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ІЗ ПЕРШИХ УСТ

ІНТЕРВ'Ю З ПРЕЗИДЕНТОМ

КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Над інтерв'ю працювали
Іванна Маруга,

Лідія Короленко

Шановний Хачатуре 
Володимирович, де Ви плану-
єте відпочинок улітку?

Доки буде Приймальна комі-
сія, я буду знаходитись в уні-
верситеті. Планую поїхати у 
відпустку 10 серпня. Спочатку 
планую навідатися до своєї 
мами, а потім, можливо, від-
почину в іншому місті, а куди 
саме, ще не вирішив. Взагалі, 
я не дуже люблю відпочинок 
на морі, спеку тощо. Мені 
більше до вподоби відпочинок 
десь біля озер або річок із 
прохолодним кліматом.

Що б Ви порадили нашим сту-
дентам, у яких уже розпоча-
лися літні канікули? Можливо, 
почитати якусь літературу?

Книги потрібно читати завжди, 
я раджу кожного дня, годину 
або півтори читати будь-що. 
Напевно, не було ще дня, 
коли б я не приділяв увагу 
книжкам. Тим паче, що зараз 
дуже комфортно читати, 
Інтернет є у всіх, ти можеш 

займатися своїми справами 
та одночасно слухати аудіок-
ниги, а для закріплення про-
читаного або прослуханого 
матеріалу можна ще поди-
витися фільм. Особливо це 
актуально для тих людей, які 
дуже зайняті своїми справами 
або у них не вистає часу.

Я дуже позитивно ставлюся 
до «некласичного» читання 
книжок. Моя дружина дуже 
полюбляє також займатися 
своїми справами та паралель-
но слухати аудіокнижки.

Через два місяці настане 
новий навчальний рік. Що 
варто взяти до уваги нашим 
викладачам, щоб не вчиняти 
помилок у викладанні?

По-перше, кожен викладач 
повинен уже знати, які саме 
дисципліни він буде викла-
дати, проте, в першу чергу, 
варто відпочити, а вже потім 
починати готуватися до своїх 
майбутніх лекцій, тоді й пра-
цювати буде легше.

Дайте декілька порад для 
наших абітурієнтів, які плану-
ють розпочати свій навчаль-
ний рік у КиМУ?

В першу чергу, абітурієнт 
повинен для себе визначи-
ти, ким саме він хоче бути в 
майбутньому – це дуже важ-
ливо. Я вважаю, що з цим 
потрібно визначитися ще у 
школі, у 10-11 класах. Звісно, 
є учні, які визначаються ще у 
9 класі і раніше, вони йдуть у 
коледж на свою спеціальність 
та успішно там навчаються 
і працюють надалі за цією 
спеціальністю. Головне, щоб 
майбутня професія подобала-
ся вступникам.

Хачатуре Володимировичу! 
Який літній студентський від-
починок Вам більше всього 
запам’ятався?

Найбільше мені запам’ятав-
ся радянський будівельний 
загін. Для мене це найяскра-
віші спогади, ми тоді були 
студентами і працювали там, 
заробляли, звісно, небагато, 
але нам це подобалось. Ми 
все робили з вірою у майбут-
нє, і для нас це було великою 
справою.

Навіть зараз, коли я бачу 
споруди, які ми тоді будували, 
мене переповнює гордість, 
тому будівельний загін, для 
мене – найяскравіші спогади, 
адже це була і робота, і відпо-
чинок. Для нас це було всім і 
нам зараз є що пригадати.
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НЕ ВСТИГЛИ НА КУРОРТ?

ГУЛЯЙТЕ КИЄВОМ!

ГОВОРЯТЬ СТУДЕНТИ

Календарне літо насправді триває довше, ніж ми уявляємо. 
Проте у вирі подій іноді на відпустку вже не залишається часу. 
І замість поїздки на омріяні курорти в такому разі можна піти на 
прогулянку Києвом і відвідати популярні й мальовничі локації, 
відомі також студентам Київського міжнародного університету. 
Тож дослухаймося до порад і плануймо прогулянки столицею!

1. Парк Совки

Доказ того, що й серед великого міста може 
бути чудова природа. Він більше схожий на 
сосновий ліс, але не позбавлений атрибутів 
цивілізації, там є лави та дитячі майданчики.
За площею цей парк велетенський, і головні 
міські магістралі знаходяться далеченько від 
цього місця, тому варто планувати можливість 
побути на природі заздалегідь.

2. Маріїньский парк

Ця локація не обмежується самими тільки чудо-
вими насадженнями. Тут розташовується театр 
під відкритим небом, спортивний стадіон, саме 
звідси є можливість побачити Верховну Раду 
України. Просто ще одне відоме киянам і при-
ємне місце для прогулянки на самоті чи удвох. 
Масштабний парк за площею та «асортимен-
том» розваг.

4. Вулиця Хрещатик

Якщо ви насамперед обрали пункт третій, то є 
чудова додаткова нагода провести час, адже 
дорога до скляного мосту тягнеться через 
Хрещатик, наповнений незвичайними фонтана-
ми, музикою та урбаністичними краєвидами. Ви 
реально зможете доповнити соціальні мережі 
новими яскравими фото, а пам’ять доповнити 
приємними спогадами навіть через багато років.

3. Скляний міст

Неподалік від станції метро «Майдан незалеж-
ності» знаходиться відносно нова для столиці 
цікавинка, де прогулянка може виявитися не 
зовсім відпочинком, а й своєрідним випробу-
ванням для сили духу. Перемогти страх висоти, 
пересилити себе і прогулятися кількома десят-
ками прозорих метрів. А головне, то краєвиди, 
від яких ніхто не залишиться байдужим.

Київ досліджувала
Діана Митченко
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1. Шановна Тетяно 
Володимирівно! Ми знаємо, 
що КиМУ є пунктом тестуваня 
ЗНО та проведення ЄВІ, поді-
літься, будь ласка, наскільки 
важко працювати в такому 
темпі: абітурієнти, студенти, 
випускники, магістри?

Київський міжнародний уні-
верситет уже четвертий рік 
є пунктом тестування ЗНО. 
У нас проводяться ЗНО і 
для вступу на бакалаврат і 
для магістратури Єдинний 
Вступний Іспит і Єдине 
Фахове Вступне випробуван-
ня. Таким чином ми прово-
димо постійний круообіг: від 
випускника – до абітурієнта, 
від абітураєнта – до студента, 
від студента – до випускни-
ка. таким життям ми живемо 
тут, разом зі студентами, які 
змінюють свій статус і, тому, 
дуже важливим є той етап, 
коли ми закінчуємо працю-
вати як пункт тестування і 
починаємо працювати уже як 
приймальна комісія.

2. Щодо приймальної 
комісії, коли вона буде пра-
цювати, в якому режимі та що 
потрібно знати нашим абітурі-
єнтам?

Приймальна комісія в цьому 
році розпочинає свою роботу 
з 29 червня для вступу до 
Коледжу КиМУ. У Коледжі, 
на сьогодні, у нас п'ят-
надцять спеціальностей, 
серед наших традиційних, 
які у нас уже були, най-
більший набір студентів на 
«Право», «Журналістика», 
«Туризм», «Сценічне мис-
тецтво», «Економіка», 
«Підприємництво, торгів-
ля та біржова діяльність», 

«Фармація» та «Будівництво», 
ще долучились минулого 
року, і ми можемо сказати, що 
це практично нові спеціаль-
ності, це «Стоматологія» та 
«Комп’ютерні науки».

У цьому році відкривається 
спеціальність «Архітектура та 
містобудування», «Філологія», 
«Менеджмент», «Музичне 
мистецтво», «Аудіовізуальне 
мистецтво та виробництво». 

3. Тетяно Володимирівно, 
скажіть, будь ласка, як бути 
абітурієнтам, які не склали 
ЗНО або склали погано? На 
що вони можуть розраховува-
ти?

Нажаль, математику в цьому 
році, не склав 31% випускни-
ків. Це є проблемою для тих 
спеціальностей, де є другим 
конкурсним предметом саме 
математика. У такому разі, 
у випускників втрачається 
шанс вступу на бакалаврат 
до спеціальності «Економіка» 
та «Менеджмент», тобто 

спеціальності даного профі-
лю. Але ми можемо запро-
понувати Коледж Київського 
Міжнародного Університету на 
третій курс вступу, без ЗНО.

Якщо студент в результаті 
бажає отримати економіку, 
підприємництво, він може 
прийти на третій курс, на 
основі повної загальної  
середньої освіти, за результа-
тами вступних випробувань, 
за два роки отримати фахово-
го молодшого бакалавра, ще 
раз спробувати себе на ЗНО 
з математики і через два роки 
вступити до університету на 
бакалаврат на 3-й курс.

4. Розкажіть, будь ласка, 
детальніше про особливості 
вступної кампанії цього року

Особливостями вступної 
кампанії цього року є вступ 
на магістратуру. Жодна спе-
ціальність не має можливості 
вступу без Єдиного Вступного 
Іспиту з іноземної мови. Ми 
є центром пункту тестування 

ПРОРЕКТОР КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА ДАНЧЕНКО:

ПРО АБІТУРІЄНТІВ, СТУДЕНТІВ, МАГІСТРІВ І ВИПУСКНИКІВ 
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і для цього. Вступні іспити 
проходять 30-го червня та 
2-го липня, проте, ті, хто не 
встиг зареєструватися на ЄВІ, 
то на сьогодні організована 
додаткова сесія для Єдиного 
вступного іспиту з іноземної 
мови, ви можете зайти до нас 
на сайт, зареєструватись в 
приймальній комісії та спро-
бувати себе у вересні, якщо 
не встигли  по якійсь причині 
зареєструватись раніше. З 
27-го липня розпочинається 
реєстрація, тому усіх чека-
ємо у приймальній комісії. 
З 1-го липня створюються 
електронні кабінети, але якщо 
студент хвилюється, не може 
завантажити туди свій дода-
ток, то приймальна комісія 
чекає усіх в КиМУ, у нас пра-
цює консультативний центр. 
Ми допоможемо створити 
кабінет вступника, і допомо-
жемо подати заявку.

5. Крім абітурієнтів, 
в першу чергу, вибором 
навчального закладу цікав-
ляться і батьки, що би Ви хоті-

ли їм побажати та розповісти 
про Київський Міжнародний 
Університет?

Київський Міжнародний 
Університет складний у 
структурі, має Ліцей, де 
ми навчаємо дітей з 5-го 
класу, Коледж, і, власне, 
Університет, який здійснює 
підготовку за 33-ма освітніми 
програмами. У цьому році ми 
успішно пройшли акредитацію 
нової спеціальності у галузі 
знань з охорони здоров’я, це 
«Менсестринство» і у нас був 
перший випуск медсестер 
ступеня бакалавра і успішне 
складання КРОК Б з медсе-
стринстива – 99%, КРОК 2 
– фармацевти та стоматоло-
гія. Цим ми дуже пишаємось, 
тому що це є показником 
серйозної підготвки студентів. 
Підготовка студентів здійсню-
ється у різних галузях.

Ми багатопрофільний заклад 
вищої освіти, який задоволь-
няє усі потреби сьогодення.
Взагалі, у багатьох батьків, 

дуже скептичне ставлення 
до приватного закладу. А для 
приватного закладу голов-
не це матеріально-технічне 
та кадрове забезпечення. У 
нас дуже якісний кадровий 
склад, найкращі викладачі, які 
не тільки дають знання, а й 
навчають великим мудростям 
щодо мислення, виживання, 
можливості себе реалізову-
вати, працевлаштовувати та 
виховувати дух патріотизму 
до університету, України. 

Стосовно матеріально-техніч-
ного забезпечення, Київський 
Міжнародний Університет має 
сучасну матеріально-технічну 
базу, яка постійно вдоско-
налюється та оновлюється. 
Взагалі, Університет стрімко 
розвивається і намагається 
йти в ногу з часом.

Ми чекаємо усіх абітурієнтів 
в Київському Міжнародному 
Університеті і бажаємо усім 
успіху та феєричної посвяти у 
першокурсники у стінах нашо-
го університету.

Над інтерв'ю працювала
Іванна Маруга
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ВІТАЄМО

29 червня 2021 року у 
Київському міжнародному уні-
верситеті відбулись урочисто-
сті з нагоди випуску.

Свято розпочалося з віталь-
ного слова президента 
Університету професора 
Х.В.Хачатуряна, який звер-
нувся з теплими словами до 
випускників, побажав примно-
жувати власні знання і вміння, 
наполегливо йти до своєї мрії, 
працювати задля блага своєї 
сім’ї та рідної України.

Натхненні слова, щирі наста-
нови та побажання успішної 
професійної реалізації також 
мовила проректор з навчаль-
но-виховної роботи, профе-
сорТ.В.Данченко – ведуча 
урочистої церемонії.

Емоції переповнювали випус-
кників. Вони сердечно дякува-
ли за найкращі роки, проведе-
ні в університеті.

Найщиріші вітання випус-
кникам! Нехай отриманий 
диплом стане надійним про-
відником по життю, а універ-
ситет завжди залишається в 
серці як найкраща та найрід-
ніша Альма-матер!

Бажаємо успіхів!

СВЯТО ВИПУСКНИКІВ У КиМУ


