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ІЗ ПЕРШИХ УСТ

ІНТЕРВ'Ю З ПРЕЗИДЕНТОМ

КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

- Шановний Хачатуре 
Володимировичу! За останні 
роки в нашій країні, безумов-
но, змінився підхід до підго-
товки педагогічних кадрів. На 
Вашу думку, чи впливають ці 
зміни на престиж вчителької 
та викладацької професії?

- Я вважаю, що в наш час 
професія викладача є дуже 
престижною, водночас змі-
нюються критерії підбору 
проферсько-викладацького 
складу. Професія викладача, 
а також лікаря завжди були 
актуальними і дуже цінували-
ся в суспільстві.

- Якими якостями, на Ваш 

погляд, має володіти сучас-
ний педагог?

У першу чергу, знати свою 
справу та любити людей, 
вміти спілкуватися. Звернуся 
знову до порівняння професій 
викладача і лікаря, без любо-
ві до людей неможливо стати 
професіоналом у цій справі. 
Без цього неможливо досяг-
нути кар’єрних висот і стати 
поважною людиною у суспіль-
стві.

- Який був Ваш улюблений 
предмет у школі та у ЗВО?

- Мені завжди подобалися 
точні науки: математика, фізи-

ка, хімія. Щодо гуманітарних 
наук, то мені було більш до 
вподоби вивчення іноземних 
мов. Це стало моїм хобі, а 
згодом – і професією.

- Як професор і викладач 
іноземної  мови, як саме Ви 
готуєтеся до занять, лекцій та 
семінарів?

- Кожне моє заняття не схоже 
на інше! Я завжди намагаюся 
пояснювати та вивчати зі сту-
дентами щось нове. Перша 
форма методики навчання 
іноземних мов дуже багато 
дала мені для подальшого 
розвитку методики викладан-
ня.

Це була правильна форма 
навчання – вчити саме 
в аудиторії, під музику, а 
вдома – все повторювати. 
Повторювати, але не вчити 
нічого зайвого, тільки те, 
що вчили на занятті, робити 
невеликі вправи для того, щоб 
набити руку на латинський 
шрифт.

Той, хто читає багато, буде 
правильно писати, а робити 
великі письмові вправи не 
входить у мою методику. В 
неї входить вивчення слів і 
їх закріплення у контексті, 
тому що без знання лексики 
неможливо повноцінно воло-
діти мовою. Я прийшов до 
висновку, що це найправиль-
ніша форма!

Я спробував навчати за сво-
їми методиками, але мені 
учні сказали: «Саме так ми 
швидше вивчаємо». Я завж-
ди шукав легкий спосіб для 
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Над інтерв'ю працювали
Іванна Маруга,

Лідія Короленко

КАЛЕНДАР ПОДІЙ

швидкого вивчення мов, для 
поліпшення якості освіти.

- За який час Ви створили 
авторську методику вивчення 
іноземної мови?

- Є декілька видів моєї мето-
дики: методика інтенсивного 
навчання іноземних мов і 
проста методика вивчення 
мов, яка викладається у нас 
в університеті. Крім того, на 
початку своєї діяльності я 
проводив експеримент, коли 
ізолював учнів у табір і в них 
було спілкування виключно 
англійською мовою. Цей екс-
перимент був успішним, я 
отримав очікувані результати. 
Є ще методика вивчення одні-
єї іноземної мови на основі 
іншої, але студенти доки не 
готові до навчання у такий 
спосіб. Нині в університеті ми 
використовуємо одну мето-
дику – методику з музичним 
супроводом на занятті для 
закріплення слів. Вона себе 
виправдовує. Студенти навча-
ються, і ми бачимо результат. 
 
 - Що б Ви хотіли побажати 
професорсько-викладацькому 
складу Київського міжнарод-
ного університету напередо-
дні Дня працівника освіти?

- У першу чергу – здоров'я! 
Також бажаю успіхів у робо-
ті, коли  є успіх – це вели-
ка радість для викладача. 
Велике щастя бачити також 
випускників, бо кожен із них – 
це результат величезної робо-
ти кожного вчителя, виклада-
ча!

Дякуємо за цікаву розмову! 
Вітаємо Вас із професійним 
святом. Бажаємо професійних 
успіхів, творчих досягнень, 
здоров'я, щастя і удачі!

ВЕРЕСНЕВІ СВЯТА

19 вересня – Римські ігри

Стародавнє свято, що бере 
початок від епохи ще до 
нашої ери та святкувалося на 
честь Юпітера.

Попри відсутності дати серед 
офійних свят, це чудовий при-
від для того, щоб розважити-
ся під знаком давньоримської 
культури.

Як щодо перегляду історич-
ного фільму чи прочитання 
історичного роману?

"Орел 9 легіону" чи "Спартак", 
які ви могли свого часу не 
подивитися / не прочитати, є 
точно у контексті цього свята.

Тож приємного перегляду / 
прочитання!

18 вересня – День
фармацевтичного працівника

Ця категорія працівників 
кидає виклик найбільшій про-
блемі сучасності – коронаві-
русу.

Проте просимо цих затребу-
ваних сучасних спеціалістів ні 
на хвилину не забувати й про 
інші хвороби, що досі змушу-
ють людину втрачати спокій.

Людство потребує ліків для 
серця, мозку, нирок, печінки... 

А ми радимо всім вести здо-
ровий спосіб життя, займати-
ся фізкультурою та не нерву-
вати з найменшого приводу.

Висловлюємо нашу щиру 
повагу фармацевтам!
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КАЛЕНДАР ПОДІЙ

26 версня – День
машинобудівника

Українське професійне свято 
та ще один привід привітати 
когось із рідні, адже робітни-
чих родин в Україні багато.

Зазвичай про появу професій-
них свят мало хто знає досте-
менно, але цікаво, що це 
свято з’явилося на третій рік 
після проголошення Україною 
незалежності.

Що ж, мабуть, ця дата є при-
водом для молодої людини 
подумати про різні професії.

27 вересня – День туризму

Чудова нагода привітати 
одногрупника чи знайомого з 
кафедри міжнародних відно-
син та туризму КиМУ і подя-
кувати туристичним фірмам 
за помітний результат щодо 
наповнення бюджету України.

Попри світовий карантин 
галузь туризму не припинила 
свого істнування. Кожен із нас 
таким чином цілком спромож-
ний хоч і сьогодні запланува-
ти туристичну подорож.

ВІтаємо працівників туризму!

30 вересня – Всеукраїнський 
день бібліотек

Книголюби раді найменшій 
можливості зануритись у 
чарівний світ книги. Звичайно, 
є ті, хто для мають власну 
домашню бібліотеку. А от на 
всіх інших гостинно чекають 
тисячі українських бібліотек.

Але крім читання, у книжкової 
галузі є інший аспект: якщо 
подбати про власний зір, то 
досить псувати очі, дивлячись 
на монітор чи у смартфон! 

Нумо вітати паперові книги!

Матеріал збирала
Діана Митченко
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ПОДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

ПАВЛО КАЗАРІН СПІЛКУЄТЬСЯ

ЗІ СТУДЕНТАМИ-ЖУРНАЛІСТАМИ

Матеріал підготувала
Катерина Старунська

20 вересня відомий журналіст 
Павло Казарін зустрівся зі 
студентами Фахового коледжу 
та ННІ журналістики, кіно і 
телебачення КиМУ.

Лауреат премії імені Георгія 
Ґонґадзе, ведучий та автор 
проєктів у провідних ЗМІ (НВ, 
ICTV, UA: Перший, телеканал 
«24», Радіо Свобода) люб̕ 
язно погодився допомогти 
майбутнім журналістам зро-
зуміти особливості сучасного 
медіапростору.

Порівнюючи журналістику 
ХХ і ХХІ століття, журналіст 
зазначив,  що різниця між 
ними колосальна.  Інтернет 
змінив усе. Спрогнозувати, 
якою буде журналістика за рік 
чи кілька десятиліть – дуже 
складно.

Павло Казарін охарактери-
зував сучасний вітчизняний 
медіапростір у двох пло-
щинах – редакторському і 
продюсерському. «Ви завж-
ди будете перед вибором, 
- зазначив журналіст, - коли 
вирішуватиме, до якого з цих 
двох векторів пристати». На 
думку Павла Казаріна, медіа 
в Україні не можуть бути біз-
несом, бо в нас дуже багато 
дешевого контенту. А готов-
ність аудиторії платити за 
спожитий контент, аби він був 
максимально якісним,  поки 
що несуттєва. «Якщо прагне-
те великих грошей - вам не в 
журналістику», - переконаний 
Павло Казарін.

Відверто й без прикрас гість 
описав реалії сучасної журна-
лістики, щоб майбутні фахівці 

були готовими до викликів 
у професії. Розповів також 
про особливості формування 
медіаконтенту, вплив телеба-
чення на аудиторію і навпаки, 
секрети власного успіху та 
принциповість у професії.

«Сучасний глядач споживає 
інформацію серцем, - каже 
журналіст. - Що більше вас 
люблять - то більше дові-
ряють». І з цим важко не 
погодитись. Здається, серед 
студентської аудиторії тих, 
хто довіряє Павлові Казаріну, 
теж стало більше. Студенти 
надзвичайно раді, що Павло 
Казарін знайшов час і поді-
лився з ними знаннями та 
досвідом. Сподіваємося зго-
дом знову зустрітися на лекці-
ях і майстер-класах. Чи вже у 
професії.
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ПОДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

МАЙСТЕР-КЛАС ЖУРНАЛІСТА

ПРОЄКТУ ДОНБАС. РЕАЛІЇ

Матеріал підготувала
Анастасія Харькова,
фото Маргарити Кос 

21 вересня журналіст 
Радіо Свобода Олександр 
Демченко зустрівся зі студен-
тами першого курсу ННІ жур-
налістики, кіно і телебачення 
Київського міжнародного уні-
верситету та колежанами, які 
опановують ази журналістики. 
Організатор зустрічі – завід-
увачка кафедри соціальних 
комунікацій Валентина Козак.

Із перших хвилин зустрічі 
Олександр Демченко захопив 
аудиторію хоча й серйозною, 
непростою для початківців, 
але цікавою інформацією.

Юрист за освітою в журна-
лістиці вже понад 10 років, 
останні п̕ ять – у проєкті 
Донбас. Реалії на Радіо 
Свобода. Саме про власний 
досвід створення матеріалів 
для цього проєкту розповідав 
Олександр Демченко студен-
там.

Постійно посилаючись 
на публікації в мережі, 
Олександр Демченко дуже 
доступно пояснив найважли-
віше про специфіку створення 
матеріалів про тимчасово оку-
пованій території.

Продемонстрував, за якими 
ресурсами і за допомогою 
яких методів відшуковують 
і перевіряють інформацію 
журналісти, як опрацьовують 
карти і дані з пошукових сис-
тем.

Розповів, як з̕ ясовують місце 
перебування своїх колег тіль-
ки за допомогою знімків (у 
разі якщо журналіст зник чи 
не виходить на зв'язок), як 

відбувається збір і підготовка 
інформації.

Акцентував увагу на тому, із 
якими ситуаціями можна зітк-
нутися під час передавання 
матеріалу в редакцію та пора-
див, як мінімізувати ризики й 
почуватись у безпеці.

«Важливу та цікаву інформа-
цію можна знайти навіть там, 
де, здавалося б, навіть нема 
за що зачепитися», - сказав 
Олександр Демченко.

А ще поділився історіями 
колег, які постраждали під час 
виконання своїх професійних 
обов'язків.

Згадав журналіста і пись-
менника Станіслава Асєєва, 
якого незаконно утримувала в 

підвалах Донецька протягом 
півтора року.

Питання, що адресували сту-
денти, стосувалися різних 
аспектів журналістської діяль-
ності, починаючи від техніч-
них особливостей роботи і до 
міркувань гостя про політику.

Наприкінці зустрічі Олександр 
Демченко поділився інфор-
мацією про цікаві тренінги, 
пообіцяв студентам підтримку 
у журналістських починаннях, 
а ще – провести екскурсію 
офісом Радіо Свобода у 
Києві.

Захоплені цікавою і надзви-
чайно інформативною роз-
мовою студенти-журналісти 
щиро подякували за візит 
досвідченого колеги.
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ПОДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

МАКСИМ СІКОРА

З ВІДКРИТОЮ ЛЕКЦІЄЮ

22 вересня студенти Фахового 
коледжу та ННІ журналісти-
ки, кіно і телебачення стали 
слухачами незвичної лекції. Її 
провів ведучий інформаційної 
програми «Сьогодні» на ТРК 
«Україна» Максим Сікора.

Випускник Київського міжна-
родного університету радо 
відгукнувся на запрошення 
кафедри соціальних комуні-
кацій ННІ журналістики, кіно 
і телебачення поділитись зі 
студентами досвідом роботи 
на одному з провідних вітчиз-
няних каналів.

Лекція на тему «Робота з 
інформацією» була неша-
блонною з самого початку. 
Жодних конспектів. Тільки 
живе інтерактивне спілкуван-
ня. Про основні поняття, що 

стосуються інформації в меді-
апросторі розповідав мовою 
прикладів, із жартами, цікави-
ми порівняннями і залученням 
до активної роботи студентів і 
їхніх гаджетів.

На питання майбутніх колег 
про навички, які допоможуть 
стати успішними журналіста-
ми, Максим Сікора відповів: 
«Не чекайте, що я радитиму 
писати кожного дня. То вже 
друга порада.  У першу чергу 
розвивайте стресостійкість. І 
не забувайте, що в журналіс-
тиці  шалена конкуренція». 
Також Максим Сікора пора-
див майбутнім журналістам 
не гнатися за популярністю 
та фінансовою винагородою, 
а передусім розвиватися як 
фахівцям і грамотно вибудо-
вувати власну світобудову.

Матеріал підготувала
Діана Пікаленко
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ПОДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

ЕКСКУРСІЯ СТУДЕНТІВ-ЖУРНАЛІСТІВ

У МУЗЕЙ КНИГИ І ДРУКАРСТВА

Матеріал і фото
підготувала

Ірина Колеснік

23 вересня 2021 року студен-
ти Фахового коледжу та ННІ 
журналістики, кіно і телеба-
чення КиМУ відвідали Музей 
книги і друкарства України.

Разом із завідувачкою кафе-
дри соціальних комунікацій 
Валентиною Андріївною Козак 
оглянули експонати музею і 
спробували технологію виго-
товлення паперу під час тема-
тичного майстер-класу.

Спочатку студентів запроси-
ли створити справжні аркуші 
паперу. З макулатури зробили 
основу, а згодом за дово-
лі нескладним алгоритмом 
витворили справжні листоч-
ки. Доки частини майбутніх 
записників висихали, для сту-
дентів влаштували екскурсію. 
Особливу увагу під час огляду 

експозиції привернули уні-
кальні оригінали книг, серед 
яких «Києво-Печерський 
Патерик», «Євангеліє 
Учительне», «Апостол» Івана 
Федоровича.

Було цікаво дізнатися  про 
факти, які не завжди легко 
знайти навіть в інтернеті. 
Чи знали ви, що на місці 
сучасного Музею книги і дру-
карства України раніше сто-
яла дерев’яна друкарня? Чи 
бачили ви перші друкарські 
верстати? А перші літери, за 
допомогою яких слова об’єд-
нували в тексти? Якщо ні, вам 
точно варто відвідати музей.

Відвідування таких закладів 
розвиває світогляд і сприяє 
формуванню національної 
свідомості молодих людей.
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ГОВОРЯТЬ СТУДЕНТИ

ВРАЖЕННЯ ПЕРШОКУРСНИКІВ

ВІД КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

На початку вересня відбула-
ся посвята першокурсників у 
студенти КиМУ! Ми вирішили 
дізнатися про їхні перші вра-
ження від університету.

1. Заєць Вероніка, пер-
ший курс фахового коле-
джу КиМУ спеціальності 
«Сценічне мистецтво»:  
«Акторською майстерністю, 
я мріяла займатися з дитин-
ства. Тому точно вирішила, 
що буду вступити саме на 
спеціальність «Сценічне мис-
тецтво». Мені сподобалося, 
що викладачі дуже привітні та 
приділяють багато уваги сту-
дентам. А також аудиторії – 
це справжній театр, де можна 
показувати етюди та робити 
спектаклі».

2. Мельник Анна, перший 
курс спеціальності «Сценічне 
мистецтво»: «Викладачі 
доступно пояснюють мате-
ріал. Я звикла до великого 
навантаження, тому мені 
подобається навчатися.
Загалом приємний та гарний 
заклад вищої освіти.

3. Полик Костянтин, 
перший курс фахового коле-
джу КиМУ спеціальність 
«Економіка»: «Наші викладачі 
набагато легше та доступніше 
подають матеріал, я розумію 
всю інформацію, яку нам 
поясніють».

4. Алексюкова Вікторія, 
перший курс спеціальності 
«Аудіовізуальне мистецтво та 
виробництво»:  «Гарне став-
лення викладачів до студенті;, 
можна знайти багато людей 
схожими за інтересами».

5. Іванцова Тетяна, 
перший курс спеціальності 
«Аудіовізуальне мистецтво та 
виробництво»:  «Кожна пара 
проходить довільно цікаво, я 
не пошкодувала, що обрала 
саме цю спеціальність саме у 
Київському міжнародному уні-
верситеті».

6. Кушнірчук Діана, 
перший курс спеціальнос-
ті «Журналістика»:  «Мені 
подобається журналістика, 
реклама та піар, тому я точно 
знала, яку спеціальність та 
який університет буду обира-
ти. Про КиМУ дізналася з про-
грами «Студентський квиток», 
яка виходить на YouTube».

7. Колесник Ірина, 
перший курс спеціаль-
ності «Журналістика»:  

«Університет та школа дуже 
відрізняються між собою – 
викладачі в університеті наба-
гато зрозуміліше та простіше 
поясніють матеріал, ніж вчи-
телі у школі вчителі».

8. Дідик Ліза, пер-
ший курс спеціальності 
«Журналістика»:   «Гарний 
університет, схожий на той, 
який показують в американ-
ських фільмах, сучасна осві-
та, доскональне вивчення анг-
лійської мови. Від університе-
ту у мене приємні та позитив-
ні враження. Сподіваюся, що 
так буде і надалі». 

Матеріал підготувала
Вікторія Христич
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ІНФОРМАЦІЯ
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ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА

ЯК ОБРАТИ УНІВЕРСИТЕТ СВОЄЇ МРІЇ?

Свою славну історію 
Київський міжнародний уні-
верситет веде з 1994 року. 
На сьогодні в його структурі є 
ліцей з 5 по 11 клас; коледж, 
у якому готують фахових 
молодших бакалаврів із 
15 спеціальностей і в який 
можна вступати після 9 і після 
11 класів; університет, у якому 
готують бакалаврів і магістрів 
з 26 спеціальностей у 6 інсти-
тутах та на 5 факультетах.

Як вступити? Як підготуватися 
до вступних випробувань та 
ЗНО? Як переконатися, що 
саме та чи інша спеціальність 
є «моєю»? На ці та багато 
інших запитань ви можете 
знайти відповіді у Центрі доу-
ніверситетської підготовки: на 
підготовчому відділенні. 
Наприклад, не всі знають, 

що університет спочатку мав 
назву «Міжнародний інститут 
лінгвістики і права», який був 
створений на базі підготовчих 
курсів, і саме ця традиція – 
навчання на підготовчому від-
діленні – зберігається донині.

Чому ж обирають учні підго-
товчі курси КиМУ? Слухачі 
підготовчих курсі дізнаються 
про університет і коледж з 
інтернету, їх приваблює сайт, 
його наповнюваність, інфор-
мація про студентське життя. 
А головне – це атмосфера 
тепла, довіри, допомоги кож-
ному та турботи про кожного 
студента. Проте незалежно 
від обраного рівня, на якому 
можуть навчатися наші сту-
денти, закликаємо робити це 
сумлінно і відповідально, щоб 
у підсумку досягти своєї мрії!
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ЦЕ МИ, ЛІЦЕЙ КиМУ

МАРАФОН ПРОФЕСІЙ В ЛІЦЕЇ КИМУ:

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ТА ЛІНГВІСТИКИ

У межах програми співпраці 
«Ліцей КиМУ – КиМУ» впро-
довж вересня місяця у ліцеї 
учні 10-11 класів розпочали 
свою захоплюючу подорож 
"Марафоном професій", в 
якій беруть активну участь 
усі структурні підрозділи 
Київського міжнародного уні-
верситету.

Завдяки програмі профільно-
го навчання ліцеїсти мають 
змогу ознайомитися зі спе-
ціальностями, що допоможе 
їм визначитися з майбутньою 
професією.

Профорієнтаційний марафон 
відкрила Директор Інституту 
лінгвістики та психології 
Тіменко  Ірина Валентинівна, 
обґрунтувала учням важли-
вість та універсальність про-
фесій філолога, викладача, 
психолога та перекладача, а 
також розкрила велику кіль-
кість можливостей професій-
ної самореалізації майбутніх 
випускників інституту.

Здобувачі освіти дізналися, 
що завдяки порівняльній 
лексикології іноземної мови 
з українською можна дізна-
тися цікаві факти з історії 
країн, а, вивчивши дисциплі-
ну «Конфліктологія і теорія 
переговорів», можна вдало 
вирішувати всі можливі питан-
ня та проблеми, не тільки в 
професійній сфері, а й особи-
стісній.

Після закінчення магістратури 
Інституту лінгвістики та психо-
логії студенти зможуть обій-
няти посади перекладача-кон-
сультанта в дипломатичних 

представництвах; переклада-
ча-референта; перекладача 
науково-технічної літератури; 
редактора-перекладача; 
гіда-перекладача; фахівця 
туристичного агентства тощо.

Завідувач кафедри психології 
та педагогіки Борейчук Ірина 
Олегівна розповіла ліцеїстам 
про виклики сьогодення, 
пов’язані з постійною увагою 
до особистості в професій-
ному середовищі, через що 
дуже важливо зосередити 
свою увагу на вивченні таких 
дисциплін, як: «Психологія 
особистості», «Вікова психо-
логія», «Соціальна психоло-
гія» тощо.

Викладач кафедри герман-
ських мов та перекладу, вчи-
тель вищої категорії, Щудла 

Наталія Михайлівна, провела 
зі здобувачами Ітелектуальну 
Гру «Mr. Know-All» англій-
ською мовою.

Ліцеїсти показали обізна-
ність у різних галузях знань і 
демонстрували володіння анг-
лійською мовою, за що були 
нагороджені сертифікатами 
учасників, номінаціями та 
дипломами.

З перемогою вітаємо коман-
ду 11-Б класу в номінаці-
ях «Воля до перемоги», 
«Лінгвістична кмітливість», а 
команду 11-А класу в номі-
націях «Наполегливість», 
«Артистизм»!

Бажаємо нашим ліцеїстам 
наснаги разом із Київським 
міжнародним університетом!
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ВІСТІ З КОЛЕДЖУ

ГЕРОЇ, ЯКІ ШУКАЮТЬ ЗНИКЛИХ

Богдана Чумак уже більше 
року працює у пошуку людей, 
що зникли. Говоримо з нею 
про таку непросту справу.

1. Як склалося, що Ви вирі-
шили шукати людей, котрі 
зникли?

Спочатку я пішла статистом 
на тренування собак-шукачів. 
Їм потрібні люди, яких вони 
мають шукати. Статистам 
треба часто мінятися, аби 
собаки не звикали до них. Я 
почала ходити туди, а потім у 
соцмережах я натрапила на 
допис, де шукали волонтерів 
для пошуку людей. І я зали-
шила заявку, мені передзво-
нили. Виявилося, що то саме 
той керівник, який займався 
тренуванням собак. Тоді я 
почала ходити й туди.

2. Розкажіть, будь ласка, про 
свою першу пошукову опера-
цію.

В мене зовсім не було досві-
ду. У Бориславі зникла жінка, 
одинока мати. Пішла пізно 
ввечері купляти собі сигаре-
ти, там камери й зафіксували 
її востаннє. Додому уже не 
повернулася. Десятирічна 
дитина залишилася вдома.

Коли покликали нас, її уже до 
того шукали протягом кількох 
днів. Мені дали інструкцію. 
Зібралося багато людей, були 
навіть солдати Нацгвардії. 
Інші жителі міста. Ми почали 
обшукувати заданий квадрат. 
Територія була дуже складна: 
була висока трава у людський 
зріст. Ми мали жилети, які від-
бивали світло, але вже через 

п’ять метрів складно було 
побачити людину. Настільки 
густі були хащі. Були там ще й 
колодязі: наприклад, закинуте 
підприємство, бетонна плита, 
отвір й у глибині десь вода. І 
це все заросло травою. Також 
були викопані глибокі ями, 
теж залиті водою. Не знаю, 
навіщо. І ми так багато годин 
ходили, уже збиралися їхати 
додому, а тут надійшло пові-
домлення, що ту жінку знайш-
ли. На жаль, вона була уже 
не жива.

3. З якими труднощами, крім 
уже описаних, ви стикалися?

Часом є мало людей для 
пошуку. Чим більше людей, 
тим швидше можна знайти 
людину, адже покривається 
більша площа. Крім того, 
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ВІСТІ З КОЛЕДЖУ

раніше нас викликали, коли... 
Ну, пройшло чотири дні після 
зникнення, сім днів. Знайти 
людину живою, особливо в 
холодну пору, то була мала 
ймовірність. Тепер нас часто 
кличуть... Наприклад, люди-
на пропала,  ми у того ж дня 
виїжджаємо на її пошуки.

На початку у нас бракува-
ло рацій, обладнання. Але 
зараз ця проблема вирішена. 
Хіба потребуємо машину, яка 
могла би проїжджати терито-
рію зі складним рельєфом. 
Всюдихід такий. Також бракує 
принтеру. Ми інколи, як приїж-
джаємо, або самі обклеюємо, 
або даємо завдання родичам 
чи тим, хто бажає і вже вони 
обклеюють орієнтуваннями 
певну територію. Іноді надто 
пізно і немає як надрукувати 
оголошення.

4. Розкажіть про випадок, 
який запам’ятався найбільше.

Найбільше... Напевно, пошук 
дитини біля Києва, близь-
ко Чорнобильської зони. 
Пропала дворічна дитина. 
Таке маленьке село, поряд 
ліси, поля. Березень або 
квітень це був. Прохолодно, 
дощить. І дитина була відсут-
ня добу. І було багато людей, 
на щастя, відкликалося чима-
ло небайдужих. Волонтери, 
односельчани, рятувальні 
служби, пожежники, солда-
ти, Нацгвардія. Було десь 
400 людей. Вертоліт оглядав 
територію. І, на щастя, дитину 
знайшли живою.

5. Що Ви відчуваєте, коли 
знаходите людину?

Коли людина знаходиться 
живою; не має значення, чи 
то ми її знайшли, чи то полі-
ція або хто-небудь інший, 
відчувається навіть ейфорія. 
Радість і відчуття, що все не 
марно. Коли знаходимо нежи-
ву людину... Жаль за тим, що 
нас пізно викликали чи було 

надто мало людей. Або люди-
на, скажімо, вчинила само-
губство і ми й так не змогли б 
нічого зробити. Просто знахо-
димо тіло. Сумно.

6. Хто загалом найчастіше 
зникає?

Найчастіше зникають люди 
старшого віку – грибники або 
збирачі ягід і люди з деменці-
єю. Рідше зникають маленькі 
діти. Підлітки часто зникають: 
тікають з дому. Як правило, 
останніх не їдемо так просто 
шукати, а розповсюджуємо 
інформацію по соцмережах і 
обклеюємо орієнтування.

7. Які Ви можете дати пора-
ди людям, аби їх було легше 
знайти?

Майже завжди, коли людина 
зникає, нам дають орієнту-
вання й опис того, у що вона 
вдягнена. Як правило, це 
камуфляж або чорні штани, 
чорна куртка, чорна кепка... 
Вони зовсім непомітні у лісі. 
Тому людина, яка йде до 
лісу, повинна мати яскравий 
елемент одягу. Дуже виру-
чає жилетка, яка відбиває 

світло. Людина загубилася, 
жива вона чи щось сталося й 
померла, але так легше знай-
ти. Набагато.

Також люди старшого віку 
або бояться брати з собою 
телефони, або йдуть з неза-
рядженими й з ними немає 
ніякого зв’язку. Тобто, треба 
мати заряджений телефон 
і якесь джерело живлення. 
Воду — обов’язково, ліки які 
людина зазвичай приймає. 
Ніж, сірники, аби розвести 
вогнище. Якусь теплу кур-
точку чи светр, запасні шкар-
петки, дощовик і трохи їжі — 
батончики, цукерки, шоколад, 
горіхи. Бережіть себе!

Дякую за те, що погодилася 
дати інтерв’ю для нашої газе-
ти.

Фотографії взято із сайту 
SARVA, пошуково-рятуваль-
ної волонтерської організації.

Матеріал підготувала
Олександра Чумак
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ЦІКАВО ЗНАТИ

КОМІКСИ – НОВИЙ ПОГЛЯД НА ЛІТЕРАТУРУ

Всі ми чули про комікси. Для 
деяких країн це вже частина 
культури, для когось – части-
на життя. У наш час можна 
сміливо заявити, що це пов-
ноцінна течія в літературі. 
Але комікси мають одну про-
блему: їх надто багато, в них 
немає чіткого розмежування 
та нумерації. То ж, радимо 
взяти до уваги комікси DC, а 
саме – історію про Темного 
Лицаря. Адже тут зустріча-
ються майстри своєї справи, 
які зображують трагічні та 
похмурі обставини, у яких 
опиняється герой. Сьогодні 
ми розглянемо один з найкра-
щих детективних романів – 
«Довгий Гелловін»

Сюжет:
Все відбувається під нуарне 
оформлення у часи, коли 
Брюс Вейн тільки став на 
шлях боротьби зі злочинні-
стю. Сюжет заснований на  
історії загадкового вбивці на 
прізвисько Свято, що вбиває 
людей лише у свята.

За допомогою окружного 
прокурора Гарві Дента та 
капітана Джеймса Ґордона 
Бетмен намагається розібра-
тися, ким насправді є Свято. 

Саме у цьому коміксі читач 
знайомиться з одним з най-
відоміших ворогів Бетмена 
- Календарником, який знає 
справжню особистість Свята. 
Та все, що він робить – надає 
невеликі підказки. Крім того, в 
коміксі з'являються такі воро-
ги Бетмена, як Страхопудало, 
Джокер, Божевільний 
Капелюшник, Отруйний плющ 
та Загадник. 

Проблеми, що розкриває гра-
фічний роман:
Ця трагедія містить в собі 
більше сенсу, ніж здається на 
перший погляд. Пройшовши 
шлях із 13 розділів разом з 
героями, читач розуміє, скіль-
ки людей, яким ми довіряємо, 
можуть приховувати най-
страшніші таємниці.

Як через перебіг обставин 
може зруйнуватися наві-
ки міцна дружба. Та як ми 
можемо стати тим, проти 
чого клялися боротись. 
«Довгий Гелловін – не просто 
комікс. Це епічна трагедія!» 
- Крістофер Нолан (Режисер 
фільму «Темний лицар»)

Цікаві факти: Автори Джеф 
Леб та Тім Сейл є лауреатами 

премії Айснера. Після шале-
ного успіху вони створили ще 
декілька захоплюючих історій 
про нічного охоронця Ґотема 
які не поступаються у якості 
першій роботі.

Відомий на весь світ режисер 
Крістофер Нолан, який зняв 
один з найкращих кіно комік-
сів – трилогію «Темного лица-
ря» за основу історії брав 
саме цей роман. А «Нью-Йорк 
Таймс» визнали роботу Леба 
і Сейла класичним бестселе-
ром!

Вердикт: «Довгий Гелловін» 
ідеальний варіант для при-
хильників довгих детектив-
них та заплутаних історій  з 
унікальними персонажами та 
цікавим сюжетом.

Роман став переломним 
моментом для усієї історії про 
Бетмена. Він подарував нам 
одну з найкращих трилогій 
кінематографа.

Продовжив публікації епічних 
історій про Темного Лицаря 
та його боротьбу. То ж, якщо 
ви давно хотіли відкрити для 
себе щось нове – то всесвіт 
коміксів DC один з найкращих 
варіантів!

«Довгий Гелловін виходить 
за межі звичайних коміксів 
- це легендарна історія про 
боротьбу однієї людини проти 
божевільного світу» - Гіларі 
Ґолдстейн.

Тему досліджував
Владислав Нужнов
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ВІТАЄМО

ЗІ СВЯТОМ ПЕРШОКУРСНИКІВ!

ІЗ ДНЕМ ЗНАНЬ!

Зовсім недавно першокурс-
ників із посвятою в студенти 
вітав президент Університету, 
професор Хачатурян Х.В., 
побажавши їм стати справж-
німи професіоналами, завжди 
рухатися вперед і не зупиня-
тися на досягнутому.

Благословення на успішне та 
плідне навчання першокурс-
ники отримали від Протоієрея 
Віталія Клоса, проректора 
Київської православної бого-
словської академії.

Ведуча святкової  церемонії 
посвяти в першокурсники 
професор Т.В. Данченко, про-
ректор з навчально-виховної 
роботи, читала вітання від 
Казимира Левківського, поміч-
ника директора Інституту 
модернізації змісту освіти 
МОН України.

За багаторічною традицією 
старшокурсники передали 
студентам І курсу символічні 
ключ до знань і студентський 
квиток. Кульмінацією урочи-
стостей було виконання Гімну 
Київського міжнародного уні-
верситету.

Зі святом Вас, дорогі студен-
ти!


