентами коледжу й  
Інституту журналістики майстер-клас (організатор візиту – В.  А.  Козак,  
канд. філол. наук, викладач кафедри теорії та історії журналістики). 

Ірина Штогрін детально розповіла про особливості та спе-цифіку жур-
налістської діяльності, дала декілька актуальних професійних рекоменда-
цій і порад. На думку гості, щоб стати справжнім майстром своєї справи, 
потрібно, передусім, любити її і невтомно працювати над собою. «Зараз – 
зазначила Ірина Штогрін, – у журналістиці потрібні універсальні фахів-
ці, які можуть і відео змонтувати, і текст написати, і людей на вулиці 
опитати. Тільки красивого обличчя або милозвучного голосу сьогодні 
замало».  

Усе велике, як відомо, починається з малого. Ірина Штогрін спробувала  
навчити студентів подавати, здавалося б, найпростіше – новину. Жур-
налістка покроково, з величезною кількістю прикладів із власно-
го досвіду, розповідала майбутнім фахівцям ЗМІ, як правильно по-
давати й систематизувати важливу й актуальну інформацію. Якщо 
журналіст уміє писати новини, він зможе їх подавати в будь-якому жанрі,  
щиро переконана Ірина  Штогрін. Студенти зачитували створені на  
майстер-класі новини, доводили та обгрунтовували їх своєчасність, а також  
обговорювали їх разом із гостею. 

Ірина Штогрін – чудовий оратор і яскрава людина. Усім присутнім було над-
звичайно цікаво її слухати, розмовляти з нею, навчатися журналістській май-
стерності. Ця зустріч відбулася невимушено й залишила студентам приємні 
спогади. 

Інтерв’ю провела
студентка ІІ курсу 

Інституту журналістики 
Регіна ГІЛЬ
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                                                                                                             ВІСТІ З КОЛЕДЖУ

За лаштунками видавництва 
«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»

«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» – 
провідне українське видавниц- 
тво дитячої літератури, одне з 
найвідоміших у Східній Євро-
пі. Це – перше приватне дитяче  
видавництво незалежної Украї-
ни. Його заснував відомий 
український поет Іван Малкович.

Студенти IV курсу Коледжу 
КиМУ, які навчаються за спеціаль-
ністю «Видавнича справа та реда-
гування», відвідали одне з найпо-
пулярніших видавництв України 
«А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», книги 
якого надзвичайно популярні не 
лише серед вітчизняних читачів, 
а й за кордоном (організатор візи-
ту – В. А. Козак, к. філол. н., викла-
дач кафедри теорії та історії жур-
налістики). 

Кожна книжка видавництва – це справжній витвір мистецтва! Від першого видання акцент робився 
саме на якості книжкового продукту: оригінальний текст або переклад завжди  поєднується з чудовими 
яскравими малюнками та якісною поліграфією. Дитяча книга від «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГИ» завжди була 
коштовною – і за якістю виконання, і за ціною, а відтак – і за суспільним резонансом.

Студентам КиМУ випала унікальна можливість поспілкуватися з людьми, які створюють такі надзви-
чайно змістовні видання. «Улюблені вірші», «Абетка», казки та багато авторських текстів, ледь вміщується 
у невеличкому приміщенні видавництва у Києві на вулиці Басейній. «…Не в приміщеннях справа. Усе 
найважливіше – в нашій голові та уяві…» – наголосив засновник видавництва та знаний редактор Іван 
Малкович, який особисто провів екскурсію та поспілкувався з майбутніми фахівцями. 

  Найбільше враження на студентів справила ін-
терактивна книга «Снігова королева», сторінками 
якої вони пройшлися, ніби граючи із казковими 
персонажами, що «ожили». Іван Малкович озна- 
йомив студентів з іншими виданнями «А-БА-БА-
ГА-ЛА-МА-ГИ», роботами ілюстраторів і авторів, з 
якими співпрацюють, і дав декілька слушних порад, 
зокрема, як найбільше читати якісних книг. Одну з 
таких – «Матильду» Рональда Дала – видавець пода-
рував студентам КиМУ.

Київський міжнародний університет щиро дякує 
видавництву за гостинність і нагоду побачити, як 
виглядає один день життя казкового світу під наз-
вою «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», а  Івану Антоновичу 
Малковичу особисто – за професійні настанови, 
якими студенти зможуть скористатися в майбутній  
практичній діяльності.

Яна ДУДКА,
студентка ІV курсу 

спеціальності «Журналістика»
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                                                                                    НОВИНИ УНІВЕРСИТЕТУ     

У свої 18 років Ольга Кацан зробила собі 
ім’я вже в багатьох сферах, таких, як: жур-
налістика (член Національної спілки жур-
налістів України), письменництво (член спіл-
ки поетів-ронделістів України) і педагогічна 
діяльність (керівник гуртка краєзнавства).

23 лютого 2018 року сталася визначна 
подія – Ольга Сергіївна (так називають її 
учні) видала власну збірку віршів «У вітті за-
плуталось сонце» (за редакцією Ющука Івана 
Пилиповича). Це її перша самостійна збірка, 
адже раніше вона друкувалася в альманахах 
і збірниках поезій митців Бориспільського 
р-ну Київської області.

Презентація збірки відбулася в м.  Борис- 
піль у приміщенні муніципального театру 
«Березіль». На зустрічі були присутні більше 
150-ти осіб, серед них: рідні, друзі та люди, 
які вплинули на життєвий шлях і професій-
не становлення авторки. Всі шанувальники 
її таланту побажали юній поетесі творчої 
наснаги і нових звершень, а І. П. Ющук ска-
зав так: «Колись Україна пишалася Лесею 
Українкою, зараз вона пишається Ліною Кос- 
тенко, а в майбутньому буде пишатися 
Ольгою Кацан…»

Матвій НЕЧАЙ, 
студент IІ курсу 

Інституту журналістики 
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Вона
заслужила 

нашої поваги 
і визнання!



                                                                                                  НОВИНИ УНІВЕРСИТЕТУ

15

Упродовж 05–06 березня у студентському театрі «Ковчег» відбулася прем’єра театральної вистави  
«Кайдашева сім’я» за повістю відомого українського письменника І. С. Нечуя-Левицького. Це – спільний проект 
кафедр аудіовізуального мистецтва і виробництва, сценічного мистецтва і театру «Срібний острів», у якому 
успішно працюють випускники КиМУ. Постановка пройшла за участю: випускників майстерень – народного 
артиста України, проф. Л. М. Сомова і заслуженого артиста України Л. Д. Лимар (автор ідеї та інсценізації – 
Петро Демченко; режисер – Іван Войтюк; художник – Ірина Гергель).

У залі був справжній аншлаг! На сцені – сім’я селян у білому простому одязі співає і одночасно танцює, міцно 
переплівши руки. І ось нарешті почалося…

Знаменита сцена розкопування братами гори... Мрійливий і симпатичний Лаврін, ніби грайливий кіт бігає 
біля брата, жартуючи, зачіпає його і розпитує про бажану наречену. Карпо – серйозний хлопець, хоче одружи-
тися і мати дружину, яка мала б серце з перцем, була трохи куслива, як муха в Спасівку. В залі – емоційна напру-
га, адже вистава не може залишити нікого з глядачів байдужим!

«КАЙДАШЕВА СІМ’Я» –
          вистава ВІД ЯКОЇ       
                         захоплює ДУХ

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

Присутніх на виставі вра-
зило також те, що актори були 
дуже схожі на своїх персонажів. Ти  
думаєш: «От Мелашка саме такою 
і виглядала в уяві автора, а старий 
Омелько – напівбожевільний, коли 
п’яний, і таку ж має зовнішність». 
Акторка, яка грала стару Кайда-
шиху, дуже сподобалась аудиторії 
своєю харизмою – чого тільки 
варті ті сцени, під час яких вона 
вчить своїх невісток правильно 
білити і готувати, або жаліється 
на болі у крижах!

І скільки б сім’я не сварилася – 
спочатку Кайдашиха з невіст-
ками, потім – брати, але все 
одно суха груша примиряє їх. 

Вистава закінчується двад-
цяти хвилинними оплесками, 
глядачі виходять із зали сту-
дентського театру «Ковчег» 
переповнені позитивними емо-
ціями!

Марина ПАСТУШЕНКО,
студентка ІІ курсу 

Інституту журналістики 
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8 березня – Міжнародний жіночий день! 
Такий весняний, і такий чарівний! День квітів, 
ніжності, краси та безмежної уваги до милих 
жінок. Чоловіки з самого ранку метушаться, 
щоб зробити щасливими своїх доньок, жінок, 
мам і бабусь. Ось і наш КиМУ яскраво вітав 
зі святом і дарував гарний настрій та приємні 
враження 6 березня в актовій залі Універси-
тету. Учні, студенти та викладачі об’єдналися, 
щоб сказати найприємніші слова і передати 
всі свої почуття.

Головне привітання промовив професор 
Хачатурян Х. В., він висловив вдячність за 
внесок у загальний доробок усіх структур-
них підрозділів Київського міжнародного 
університету, створення атмосфери поваги 
та гармонії, а також побажав любові та щастя 
жіночій половині Університету, коледжу та 
ліцею.

Пісні завжди були одним із найчарівні-
ших привітань. На честь свята вони звучали 
у виконанні Христини Мокан, Ніки Кулик, 
Андрія Туровця і навіть ліцеїста – Олексан-
дра Гошовського. Студент стоматологічного 
факультету Ілля Пуговіца презентував автор-
ську пісню, а випускник КиМУ, нині актор 
театру «Срібний острів» Володимир Ситник, 
додав своє музичне вітання любимим викла-
дачам.

Східний танець Марини Тесленко викли-
кав у глядачів неймовірні емоції! Цього разу 
можна було побачити та почути музично хо-
реографічну композицію і уривок із мюзик-
ла Нотр-Дам де Парі у виконанні студентів- 
театралів та Олександра Заїки – пісня Bruno 
Pelletier «Le temps des cathedrals», французь-
кою мовою (майстерня народного артиста 
України Льва Сомова, режисер-постанов-
ник – Валерія Демченко).

Ми щиро дякуємо всім, хто зробив це свя-
то особливим і незабутнім, адже для кожної 
жінки в цей день важливо бути в центрі ува-
ги, відчути повагу і любов до себе! А піти з 
залу з поганим настроєм було неможливо.

Юлія АХМЕТГОРАЄВА,
студентка І курсу 

Інституту журналістики

Весняна рапсодія 
в КиМУ 
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XXIII МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ КиМУ

Приємно доповнюють конференцію віде-
опривітання від вишів, із якими Університет 
співпрацює вже не один рік (Сопотська Вища 
школа, Вища Школа Бізнесу в Домброві Гур-
нічій (Польща), Кабульський університет 
(Афганістан).

На радісній ноті починає свій виступ Хюг 
Мінгареллі (Посол Представництва ЄС в 
Україні). «Незважаючи на важкі часи, Украї-
на наближається до стандартів європейського 
союзу», – говорить пан Мінгареллі. Зазначає, 
що для того, щоб український уряд прийняв 
норми Європейського Союзу, ми маємо пра-
цювати спільно. Саме тоді, за словами Посла, 
буде покладено край корупції.

Згодом слово надається Олександру  
Титарчуку – канд. військ. н., доктору філосо-
фії). Пан Титарчук демонструє діаграми, які 
свідчать про загрози і перспективи, що чека-
ють на Україну, розповідає також і про агре-
сивну політику Росії, чим висвітлює нинішні 
новини в нашій державі.

Ось і добігає до закінчення засідання, коли 
добрі та погані новини вирівняли свої сили. 
До слова запрошують Світлану Мартинен-
ко  – доктора пед. н., професора, проректора 
із питань розвитку Київського міжнародно-
го університету). У презентації пані Світлана 
визначила перспективи розвитку і особистіс-
но-професійного становлення майбутніх 
фахівців в освітньому процесі університету, 
зазначаючи важивість особистісно орієнтова-
ного підходу до формування індивідуального 
професійного стилю. Свою доповідь профе-
сор доповнила висловами відомих світових 
метрів журналістики і завершила його на  
позитивній ноті. 

Про динамічний розвиток свого освіт-
нього закладу розповіла також і Наталія  
Головко  – директор гімназії № 136, визнача-
ючи перспективи сучасної освіти України в 
умовах євроінтеграції.

Таким чином, було підбито підсумки робо-
ти конференції. Найголовніше, що на ній було 
обговорено важливі проблеми, пов’язані з до-
лею України в ЄС. Це дасть змогу вирішити 
безліч проблем. Тож, із чистою душею хочемо 
побажати нашій країні словами В. Черчиля: 
«Never give up!» («Ніколи не здавайся!»)

Наталія ГОРБАЧ,
студентка ІІ курсу 

Інституту журналістики

У Київському міжнародному університеті 
відбулося щорічне підсумкове пленарне за-
сідання науково-педагогічних працівників. 
В актовій залі зависло очікування чогось ве-
личного! Саме зараз почнеться обговорення 
актуальної теми: «Формування європейсь-
ких стандартів, цінностей та безпекового 
простору – стратегічний напрям Українсь-
кої держави».

Щойно гості з гімназії № 136 Дарницько-
го р-ну м. Києва розмістилися в залі, а про-
фесори і викладачі ще палко обговорюють 
майбутню конференцію. Минають останні 
приготування до початку, і всі охочі можуть 
переглянути випуск програми «Студентсь-
кий квиток».

До зали входять запрошені почесні гості, 
лунає Гімн України. Президент Університе-
ту, професор Хачатур Володимирович Хача-
турян поголошує вітальне слово, в якій наго-
лошує на тому, що Україна нині переживає 
не найкращі часи, і відтак всі ми маємо боро-
тися за її розвиток. Усі присутні ствердними 
кивками підтримують щойно сказані слова, 
і засідання конференції офіційно розпочи-
нається.

До слова запрошується протоієрей Віталій 
Клос – доктор церковно-історичних наук. 
«Все починається з духу, все починається 
з ідеї», – говорить доктор, і зазначає, що всі 
ми маємо бути сильними і разом, бо саме в 
єдності – наша сила. 

Наступний етап конференції – нагород-
ження науковців КиМУ та представників 
гімназії.

Після цього перед аудиторією свої висту-
пи почергово пропонують ще декілька ди-
пломатів і професорів. Зокрема, Емілія Ясюк 
(Політичний Радник Представництва ЄС в 
Україні) робить екскурс в історію розвитку 
Європейського Союзу. Пізніше Роман Яро-
шенко (канд. філ. н., доцент кафедри соціаль-
них комунікацій) презентує роботу секцій, 
які передували конференції. Олів’є Ведрін 
(почесний професор Київського Міжнарод-
ного Університету (Франція)), в свою чергу, 
зазначає, що свого часу ще Бонапарт Напо-
леон розумів важливість України як важ-
ливого партнера і складової Європейського 
Союзу.



Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
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ПРИЗЕРИ
«УНІВЕРСІАДИ – 2018»

Тема: «Віртуальний кіберпростір у романах В.  Гібсо-
на: наукова фантастика чи сьогодення? (на основі творів 
«Нейромант» і «Мона–Ліза Овердрайв»)»

Геворгян Ангеліна Рубіківна, 9 клас, ЗОШ № 275 
ім. В. Кравчука Деснянського району м. Києва

Тема: «Мовні норми у засобах масової інформації»

Психологія
Лавдир Анастасія Михайлівна, 10 клас, СЗШ № 4 

Дніпровського району м. Києва
Тема: «Гендерне виховання – важливий компонент  

соціальної особистості підлітка»

Основи економіки
Розгон Андрій Сергійович, 9 клас, НВК № 10 м. Хмель-

ницького
Тема: «Сучасна телевізійна реклама як складова проду-

кування гендерних стереотипів»
Шутенко Вікторія Максимівна, 9 клас, НВК № 10 

м. Хмельницького
Тема: «Історія та перспективи розвитку knowledgebased 

economy в Україні»

Математика
Підгорний Владислав Володимирович, 9 клас, гімназія 

№ 136 Дніпровського району м. Києва
Тема: «Математика – інструмент пізнання навколиш-

нього світу на прикладі послідовності Фібоначчі»

Іспанська мова
Болебрух Марія Діана Сергіївна, 11 клас, НВК № 176 

Дніпровського району м. Києва
Тема: «Дієслівні перифрази як засіб вираження аспекту 

в програмах іспанського телебачення»
Круглик Катерина Дмитрівна, 11 клас, НВК № 176 

Дніпровського району м. Києва
Тема: «Функціональні особливості медичної лексики в 

серіалі «Центральна лікарня» та її переклад на українську 
мову»

Німецька мова
Ярош Анастасія Павлівна, 10 клас, СШ № 251 

ім. Хо Ши Міна Деснянського району м. Києва
Тема: «Англіцизми в сучасній німецькій мові»
Лембірко Софія Русланівна, 11 клас, СЗШ № 4 

Дніпровського району м. Києва
Тема: «Лінгвістичні особливості мовного оформлення 

казок Братів Грім»

Англійська мова
Єфанова Лілія Олексіївна, 10 клас, Білоцерківська ЗШ 

№ 6 Київської області
Тема: «Структурно-семантичні особливості французь-

ких запозичень в англійській мові на прикладі сучасних 
Британських періодичних видань»

Ворона Антон Михайлович, 9 клас, гімназії № 136 
Дніпровського району м. Києва

Тема: «Класифікація ідіом англійської мови (спро-
ба власної класифікації ідіом концепту стихійні лиха за  
походженням)»

Історія України
Марциновський Максим  Анатолійович, 11 клас, Сканди- 

навська гімназія Дарницького району м. Києва
Тема: «Історичні аспекти формування українського та кримсь-

котатарського народів»
Харкевич Марія Андріївна, 11 клас, Красноармійський ліцей 

«Надія» Донецької області
Тема: «Дослідження елементів геральдики міста Покровськ 

Донецької області»

Географія
Омельчук Антон Вікторович, 8 клас, Баранівська гімназія 

Житомирської області 
Тема: «Дослідження та оцінка гідро екологічного стану річок 

Случ та Хомора»
Зубович Антон Юрійович, 10 клас, Білоцерківська ЗОШ № 6 

Київської області
Тема: «Вплив автотранспорту на екологічний стан грунтів 

міста Біла Церква»

Біологія
Володарчик Владлен Едуардович, 9 клас,  СЗШ № 4, м. Горішні 

Плавні Полтавської області
Тема: «Методи боротьби з ambrosia artemisiifolia  у місті Горіш-

ні Плавні»
Вовченко Анастасія Олександрівна, 10 клас, Васильківська 

міська СЮН Київської області
Тема: «Харчування без ГМО – ключ до здоров’я і довголіття»
Некряч Юлія Миколаївна, 11 клас, СЗШ № 93 Подільського 

району м. Києва
Тема: «Довготривала жирова дієта як фактор розвитку діабету 

2 типу»

Хімія
Калашнікова Марина В’ячеславівна, 10 клас,  Білоцерківська 

ЗОШ № 6 Київської області
Тема: «Аналіз збереження поживної цінності гречаної крупи 

під час технологічної обробки»

Фізика
Трохимчук Анна Ігорівна, 10 клас,  НВК № 176 Дніпровського 

району м. Києва
Тема: «Оптичні ілюзії. Стереограми. Принцип їх дії. Корекція 

зору за допомогою стереограм та стереоскопічного руху очей»

Правознавство
Вареня Альона Євгенівна, 11 клас,  Красноармійський ліцей 

«Надія» Донецької області
Тема: «Діяльність Гельсінської спілки в питаннях захисту прав 

людини»

Українська мова та література
Рой Поліна Володимирівна, 10 клас, Білоцерківська ЗОШ № 6 

Київської області
Тема: «Лексико-сематична інтерференція в інформаційно- 

розважальному просторі українського телебачення»

Світова література і журналістська майстерність
Романченко Вероніка Андріївна, 11 клас, СЗШ № 4 Дніпровсь-

кого району м. Києва
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Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

Враження 
від Універсіади

18 років тому зародилася ідея – провес- 
ти конкурс науково-дослідних робіт під 
назвою «Універсіада», який з того часу 
щорічно збирає талановиту молодь із 
всієї України в стінах Київського міжна-
родного університету.

Особливість нашої Універсіади поля-
гає в тому, що її учасники під час захисту 
робіт отримують глибоку профорієнта-
ційну підготовку, адже секції створені 
при тій чи іншій кафедрі, а це означає, 
що учень безпосередньо спілкується з 
професорсько-викладацьким складом ка-
федри – майбутнього студентського осе-
редка – та отримує запрошення на той чи 
інший фах.

Про високий рівень організації  Все- 
української Універсіади говорили вже під 
час пленарного засідання, коли все керів-
ництво університету вітало юних нау- 
ковців. Особливо гарне враження спра-
вив виступ проректора з наукової роботи  
Некряч А. І. з теми «Світ, у якому я живу».

Приємно, що саме цей конкурс збирає 
випускників загальноосвітніх закладів 
із різних регіонів України, для яких важ-
ливо, долаючи сотні кілометрів, здобули 
бажаний результат – представили перед 
високоповажним журі перші результати 
своїх наукових робіт.

Учні продемонстрували досить висо-
ку підготовку, зазначаючи, що в універ-
ситеті – прекрасна атмосфера довіри, 
відкритості,підтримки. Багато хто з них 
поділився мріями про майбутнє – стати 
студентом КиМУ!

Вчителі – наставники, не приховуючи 
хвилювання, своїм позитивним настроєм 
справляли чудове враження. Вони – це 
справжні ентузіасти своєї справи, які доб- 
ре розуміють, що лише спільно в тандемі 
«учень – учитель – викладач вишу» мож-
на сформувати молодого науковця, для 
якого  важливими і значущим будуть по-
няття: освіта, інтелект, культура.

Для мене особисто цей конкурс є 
дуже важливим, тому що на власні очі 
бачу втілення задуманої ідеї і  результат 
спільної праці. Приємно, що за цей час 
ми знайшли своїх однодумців і в універ-
ситеті, і різних регіонах України, зібрали 
коло партнерів, які готують усе нових та 
нових учнів і щорічно представляють 
результати спільної роботи на нашій 
Універсіаді.

Тож щиро дякуємо всім за участь в 
Універсіаді і чекаємо наступних зустрічей 
і перемог! 

С.В. Рудаківська,
проректор з довузівської підготовки,

канд. філос. наук, професор 
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Думки викладачів КиМУ 
про Універсіаду

Унiверсiада – ТАК!

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

Секція  «Фармація. Хімія»

Універсіада, проведена в стінах Київського міжнарод-
ного університету, зібрала талановиту молодь із багатьох 
регіонів України і була представлена учнями від Донеччи-
ни – до Прикарпаття. Позитивний настрій, створений ще на 
церемонії відкриття, зберігався і під час роботи в секціях. 

Учні восьмого та одинадцятого класів цікаво розповіда-
ли  про теми природничого спрямування з використанням 
яскравих презентацій. Приємно вразила активність шко-
лярів під час  обговорення доповідей. Жодна з тем не за-
лишилась поза увагою, і кожен учасник отримав  декілька 
проблемних запитань. Переважна більшість доповідачів 
коректно відповіли – гідно подолали емоційне та інтелек-
туальне випробування, адже це є невідкладна складова: 
відповісти на будь-яке несподіване, інколи підступне, або 
навіть некоректне запитання від фахівців або колег-конку-
рентів. Цей захід для допитливих школярів є першою схо-
динкою на цікавому  шляху вивчення природничих наук.

На мій погляд, найбільш цікавою з професійної точки 
зору була робота Кондратенко В.В.,  учениці гімназії №  323  
Дарницького району м. Києва про ацетилсаліцилову кислоту, 
що отримала диплом II ст. Актуальність дослідження, науко-
вий підхід, цікавість завдань та висновків – все «на висоті». 

Відповідаючи на запитання, вона довела свою обізнаність 
предметом дослідження. Варто виокремити також дуже 
цікаві роботи і презентації екологічного спрямування учнів 
8 класу шкіл Баранівського району Житомирської області. 
Будемо з нетерпінням чекати продовження їх масштабних і 
амбітних проектів!

Паршиков Віктор Олександрович, 
кандидат фармацевтичних наук, доцент
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Секція  «Аудіовізуальне мистецтво»

Враження від заходу винятково позитивні! І це не осо-
бисті думки  щодо  проведення Універсіади.  Доки прохо-
дили зйомки, мала змогу поспілкуватися з учасниками та 
їх керівниками із різних міст України. Однозначна думка 
гостей: організація на високому рівні. Все продумано до 
найменших дрібниць!  Приємно було почути також  про 
ставлення працівників і студентів Університету до го-
стей. Кожен  був задоволений особистою увагою. Один із 
приємних моментів – були діти, які не перший раз приїз-
дили до КиМУ і не вперше отримали дипломи і нагороди. 
Особливо запам’яталася група старшокласників із м. Біла 
Церква. Керівник та учні отримали, напевно, найбільшу 
кількість дипломів, і надали цікаве інтерв’ю для студент-
ського телебачення.

Бернацька Наталія Володимирівна,
заступник завідувача кафедри 

аудіовізуального мистецтва та виробництва 
Інститут журналістики, кіно і телебачення

Секція  «Стоматологія. Біологія»

Враження чудові! Всі учасники, а це учні 8–11 класів 
м. Києва та різних областей України, продемонстрували 
досить високий рівень підготовки. Більшість матеріалів 
досліджень було продемонстровано у вигляді презента-
цій. А, оскільки захист робіт проходив в університетській 
клініці, це викликало певну цікавість в учнів, їхніх бать-
ків і вчителів.

Мозолюк  Олена Юріївна,
декан стоматологічного факультету,

кандидат медичних наук, доцент

Секція  «Математика»

По-перше, хочу підтвердити реальний факт: такої 
системи заохочування і доброзичливості до майбутніх 
абітурієнтів – студентів я не зустрічав у жодному вищому 
освітньому закладі України. А якщо  така система спра-
цьовує, то можна прогнозувати  позитивні результати.

Щодо пропозицій більш ефективної роботи, то на мою 
думку, необхідно використовувати більшою мірою сучас-
ні методи презентації, розширення кола мультимедійних 
аудиторій.

Щербак Леонід Миколайович,
завідувач кафедри комп’ютерних наук,

професор, доктор технічних наук 

Секція  «Правознавство»

За результатами проведення секції з основ правозна-
вства в межах щорічної Універсіади можемо зазначити: 
– високий рівень підготовки учнів, що виявився в умінні 
підготувати і проголосити свою доповідь завдяки сфор-
мованим навичкам усної комунікації, професійно підго-
товленими та  ілюстрованими  презентаціями; – прагнен-
ня учнів до розуміння, аналізу і підготовки шляхів 
вирішення проблемних і актуальних питань сьогодення; 
– високий рівень освіченості учнів; – високий рівень від-
повідальності учнів, їх небайдужість.

Приємно, що 1 місце здобула Вареня Альона – учени-
ця Красноармійського ліцею «Надія» Донецької області.
Особливо варто відзначити учасників із гімназії міжна-
родних відносин № 323, Дарницького району м. Києва.

Панфілова Юлія Михайлівна,
директор Юридичного інституту,
кандидат юридичних наук, доцент Секція  «Журналістська майстерність»

Мене дуже вразило те, що молодь не просто цікавить-
ся наукою, а досліджує іноді абсолютно унікальні і, навіть, 
фантастичні речі. Хочеться відзначити той факт,що учні 
зростають разом із Універсіадою,звертаючись за науковою 
рецензією не перший рік,займаючи призові місця на конкур-
сах МАН, серед них і є Геворгян Ангеліна, учениця ЗНЗ № 275 
м. Києва.

Окрім того, приємним є  той факт, що серед учасників 
Універсіади вже є учні, які представляють свої науково- 
дослідні роботи вже декілька років поспіль.

Самойлов Олексій Федорович, 
директор Інституту журналістики, 

кіно і телебачення, кандидат історичних наук, доцент

Секція  «Історія України»,  «Всесвітня історія»

Враження від Універсіади дивовижні!  На секції захища-
лося 17 учнів із різних регіонів України. Всі наукові роботи 
були досить цікавими, присвячені різним дослідженням, 
розкривали різні проблеми. Учні активно захищали свої на-
укові напрацювання, відповідали на запитання, дискутува-
ли та демонстрували презентації.

Журі було в захваті від цікавих проблем, які порушували 
учні, вдалих і змістовних відповідей на поставлені питання.

Судак Ірина Іванівна,  
заступник завідувача кафедри міжнародних відносин,

кандидат історичних наук, доцент
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Секція  «Іноземні мови»

Захід було проведено на найвищому рівні! Директор Ін-
ституту лінгвістики та психології  Нагачевська Олена  Олек-
сандрівна та викладачі кафедри германських мов та пере-
кладу, іноземних мов взяли активну участь у проведенні 
Універсіади. Доповіді учнів були змістовними та цікавими 
тож висловлюємо вдячність науковим керівникам за прове-
дену роботу!

Щудла Наталія Михайлівна,
викладач кафедри 

германських мов та перекладу

Всеукраїнська  Універсіада  для учнів шкіл із різних 
предметів, в тому числі і англійської мови, була прове-
дена  на високому професійному рівні! Всі доповіді,  від-
повіді на запитання та виконання завдань були якісними та  
добре підготовленими. Висловлюємо подяку за підготовку 
і участь, сподіваємося, що учні, які були на цьому заході, 
згодом стануть студентами нашого Університету!

Сахнова Ніка Миколаївна, 
викладач кафедри 

германських мов та перекладу

Універсіаду серед учнів старших класів м. Києва та облас- 
тей України було проведено на найвищому рівні! Інститут 
лінгвістики та психології відповідав за проведення роботи 
секції з  відповідних дисциплін. Безпосередньо з англійської 
мови в конкурсі наукових робіт взяли участь 56 учнів. Діти 
проявили високий рівень володіння, як основами наукових 
досліджень, так і власне англійською мовою. Хотілося б вис-
ловити щиру вдячність науковим керівникам. Сподіваємося 
побачити таких талановитих дітей серед  студентів нашого 
Університету!

Абрамович Вероніка Євгенівна, 
доцент кафедри 

германських мов та перекладу

Секція  «Світова література»

Захист робіт учнями 8–11 класів проходив на високому 
рівні. Навіть ті роботи, виконання яких у рукопису не за-
довольнило викладачів, захищали власні позиції, глибоко 
розуміючи свою тему. Справжню полеміку викликала до-
повідь Шабацької  Вікторії (ліцей «Престиж»), присвячена 
роману Роальда Дала «Чарлі і шоколадна фабрика». Це про-
грамний твір, тому його всі читали. Учні в захваті диску-
тували з проблем стосунків батьків і дітей у шкільному ко-
лективі.  Взагалі, приємні враження від зацікавленості учнів 
звершеннями інших конкурентів.

Універсіада засвідчила, що учні загальноосвітніх за-
кладів відкриті до знання та розуміння інших позицій. Інте-
рес викликала і доповідь Яковченко Марії  Білоцерківської 
ЗОШ № 6, яка звернулася до анімалістичної теми у росій-
ській класичній літературі. Штурхецька Дарина (Красно-
армійський ліцей «Надія» Донецької області) продемон-
струвала власні вироби з бісеру, які вона проаналізувала як 
витвори народного мистецтва – ґердани. Рябцева Єлизавета 
(ліцей « Престиж») звернулася до логічних чисел і атрибутів 
у романах  Дж. Роулінг про Гаррі Поттера.  Романченко Ве-
роніка (СЗШ № 4 м. Горішні плавні Полтавської області), 
досконало виконавши складну роботу, присвячену «Кібер-
простору» романів В. Гібсона, вдало її захистила, зайнявши 
1 місце серед  учасників секції.

Чебанова Ольга Євгенівна,
завідувач кафедри соціальних комунікацій,

кандидат філологічних наук, професор

Секція  «Економіка»

24 лютого відбувся захист науково-дослідних робіт  
учнів на економічному факультеті  КиМУ в межах XVIII Все-
української учнівської «Універсіади». Журі секції «Основи 
економіки» було приємно вражене роботами  учнів, пред-
ставленими НВК № 10 м. Хмельницького (науковий керів-
ник – учитель-методист Юхимович Оксана Антонівна).

Учасники представили чотири роботи на актуальні теми 
економіки, зокрема: економіка знань, проблеми міжнарод-
ної міграції, гендерна політика, ефективність реклами  на 
телебаченні. Всі роботи були оформлені відповідно до ви-
мог, учні розкрили сутність проблем і мали пропозиції щодо 
їх вирішення. Після проведення презентацій вони відповіли 
на запитання журі, яке високо оцінило результати робіт. 

Місця були розподілені таким чином: I місце – Шутен-
ко Вікторія, Розгон Андрій; II місце – Ганушевич Евгеній,  
Ратушняк Арсен – учні НВК № 10 м. Хмельницький.

Гончаров Юрій Вікторович,
завідувач кафедри економіки, підприємництва,  

менеджменту, доктор економічних наук, професор

Секція  «Українська мова і література»

Універсіада сприяє інтелектуальному розвиткові уч-
нівської молоді. На цьому заході привернула до себе увагу 
робота учениці десятого класу Білоцерківської  ЗОШ № 6 
Київської області – Рой Поліни з темою «Лексико-сематич-
на інтерференція в інформаційно-розважальному просторі 
українського телебачення». Вона докладно проаналізувала 
мову сучасного телебачення, зокрема говорила як про до-
сягнення, так і про ті помилки, які ще, на жаль, трапляються 
в мовленні ведучих. Напевно, якби з тією роботою ознай-
омилися працівники телебачення, набагато б поліпшилася 
якість передач.

Ющук Іван Пилипович, 
завідувач кафедри слов’янської філології та загального 
мовознавства, кандидат філологічних наук, професор

Секція  «Психологія»

Одним із основних напрямів залучення абітурієнтів до 
навчання в Університеті залишається проведення Універ-
сіади. На секції з психології були школярі 9 і 10 класів. На-
укові праці, які були представлені, були актуальними для 
сучасної психолого-педагогічної практики. Ознайомлен-
ня зі змістом робіт засвідчило, що учні достатньою мірою 
володіють методологічним апаратом наукової психології: 
об’єкт і предмет дослідження сформульовані чітко, мета 
і завдання переконливо аргументовані. Роботи учнів ви-
конані з додержанням прийнятих стандартів, містять від-
повідні ілюстрації та таблиці, а також посилання на вико-
ристані джерела.

Презентація робіт відбувалася на високому науковому 
рівні. Всі члени секції  брали  участь в обговоренні науко-
вих досліджень. Учні ставили запитання і багато дискуту-
вали. Підсумком роботи було нагородження переможців. 
Перше місце виборола  Лавдир Анастасія  –  учениця ЗОШ 
№ 4 м.  Горішні Плавні Полтавської області з темою робо-
ти «Гендерне виховання як важливий компонент соціальної 
особистості підлітка».

Керівник секції розповіла про спеціальність «Психоло-
гія». Учні, присутні на Універсіаді, відкрили для себе цей 
фах в новому, більш детальному світлі.  Вони із задоволен-
ням поринули в атмосферу нашого університету, виявили 
для себе широкий спектр інших спеціальностей.

Абрамян Наталія Дмитрівна,  
завідувач кафедри педагогіки та психології, 

кандидат психологічних наук, професор
Секція  «Українська мова і література»

Універсіада сприяє інтелектуальному розвиткові уч-
нівської молоді. На цьому заході привернула до себе увагу 
робота учениці десятого класу Білоцерківської  ЗОШ № 6 
Київської області – Рой Поліни з темою «Лексико-сематич-
на інтерференція в інформаційно-розважальному просторі 
українського телебачення». Вона докладно проаналізувала 
мову сучасного телебачення, зокрема говорила як про до-
сягнення, так і про ті помилки, які ще, на жаль, трапляються 
в мовленні ведучих. Напевно, якби з тією роботою ознай-
омилися працівники телебачення, набагато б поліпшилася 
якість передач.

Ющук Іван Пилипович, 
завідувач кафедри слов’янського та загального 

мовознавства, кандидат філологічних наук, професор
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Олю, якими були твої перші кроки у журналістиці?
Насправді це дуже довга розповідь, адже ще з дитинства всі 

мої рідні й знайомі знали, що я піду в журналістику. Всі, окрім 
мене (сміється). Я мала ще цілу купу захоплень і хотіла спробува-
ти себе в усіх сферах.  Вдома робила рукописну газету, де вига-
дувала продовження до мультика «Смішарики». Зараз, звичайно, 
думаю, як така маячня могла потрапити мені на думку, адже 
те продовження не могла зрозуміти б жодна нормальна люди-
на! На цьому крапку не поставила, почала видавати рукописну 
родинну газету. Згодом вона переросла у друковане видання, яка 
виходила раз на тиждень під назвою «Дзиґа». Я роздавала її ро-
дичам, навіть підписку організовувала, але грошей, звичайно, за 
це ніхто мені не платив. Коли навчалася у шостому класі,  зай-
малася в дитячій театральній студії муніципального театру 
«Березіль», де й почала видавати театральну газету. Якось до 
нас зайшов редактор місцевої газети «Термінал», спілкувався з 
керівництвом для друку матеріалу в щотижневику. Під час ін-
терв’ю йому показали мою газетку. Саме тоді отримала про-
позицію попрацювати позаштатним кореспондентом в «Тер-
міналі». Отримувала щотижневі завдання від редакції, ходила 
на заходи без помічників, які могли б «підстрахувати», писала 
мінімум одну статтю в тиждень. Весь абсурд полягав у тому, 
що я нічого не тямила у журналістиці, навіть не знала про іс-
нування жанрології. А от коли дізналася, це стало для мене від-
криттям! Неначе Америка для Колумба (сміється). Пропрацюва-
ла недовго, нервів у головного редактора вистачило лише на 
півроку (сміється)! Хоч наша співпраця обірвалася, але я не за-
смутилася, адже мене обрали головним редактором шкільного 
журналу. На той час я вже була восьмикласницею. Тоді, власне, 
вже почала професійно займатися журналістикою. Чому про-
фесійною? Бо почала брати участь у різноманітних серйозних 
конкурсах, удосконалювати знання. Звісно, перемог одразу не 
отримувала. У дев’ятому класі вперше поїхала на Міжнародний 
фестиваль «Прес-весна на Дніпрових схилах» і з першої спроби 
отримала спеціальну премію у номінації «Літературний твір». 
Так крок за кроком я й набувала нових навичок журналіста. Бу-
дучи ученицею одинадцятого класу, мене вже позиціонували як 
бориспільську журналістку, хоча офіційно я ніде не працювала. 

Як ти потрапила на роботу до щотижневика Лівобережжя  
Київщини «Вісті. Інформація. Реклама»?

Писала паралельно і у Всеукраїнські видання, і в усі місцеві, 
крім того, в якому я зараз працюю. На той час казали, що мої 
матеріали не відповідають редакційній політиці «Вістей». За 
іронією долі, одразу після випускного вечора новий шеф-редак-
тор газети «Вісті» запросив мене на роботу. Звичайно, я пого-
дилася, бо було цікаво, що з того вийде. Думала, пропрацюю до 
першого вересня, адже вступила до КиМУ на перший курс, тож 
треба наполегливо вчитися. Але я з головою «поринула» в ро-
боту і зрозуміла, що це мені потрібно, тому й взяла в універси-
теті індивідуальний графік. Як результат – працюю у віснику й 
до цього часу!

Коли вийшла твоя перша збірка віршів?
Коли я була четвертокласницею. Зараз розумію, що ті тек-

сти віршами не назвеш, вони були неримовані, незрозумілі… Але 

Знайомтеся: майбутнє української 
поезії – Ольга КАЦАН

Ольга Кацан – 

студентка ІІ-го курсу 

Інституту журналістики КиМУ,

журналіст і фото-

кореспондент щотижневика 

Лівобережжя Київщини 

«Вісті. Інформація. Реклама», 

член Національної спілки 

журналістів, Асоціації  

поетів-ронделістів України, 

керівник гуртка 

«Літературне краєзнавство»
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Скільки часу знадобилося тобі, аби видати останню збірку «У вітті заплуталось 
сонце», яку ти презентувала у лютому місяці цього року?

Усі збірки, які виходили до цього, я готувала дуже швидко, шосту 
«збила» за два місяці. Однак це були самвидави. А от остання має ISBN і 
є для  мене  знаковою ще тому, що її упорядник й автор передмови  – ле-
гендарний, не побоюся цього слова, Іван Пилипович Ющук. Збірка мала 
вийти два роки тому і поставити крапку в моїй «дитячій творчості», 
бо зараз пишу геть по-іншому. Вийшла в світ  вона тільки зараз, бо ця 
справа постійно відкладалася через брак часу.  Але хочу додати, що за ці  
2 роки дуже змінилася. Якщо наприкінці четвертого курсу видам нову збірку, 
вона буде зовсім іншою і в тематичному, і в стилістичному плані. Там Оля 
з’явиться перед глядачами абсолютно у новому образі! 

Ми всі знаємо, що для того, щоб щось творити потрібно бути завжди натх-
ненним. Тож хто або що тебе надихає?

Перш за все, враження! Зараз, наприклад, мене почали надихати люди, 
з якими є про що поговорити. Під час розмови з такими особистостями 
в мені перевертається все! У такі моменти й народжуються щирі вірші. 
Натхнення дарують різноманітні нові місця, які залишають відбиток у 
моїй душі, а також море – я справжня мореманка.

Ти – керівник гуртка «Літературне краєзнавство». Скажи, будь ласка, як бути 
викладачем для людей, які молодші від тебе всього на 3–4 роки?

У моєму випадку деякі молодші за мене на півтора роки (сміється). Тому 
спершу думала, що мене не сприйматимуть всерйоз. Але, на мій подив, я для 
стала для дітей авторитетом, вони називають мене Ольгою Сергіївною. 
З їхнього боку немає ніяких «підколів», які можуть бути у підлітків до моло-
дих, і, можливо, не зовсім досвідчених викладачів. Працювати з гуртківцями 
дуже класно. Кожного заняття ми п’ємо чай у дружній атмосфері, спілкуємо-
ся, але водночас встигаємо опрацювати матеріал, поданий у програмі. Як 
на мене, то що може бути ліпшим?

Як тобі вдалося стати членом Національної спілки журналістів України?
Коли в мене вже був невеликий досвід у журналістиці (не один рік праці у 

«Віснику», купа напрацювань, публікацій), один мій знайомий якось спитав: 
«А ти вже вступила до спілки журналістів?». Я відповіла, що ні. На що він 
зауважив: «Чому? У тебе ж є все для цього!» Тоді я дійсно замислилася над 
цим і почала збирати все необхідне: дві рекомендації від членів НСЖУ, папку 
з найкращими роботами, різноманітні довідки з місць працевлаштування 
тощо.  Останній пункт – неформальна співбесіда. Питань ставили чимало, 
зараз уже й не згадаю. Чесно кажучи, я думала, що мені не видадуть цей 
документ, але через деякий час мені зателефонували і сказали, що можу 
приїжджати за прес-картою і значком. Радощів не було меж!

Оля – письменниця і Оля – журналістка – дві різні особистості?
Дуже цікаве питання! Я гадаю, що раніше це були дві різні Олі. Зараз 

вони йдуть поруч, іноді навіть зустрічають одна одну на творчому шляху 
(сміється). Адже інколи ті навички, які я здобула у журналістиці, мені допом-
агають у написані віршів, а інколи – навпаки!

Як ти гадаєш, які плюси та мінуси у журналістській діяльності?
Особисто для мене, серед плюсів: школа спілкування з людьми (раніше мені 

було дуже важко знаходити спільну мову з будь-ким, особливо з незнайомця-
ми), нові непередбачувані знайомства з талановитими чи відомими людьми 
(спілкувалася з Наталією Сумською, Костянтином Грубичем, Владою Литов-
ченко, товаришую з Риммою Зюбіною, була юнкором на заході за участі  Пре-
зидента України та його родини). Журналіст завжди на виду, його можна 
вважати публічною особою. З мінусів, які відчула на власному досвіді: безсонні 
ночі; хвилювання перед інтерв’ю, особливо з відомими людьми; ненормований 
графік (на роботу можуть викликати в будь-яку мить). Взагалі журналіст 
постійно знаходиться на межі. Це страшно, але водночас – цікаво! Коли 
цікавість переборює цей страх, народжується щось грандіозне!

Інтерв’ю провела
студентка ІІ курсу 
Інституту журналістики 
Каріна МАРТИРОСЯН
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Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

Найголовніше – не забувайте про  
відпочинок! Приділяйте більше часу 
прогулянкам, адже колись зима скін-
читься і буде не так холодно виходити 
на прогулянки

Зробіть нову зачіску! Зміна іміджу  
підсвідомо вдихне нове життя у всі 
ваші справи

Зустрічати весну потрібно тепло і  
з користю! Прислухайтеся до порад 
садівників і посадіть на підвіконні 
квітку

Починайте збирати гроші на подорожі 
та для літнього відпочинку на каніку-
лах!

Даруйте квіти, адже це –  
еталон весняного настрою!

Почніть рахувати дні до кінця семестру! 
Наближення свята автоматично дасть 
вам мотивацію побороти труднощі

 
ПОРАДИ для СТУДЕНТІВ

 Навіть у зимову погоду  
зустрічайте в есну в есело!

P
ooo 

Scoiooooo
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