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Київського міжнародного університету
Чи брали Ви участь у КВК, коли
були студентом?
Ні, я більше цікавився наукою,
тому частіше брав участь у різноманітних олімпіадах.

Хачатуре Володимировичу, як Ви
сприймаєте 1 квітня?
Прекрасно! Це ж день гумору, а хто
його не любить? Думаю, таких людей
немає, адже гумор підвищує настрій і
робить життя кращим. Перше квітня –
не вихідний, і, я вважаю, це добре, бо
найбільше жартують саме на роботі.
Як Ви ставитеся до людей з
почуттям гумору. Відносите себе
до списку таких?
Людей з почуттям гумору сприймаю позитивно, і себе до таких зараховую. Без жартів наше життя, і моє
зокрема, було б нудним і невеселим.
Яку найкумеднішу життєву ситуацію Ви ніколи не забудете?
Навіть не знаю. У моєму житті було
безліч смішних і унікальних ситуацій.
Найбільше з них траплялося на полюванні, але виділити лише одну не можу.

Традиційно 1-го квітня в Одесі проходить «Гуморина». Часом не відвідували цей захід?
На жаль, мені жодного разу не доводилося бувати на цьому фестивалі.
Однак ставлюся до нього дуже позитивно, як і до всього, що пов’язане із
жартами.
Зараз на телебаченні доволі багато гумористичних шоу. Чи потрібні, на
Вашу думку, такі телевізійні проекти у
нинішній нелегкий для України час?
Саме такі речі й потрібні у скрутний
час. Люди завдяки ним не полишають
надії на краще і не опускають руки.
Як Ви сприймаєте сатиру та
іронію?
Якщо все сказано в тему, позитивно. Якщо «висмоктано з пальця», такий гумор мені не до вподоби, але він
мене не дуже й дратує. Не можу сказати, що проти таких жартів, але й не
підтримую їх.

Нещодавно ми святкували світле
свято Великодня. Як Ви відзначили цей
день?
Це – найбільше християнське свято! Я поважаю його, хоч і не відношу
себе до лав занадто віруючих людей.
Відвідую у цей світлий день разом зі
своєю сім’єю храм. На Великдень вся
сім’я також збирається за спільним
святковим столом.
Які ще традиції, пов’язані з цим святом, є у Вашій родині?
Ми завжди святкуємо Великдень.
Б’ємося крашанками і ласуємо святковою пасхою!
Інтерв’ю провела
студентка ІІ курсу
Інституту журналістики
Яна МАЙДАНІК

Щиро вітаємо

Хачатура Володимировича

з отриманням нагороди
«ОРДЕН ЧЕСТІ» та удостоєння
титулу «ВЕЛИКИЙ УКРАЇНЕЦЬ»
і пишаємося ним!

НАШІ ВІТАННЯ!

Шановний Олександре Несторовичу!
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Прийміть щиросердечні вітання з нагоди Ювілею!
Ваш професіоналізм, багаторічна послідовна та
наполеглива праця внесли вагомий внесок у розвиток
Університету й освіти України.
Ми високо цінуємо Вашу працелюбність і компетентність, життєву мудрість і діловитість, які
створили Вам заслужений авторитет і повагу серед
колег по роботі, студентів та оточуючих.
Ми пишаємося тим, що маємо можливість працювати з Вами, навчатися у Вас.
Від усієї душі бажаємо Вам невичерпної енергії
та оптимізму, міцного здоров’я, душевного тепла і
сімейного затишку, справжнього людського щастя,
достатку і благополуччя, нових плідних успіхів і
звершень!
З повагою,
викладачі і студенти КиМУ
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ЗУСТРІЧ ІЗ ЦІКАВИМИ ЛЮДЬМИ



Надзвичайний
і повноважний
посол
Туркменістану
в КиМУ

пан Нурберди
Аманмурадович
Аманмурадов

27 березня у конференц-залі Київського міжнародного університету відбулася зустріч студентів першого та другого курсів спеціальності «Міжнародні
відносини та міжнародне право» з надзвичайним і повноважним послом Туркменістану паном Нурберди Аманмурадовичем Аманмурадовим.
Під час діалогу було порушено проблему відношення Туркменістану та
України, стан і перспективи розвитку.
Перед початком зустрічі учасникам було
запропоновано ознайомитися з міжнародним діловим журналом «Image.ua»,
випуск якого присвячено 25-річчю співпраці України та Туркменістану.
Зустріч почалася з відео-презентації
про історію, довгий шлях до процвітання
та незалежності держави Туркменістан,
а також результати боротьби за свободу
і незалежність.
Під час розмови було розглянуто
також важливі та цікаві питання щодо
розвитку економіки, культури, освіти та
співпраці двох країн.
Пан Нурберди Аманмурадов коротко презентував книгу президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова
«Туркменістан – серце великого шовкового шляху», яка згодом з’явиться на
полицях читальної зали КиМУ.
В знак подяки та поваги Університет вручив почесному гостю пам’ятні
подарунки.

Юлія АХМЕТГОРАЄВА,
студентка І курсу
Інституту журналістики

3

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
ІЗЗУСТРІЧ
ПЕРШИХІЗУСТ
ЦІКАВИМИ ЛЮДЬМИ

ПОБАЧИТИ

Е СВОЇМИ ОЧИМА
С
В
«Режисер як стиль життя
та образ мислення», – саме ця
тема керувала майстер-класом
головного режисера телевізійно-розважального проекту «Голос
країни» – Андрія Музики і
режисера відомих українських
телесеріалів – Євгенія Баранова,
який відбувся 30 березня 2018
року в конференц-залі КиМУ.
Разом із відомими режисерами поспілкуватися зі студентами
завітали також Вікторія Лєзіна –
генеральний продюсер 1+1 Production та Юрій Білокур – керівник медіа-школи 1+1 Production.
Майстер-клас було проведено
з неабиякою легкістю! Студентам
розповіли, як правильно вести
зйомки, щоб фільм став успішним, як треба підбирати акторів,
який відсоток має робота саме
акторів на телебаченні...
Андрій
Музика
розповів
історію про те, як розвивалася
його сфера діяльності, як йому
вдалося втілити її на екрані.
Євгеній Баранов зазначив
також, що професія режисера
потребує постійної практики,
це робота, яка не має відпочинку,
навіть, сидячи на дивані, потрібно
теж працювати.
Наприкінці
майстер-класу
майбутні фахівці змогли трішки відпочити і переглянути концерт, змонтований режисерським
складом.
Студенти КиМУ мали змогу
поставити декілька запитань, поспілкуватися з гостями та отримати від фахівців важливі поради.
Валерія ЯНКО,
студентка ІІ курсу
Інституту журналістики
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ТРЕТЄ
ПРИШЕСТЯ
ГРИГОРІЯ
ЖИГАЛОВА

ЗУСТРІЧ ІЗ ЦІКАВИМИ ЛЮДЬМИ

Уже втретє Київський Міжнародний Університет гостинно відкриває свої двері перед журналістом, професіоналом своєї справи і
просто гарною людиною – Григорієм Жигаловим. Журналісти зустріли
кореспондента «Радіо Свобода» дуже тепло: другий курс відвідує його
майстер-клас вдруге, а третій – втретє, для першокурсників – це була
перша зустріч. Жигалов почав свою лекцію студентам КиМУ з того, що
висловив своє розуміння сучасної журналістики, розділивши телевізійні матеріали на чотири види: сторі (в центрі сюжету є герой), репортаж
(в центрі – подія), розслідування (пошук відповідей) і найсучасніший –
експлейнер. За словами Жигалова, це вид телевізійного сюжету, який
характеризується висвітленням проблеми простою, зрозумілою мовою,
без художніх прийомів, з сухим і обгрунтованим фактажем.
«Експлейнер – це потреба сучасної аудиторії, жанр пост-модерної
журналістики. Він поступово приходить на зміну жанру – інфотейменту, який теж був у свій час потребою аудиторії. Тоді люди втомилися від
потоку інформації, вони не сприймали щось важке, тому такі художні
новинні сюжети, чим і є інфотеймент. Експлейнер саме в цьому і знайшов свою аудиторію, яка збільшується з величезною швидкістю. Він говорить простою мовою, без зайвих слів, наводячи факти, які не підлягають сумніву. Це те, чого зараз потребує аудиторія».
Упродовж усього майстер-класу було помітно, що це була дружня розмова людей, об`єднаних спільною справою. Григорій активно співпрацював із аудиторією, ніби наставляючи майбутніх спеціалістів. Особливу увагу Григорій Жигалов приділив логіці: «Щороку я знаходжу у нашій
журналістиці нові проблеми, які не дають їй вийти на світовий рівень.
Останнім часом в очі впадає логіка. Складається враження, що іноді
журналісти не розуміють, про що вони пишуть. До речі, логіка – це основа кожного експлейнеру, без неї зробити гарний та якісний експлейнер
неможливо. Сторі – так, адже там ви потребуєте лише емоцій вашого
героя. Репортаж – так, бо там ви можете показати результат якоїсь
події, і все – репортаж готовий. Посереднє розслідування теж можна зробити, та логіка – це одна з трьох складових успішного експлейнеру. Інші
два – це підбір фактажу та харизма журналіста».
Майбутні журналісти почули від кореспондента «Радіо Свобода» таке:
«Для того, щоб говорити, журналіст повинен мати базу. Слово – це його
зброя. Якщо я не буду читати, то за рік перетворюся на порожнього журналіста. Журналіст має робити свою справу максимально ретельно. Ми
маємо фільтрувати «білий шум» від перевірених фактів. Якщо ми цього не
зробимо, то суспільство може стати занадто хворим».
Григорію, які у Вас були очікування від професії? Які справдилися, які ні?
Так сталося, що я спочатку почав працювати у дитячій журналістиці,
а потім уже пішов навчатися до університету. До моменту повноцінного
входження у професію, я вже чітко знав, що на мене чекає. Я спостерігав
за тим, як працюють журналісти, за роботою редакції. У якийсь момент
було дуже цікаво спілкуватися з людьми, які тільки-но прийшли на факультет журналістики зі своїми романтичними уявленнями про професію.
І коли ці уявлення розвіювалися, то це були маленькі людські трагедії.
У моєму ж випадку – я чітко розумів, куди я йду, що буду робити, що на
мене чекає. Дуже важливо розумно ставитися до всього, що відбувається,
навіть у 16–17 років, і розуміти, що ось вона – журналістика. Не потрібно
носити рожеві окуляри, не створювати ілюзій. Як і в будь-якій професії – це
монотонна й дуже важка робота.
Ви – людина, яка щодня працює перед телекамерою. Визначте, будь
ласка, три поради для вдалого стенд-апу від Григорія Жигалова.
Не лише перед камерою, але й у прямих включеннях! Ці два правила, на
мою думку, основні. Перше – якщо ви з`являєтеся перед камерою, то маєте
чітко розуміти, що і про що будете говорити; друге – ви повинні бути цікавим глядачу; третє – будьте в кадрі харизматичним! Ось цим я керуюся...
Матвій НЕЧАЙ,
студент ІІ курсу
Інституту журналістики
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БУТИ НАТУРАЛЬНИМ
І НЕІДЕАЛЬНИМ –
«КАРТА ПРОПУСКУ»
ДО СЛУХАЧІВ
До студентів Інституту журналістики на майстер-клас
завітала ведуча ранкового шоу «Хеппі Ранок» Юля Карпова.
Ранкова пташка «Хіт FM» розповіла про специфіку
роботи у сфері медіа, зокрема на радіо. Більшість плюсів
та мінусів
Юля Карпова відчула на власному досвіді,
отож із найголовнішими з них вона і вирішила ознайомити студентів. Основні способи досягнення успіху ведуча
подала у форматі мудрих настанов, найголовнішими серед яких є:
1. Золоте правило – мати почуття гумору
2. Самоіронія – унікальна суперсила, яка наділяє
власника як мінімум моральною стійкістю. Самоіронія
допомагає сприймати себе таким, який є і не турбуватися
за недоліки
3. Недоліки – це основні переваги. Як стверджувала
сама ведуча, її недоліки дуже довго не давали їй спокою,
але вона навчилася самоіронії. Юлія порівнює свою фігуру з «яблучком наливним» і закликає всіх не бути ідеальними, а бути самим собою

4. Щоб привернути увагу слухача, не потрібно бути
ідеальним. Карпова говорить, що голос – це інструмент,
яким ми притягуємо аудиторію. «Підсилюйте природній
голос», – говорить ведуча. І додає, що в ефірі голос має
звучати максимально природньо
5. Бути натуральним і неідеальним – своєрідна «картка пропуску» до слухачів. Людям буде приємніше чути
таку саму неідеальну людину і впізнавати у ведучих саму
чи самого себе, проте «сіреньких» ніхто і не помітить.
«Придумуйте свою фішку», – говорить Юля Карпова і додає ще багато прикладів, як це зробити. «Імпровізація –
це ще одна ваша суперсила». Завжди будуть моменти, під
час яких щось може піти не так і саме імпровізація допомагає сказати собі: «А все так і мало бути!»
Далі порадила не переходити на особистості, поєднувати непоєднуване і шукати більше коротких фактів для
насичення історії.
Студенти на досвіді Юлі Карпової побачили, що не треба
здаватися, бо, наприклад, одного разу на день народження
близького друга, Андрія Скрябіна, після його смерті ведуча встановила національний та світовий рекорд – провела
найдовший радіоефір на online радіостанції «S.R.A.K.A».
І це, незважаючи на те, що «просиділа з напарником в
ефірі майже три доби без сну!»
Наталія ГОРБАЧ,
студентка ІІ курсу
Інституту журналістики
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ЦЕ МИ – ЛІЦЕЙ КиМУ!
З 10 по 17 квітня 2018 року проходив
Тиждень ліцею, впродовж якого відбулося багато цікавих, яскравих та різноманітних творчих і спортивних подій.
У межах тижня з метою формування
позитивного ставлення до занять спортом і сприяння розвитку фізичної культури було проведено спортивні змагання, в яких взяли участь учні 8–9 класів.
Ліцеїсти продемонстрували спортивні
навички, свою швидкість, силу, спритність і згуртованість.
За підсумками змагань перемогу
вибороли:
Макарчева Ксенія, учениця 8 класу
Довженко Олександр, учень 9-А класу
Кірносов Кирило, учень 8 класу
Островський Лука, учень 8 класу
Поліщук Марія, учениця 9-Б класу
Гусакова Поліна, учениця 9-Б класу
Сінха Арджун, учень 8 класу
Шульга Олександр, учень 8 класу

В актовому залі КиМУ відбувся також
святковий концерт з нагоди відзначення
Дня Ліцею.
На святі були присутні почесні гості,
зокрема: президент Київського міжнародного університету, професор Хачатурян Хачатур Володимирович, який
виступив із вітальним словом і побажаннями життєвої енергії, високих професійних досягнень, злагоди і благополуччя колективу Ліцею; віце-президент,
професор Шумигора Людмила Іванівна,
проректор із питань навчально-виховної роботи, професор Данченко Тетяна
Володимирівна, проректор із питань
розвитку, доктор педагогічних наук, професор Мартиненко Світлана Миколаївна.
Ведучі запрошували ліцеїстів на сцену, а їхні творчі здібності захоплювали і
вражали: музичні та хореографічні номери, танцювальний батл, спів тощо.
Зі святом усіх присутніх привітала директор Ліцею КиМУ Лавриненко
Олена Василівна і побажала творчих
звешень та натхнення.

ТИЖДЕНЬ
ЛІЦЕЮ

12 та 13 квітня 2018 року в ліцеї відбувся конкурс-виставка творчих робіт із нагоди Дня народження Ліцею. Учнями було представлено 36 робіт,
їх тематикою були: пейзаж, портрет, натюрморт тощо.
Організатори виставки та учні відповідально й
ініціативно підійшли до цього заходу, тому вироби вражали своєю креативністю та майстерністю.
Присутні визначили переможців і нагородили їх
дипломами «Глядацьких симпатій».
Переможцями визнано такі роботи, як:
Номінація: «Живопис»
1. Шумигора Єлизавета, учениця 6-А класу
Номінація «Творча робота»
1. Отовчиць Марія, учениця 6-А класу
2. Шумигора Єлизавета, учениця 6-А класу
Відзначено подяками: Шумигора Арсен, учень
9-Б класу; Пилипчук Аліса, учениця 6-А класу;
Попушняк Марія, учениця 5-Б класу; Іщук Максим,
учня 5-А класу; Ковальов Марк, учень 5-А класу;
Усова Діана, учениця 5-А класу; Лопата Анастасія,
учениця 6-А класу; Ольшевський Гліб, учень 6-А класу; Есмаіл Пур Азаль, учениця 7-А класу; Васильєва
Серафима, учениця 5-Б класу; Васильєва Софія, учениця 5-Б класу

Упродовж навчального року наші учні брали участь у Всеукраїнській предметній олімпіаді «Олімпус» і районних предметних
олімпіадах, продемонструвавши високі результати. Віце-президент КиМУ, професор
Шумигора Людмила Іванівна вручила подяку таким учасникам і презерам: Чемериській
Катерині, учениці 10 класу; Будько Назару, учню
10 класу; Долгодуш Олександрі та Скрипкіній
Дарині, ученицям 9-А класу; переможцям олімпіади
«Олімпус»: Ременнік Дар’ї, учениці 6-А класу; Скрипкіній Даріні, учениці 9-А класу; Ступенко Михайлу,
учню 5-А класу; Левковичу Всеволоду, учню 5-А класу; Грабовській Альбіні, учениці 5-Б класу; Ремінній
Дар’ї, учениці 6-Б класу; Фролову Євгену, учню 7-Б
класу; Бабуну Данілу, учню 7-Б класу; Картамишевій Каріні, учениці 11 класу.
Проректор із навчально-виховної роботи, професор Данченко Тетяна Володимирівна відзначила наших юних талантів і представила переможців голосування «Найкращі творчі роботи».
Проректор із питань розвитку, доктор педагогічних наук, професор Мартиненко Світлана
Миколаївна нагородила також ліцеїстів грамотами за спортивні досягнення.
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ІЗЦЕ
ПЕРШИХ
МИ – ЛІЦЕЙ
УСТ КиМУ!				

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
СТАРШОКЛАСНИКІВ
16 квітня 2018 року в межах ХХІІІ міжнародної студентської науково-практичної конференції КиМУ «Європейська інтеграція України в контексті освітньої та молодіжної політики» відбулося засідання секції Ліцею «Розуміння молоддю сучасного
освітнього простору». У роботі взяли участь учні 8–11 класів.
На початку конференції зі вступним словом і привітанням учасників виступили проректор з наукової роботи, доктор політичних наук, професор Некряч А. І.,
побажавши всім успіхів у науково-дослідницькій діяльності, творчого натхнення, а
також директор Ліцею КиМУ Лавриненко О. В.
Учасники конференції представили у своїх доповідях результати наукових досліджень із актуальних проблем розвитку освіти, серед яких: європейські стандарти в українському освітньому просторі; захист прав дитини у міжнародному праві;
синергія протекціонізму та євроінтеграції в українській промисловості; значення європейських літературних традицій для адаптації в український освітній простір тощо.
Серед старшокласників, які продемонстрували високий науково-пошуковий
рівень, варто відзначити: Будько Назара, учня 10 класу, Чемериську Катерину,
ученицю 10 касу, Бондаренко Олену, ученицю 11 класу.
Дякуємо всім за цікаві виступи і презентації! Бажаємо подальших успіхів у науковій діяльності, наполегливості у досягненні поставленої мети, а також весняного
настрою та оптимізму!

ДНІ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ
У Ліцеї досить цікаво і пізнавально пройшли дні медико-фармацевтичного факультету. Заступник декана медико-фармацевтичного факультету Гетало Ольга Володимирівна, канд. фармацевтичних
наук, доцент, презентувала ліцеїстам особливості діяльності факультету, продемонструвала декілька відеороликів, які характеризують
специфіку фармації. Викладачі факультету Бутко Любов Анатоліївна, канд. фармацевтичних наук, доцент; Токменко Інна Ігорівна,
канд. хімічних наук; Пилипчук Олена Олегівна провели для учнів
вікторину-бліцопитування з теми «Майбутній фармаколог», метою
якої було співставлення назв лікарських препаратів і лікарських
форм, які були виставлені для презентації, також конкурс «Вгадай
лікарську рослину» із запропонованих гербарних зразків (7 класи);
конкурс «Найвідоміші фармацевтичні винаходи» (10 клас).
Найактивніші учні отримали сертифікати учасників і дипломи
переможців відповідних номінацій. Усім ліцеїстам запам’яталася
екскурсія до Аптеки КиМУ.
Сподіваємося, що традиційне проведення таких профорієнтаційних заходів із учнями сприятимуть у майбутньому вибору професії,
зокрема фармацевта, оскільки це – є складовою життєвого успіху!
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ВІСТІ З КОЛЕДЖУ

ПОХІД ДО МУЗЕЮ
ІСТОРІЇ МІСТА

КИЄВА

27
03

27 березня студенти І курсу
спеціальності
«фармація»
відвідали Музей історії міста
Києва. Під час екскурсії коледжани дізналися про історію столиці
України від Київської Русі – до
початку ХХ століття.
Музей історії міста Києва було
створено 14 листопада 1978 року
та відкрито у першому кварталі
1979 року в «Будинку Петра I»
на Подолі. Музейне зібрання на
той час складалося з археологічних матеріалів, переданих Інститутом археології Академії наук
УРСР, етнографічної та нумізматичної колекцій, колекції ікон,
стародруків, поштових листівок,
подарунків від підприємств,
установ та мешканців Києва. За
короткий проміжок часу фонди
музею збільшилися до 36 тисяч
одиниць.
06 червня 2012 року Музею
історії міста Києва було передано будівлю торгово-офісного
центру біля станції метро «Театральна» на вул. Богдана Хмельницького, 7, з 22 серпня
2012 року. Музей історії міста
Києва відновив експозиційновиставкову діяльність, і нині
функціонує як Музейно-виставковий центр «Музей історії міста
Києва».
Після його відвідування студенти побували також у знаменитій Київській перепічці. Цікаво, але легендарна перепічка – це
звичайна сосиска у дріжджовому
тісті, обсмажена у фритюрі, що
нагадує їжу в студентських їдальнях радянських часів. Навіть
замість серветок швидкі продавчині в фартухах дають нарізані
листочки з невибіленої паперу.
Відтак і досі залишається загадкою: в чому ж успіх цієї не дуже
корисною для організму їжі?
Студентам сподобалась екскурсія і в подальшому плануємо ще й інші позаурочні заходи,
під час яких студенти зможуть
відкривати для себе багато чого
нового.
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ІЗНОВИНИ
ПЕРШИХУНІВЕРСИТЕТУ					
УСТ

СТУДЕНТСЬКА ЛІГА СМІХУ – 2018
У СТІНАХ КИМУ
Університетські роки є найкращою порою в кожної людини. Нині студентське життя наповнене не лише безкінечним
вивченням навчального матеріалу та іспитами, багатогранністю вмінь та інтересів, відсутності сну та присутності
невимушеного позитиву, але й суцільними веселощами. Це –
час відкритих перспектив, можливість втілювати свої мрії та
задуми.
Так, здійснилася ще одна студентська мрія – стартувала
Студентська Ліга Сміху, одна з ігор якої проходила 5 квітня
у Київському міжнародному університеті. Зірковим ведучим був актор студії «Квартал-95» та телеведучий – Степан
Казанін. У фестивалі брали участь 25 вишів Києва, серед яких:
КПІ імені Ігоря Сікорського, НУХТ, КНУБА, НАУ, КиМУ,
НУБіП та інші.
Серед зіркових тренерів наставниками команд стали: Володимир Олексієнко – капітан команди «Ось
ці хлопці. Радіофізики», Ірина Хоменко – актриса студії «Мамахохотала», Володимир Шумко – актор,
ведучий та Дмитро Сірков – актор, ведучий. У цьому сезоні кожен із них обере декілька команд і тренуватиме молодих коміків.
Серед команд третього фестивалю у КиМУ брали участь «Дальнее плаванье» (КПІ імені Ігоря Сікорського), «Э.Т.О» (НАУ), «Ход конём» (КиМУ), «Лови кураж», «Я хочу от тебя идей» та інші.

Головний редактор Ліги Володимир Борисов у новому сезоні очікує на оригінальні жарти, а також
охоче подивився виступи студентів вищих освітніх закладів.
Нагадуємо, що Студентська Ліга Сміху започаткована за підтримки студії «Квартал-95» і компанії
«Drive Production».
Крістіна ЛИСАК,
студентка ІІ курсу
Інституту журналістики
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НЕЗАБУТНІЙ ДОТИК
ДО ПОЕТИЧНОЇ СТРУНИ ТАЛАНТУ
ОЛЬГИ КАЦАН
Скоріш за все у кожного
з нас хоча б раз у житті під
впливом якогось невгамованого пориву чи душевного потрясіння виникало
бажання взяти до рук або
олівець, або ручку і записати на клаптику паперу
всі ті метушливі думки, які
народжуються саме у цю
мить. Ці хвилюючі роздуми
згодом назавжди оселяються на мовчазних сторінках
паперового життя. А в когось із нас ці думки настільки виразні, що ними не гріх
поділитися з навколишнім
світом, адже у слові – і любов, і надія, і туга, і відчай...

Без перебільшення: у
слові – увесь світ! Ні для
кого не секрет: мистецтво
вправно сплітати між собою слова називається поезією. А шанувальники цієї
дивовижної стихії навіть
мають своє свято – 21 березня в усьому світі вважається днем поезії.
Нестримна жага до поетичного слова зібрала в
місті
Ірпені
студентів
і гостей у затишному атріумі Університету Державної фіскальної служби України на
Вечорі поезії.

Юнаки та дівчата в тремтячих від хвилювання руках тримали аркуші зі своїми творіннями і готувалися до початку свята. Серед них гостя – Ольга Кацан, студентка ІІ курсу Інституту журналістики КиМУ.
Її виступ став чудовим подарунком для всіх присутніх!
Кожен вірш Ольги символізував поетичного птаха. Зачитавши рядки поезії, наша колега випускала до зали паперового голуба з римованим згорточком. На кожному клаптику, який тримав голуб, –
рядки Олиного вірша – присвяти Ірпеню. Закінчивши декламувати вірші, молода поетеса запросила
всіх щасливчиків, які спіймали паперових птахів, вийти на сцену і скласти з рядків єдиний текст. Хоча
завдання здавалося складним, учасники дійства впоралися з ним досить швидко, за що й отримали в дарунок від Ольги поетичні гостинці.
Крім поезії, студенти тамтешнього Інституту обліку, аналізу та аудиту продемонстрували свої
вокальні таланти, виконуючи авторські пісні під супровід гітари. Окрім молодих талантів, виступали
також люди старшого віку, читаючи, як власні вірші, так і класику.
Дякуючи організаторам і співорганізаторам літературного вечора
Марині Скаженик і
Олександрі Литвиненко, варто згадати вислів відомої
української
поетеси Ліни Костенко: «Поезія – це
завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до
душі…»

Цей захід став
незабутнім
для
всіх
шанувальників поезії, адже
він познайомив
нас із творчістю
молодої авторки
Ольги Кацан.

Іван КОТОВ,
студент ІІІ курсу
Інституту
журналістики
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Задзеркалля
КиМУ
Студенти ІІІ курсу спеціальності «аудіовізуального мистецтва» відзначили Всесвітній
день театру, презентувавши виставу «Аліса в
задзеркаллі» за мотивами казки Льюїса Керрола «Пригоди Аліси в країні чудес». Автором сценарію стала Софія Половенко, під
художнім керівництвом Марини Олександрівни Мироненко.
Приблизно півроку Софія розробляла
ідею вистави, ще місяць писала сценарій. Допомагав їй один із головних героїв – Євген
Гаврик. Від оригінальної Керролівської казки
режисер використала лише ідею, створивши
свою неймовірно цікаву та сучасну історію.
Студенти самостійно створювали декорації,
навіть розфарбували підлогу в шахову дошку. Креативні прикраси сцени та чудова акторська гра вражали глядачів.
Підтримати молодих акторів прийшли
їхні близькі друзі та батьки. Після вистави
виконавці з задоволенням поділились секретами, як вживатися в роль, розуміти свого
персонажа, повністю відчути себе ним. Як
виявилося, це – нелегка справа, як може здаватися на перший погляд, проте старання
акторів були виправдані, а підтвердженням
цього були бурхливі та вдячні оплески глядачів!
Валерія РИБАЧОК і
Діана ШАПОВАЛОВА,
студентки ІІ курсу
Інституту журналістики
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ВІСТІ З КОЛЕДЖУ

Капусник у молодих і
перспективних акторів
27 березня – Всесвітній день
театру. «В усьому світі актори долучаються до цього свята», – саме
цими словами відкрив Капусник
художній керівник І та ІІ курсів
коледжу КиМУ спеціальності «театральне мистецтво» Ткаченко
Ілля Вікторович. Театральне
дійство відбулося у творчій
аудиторії 1209, де студенти мають
змогу щоденно вдосконалювати
акторські здібності. Капусник,
за словами Іллі Вікторовича, це,
мов перший крок у житті дитини,
яка починає ходити!
Першою ж була кумедна інсценізація
найзнаменитішого
фрагменту із фільму «Титаник»,
від якої всі в залі «надірвали
животи». Було помітно, що юні
актори не гаяли даремно часу
та опановували ази акторської
справи. Слідуючи за школою легендарного Сергія Костянтиновича Станіславського, «вірили у
запропоновані їм обставини».
Харизматичні, перспективні та оригінальні студенти з кожною сценкою все більше завойовували серця глядачів і дарували їм безліч позитивних емоцій. Капусник завершив художній керівник обох курсів
такими словами: «Ось такий, можливо незграбний, а, можливо, й навпаки, перший крок у наших студентів, але – вирішувати Вам. Тож приходьте ще!».
Глядачі гучними оплесками привітали майбутнє українського кіно та
театру. Студентам хочеться побажати багато сил та терпіння, щоб
працювати,
працювати й ще раз працювати,
адже, як зазначав відомий російський режисер
і художник Микола Акімов: «Театру, який досяг
досконалості, вже ніщо
не може допомогти!»
Каріна МАРТИРОСЯН,
студентка ІІ курсу
Інституту журналістики
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НОВИНИ УНІВЕРСИТЕТУ

У
КиМУ
почалася навчально-

НОВИНИ УНІВЕРСИТЕТ У

ознайомлювальна
практика

У

професійному становленні майбутніх фахівців практика є важливою складовою якості їхньої
освіти, життєвої компенентності.
Тож під час настановчої конфереції з навчально-ознайомлювальної практики студенти-журналісти отримали свої перші
завдання та продовжили працювати над виробництвом і випуском елекронної газети.
У понеділок, 02 квітня 2018 року, пройшло перше зібрання ІІ курсу студентів
Інституту журналістики (яке охоплює більшу частину редакційної колегії газети
«Post Scriptum+») щодо навчально-ознайомлювальної практики. Зустріч провели
шеф-редактори газети Мартиненко Світлана
Миколаївна і Ярошенко Роман Васильович. В основному конференцію було присвячено розробленню концепції та підготовці до
видання чергового номера газети.
Пізніше журналістам пояснили, як пройде їхня перша у житті практика. Кожен зі
студентів мав своє індивідуальне творче
завдання. Після цього С. М. Мартиненко
запропонувала декілька слушних порад і настанов щодо вдосконалення змістового наповнення наступного номера газети.
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Під кінець зустрічі пройшла невелика сесія
формату «питання – відповідь», на якій будьякі невирішені запитання щодо видання
газети та загалом проходження практики були
цілком вирішені.
Антон АЛЕКСАНДРОВ,
студент IІ курсу
Інституту журналістики
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СТУДЕНТИ ТА УНІВЕРСИТЕТ

Студентські про
враження Ун іве рс ите т
Богдан ЧАРГАЗІЯ,
студент І курсу спеціальності «аудіовізуальне мистецтво та виробництво»
Інституту журналістики, кіно і телебачення

Аліна ГАЛСТЯН,
студентка IV курсу
спеціальності «філологія» Інституту
лінгвістики та психології

Звідки Ви дізналися про Київський міжнародний університет
і чому обрали саме його для здобуття професійної освіти?
Я шукав різні університети, в яких є ця спеціальність і знайшов
наш. Проаналізувавши відгуки, ознайомившись із тим,
як тут викладають, вирішив вступити саме до цього Університету
Чому Ви обрали саме цю професію?
Раніше я навіть не думав стати оператором, та після того, як одного разу
допомагав на одній зйомці, зрозумів, що це моє. Я побачив, як працюють
інші, і теж захотів спробувати. А коли спробував –
уже не в змозі був зупинитися
Що Ви можете сказати про викладачів у КиМУ?
Мені дуже подобається у викладачах те, що ми з ними, як друзі,
завжди на одній хвилі. Вони також із задоволенням нам
допомагають. Викладачі роблять усе для того,
щоб ми в майбутній професії стали успішними!

Як Ви дізналися про Київський міжнародний
університет?
Я дізналася про КиМУ з інтернету. Моніторила перед
вступом різні сайти і знайшла сайт нашого університету
Чому для здобуття вищої освіти обрали саме КиМУ?
Обрала тому, що високий рівень здобуття професійної освіти,
є змога вивчати декілька іноземних мов і гарне працевлаштування
Що Ви можете сказати про наших викладачів?
У нашому інституті працюють професійні та досвідчені викладачі.
Вони дають нам дуже гарну основну та загальну базу з англійської
мови, перекладу та інших дисциплін, що розширює
наш кругозір і збільшує мовленнєвий запас

Дарина СІЛЬЧЕНКО,
студентка IV курсу спеціальності
«філологія» Інституту лінгвістики
та психології
Чи радили Ви КиМУ своїм знайомим?
Так, я раджу КиМУ всім своїм знайомим, які тільки збираються вступати до університету, тому що я вважаю, що тут
надають змогу вивчити свою майбутню
спеціальність на найвищому рівні
Чи подобається Вам обрана спеціальність?
Так, мені подобається моя спеціальність! Це – моя мрія
з дитинства – вивчати мови і КиМУ, а саме мій Інститут
лінгвістики та психології, повністю допомагають мені
у наближенні до досягнення мрії
Вступити до КиМУ було Вашим рішенням
чи Вам порадили батьки?
Так, це було повністю моїм рішенням

Богдан СОЛЬСЬКИЙ,
студент І курсу спеціальності
«аудіовізуальне мистецтво та виробництво»
Інституту журналістики, кіно і телебачення
Чому саме вирішили вступати до КиМУ?
Київський міжнародний університет я обрав майже
відразу, коли порівнював із іншими закладами. Він мені став
до вподоби тому, що тут панує дружня атмосфера,
і працюють чудові викладачі
Як Ви дізналися про КиМУ?
Про Університет дізнався з інтернету, а також читав відгуки
студентів, які навчаються у КиМУ. Після цього зайшов на сайт
і почав ознайомлюватися з цим освітнім закладом
Чи подобаються Вам викладачі КиМУ?
Загалом викладачі – чудові! Вони створюють атмосферу,
в якій хочеться працювати і творити. Хотілося б більше
навчальних дисциплін, безпосередньо пов’язаних
із професією. Але, я думаю, що це вже буде
на ІІ курсі

Аріна ТВЕРІТІНА,
студентка І курсу спеціальності
«аудіовізуальне мистецтво та виробництво»
Інституту журналістики, кіно і телебачення

Чи радили Ви КиМУ своїм друзям і знайомим?
Так, я пропонувала КиМУ своїй подрузі, тому що вона також
монтує відео. Я вважаю, що для неї КиМУ підійде, бо в цьому
Університеті проводиться більше практичних занять
Вступити до КиМУ було Вашим рішенням,
чи Вам порадили батьки?
Це було повністю моє рішення. Я вибирала професію
за своїми інтересами
Чи вистачає Вам інформації, про професію,
яку здобуваєте в КиМУ?
Насправді, у нас в Університеті достатньо навчальних дисциплін,
викладачі багато розповідають про мою майбутню спеціальність,
проводяться також майстер-класи і практичні заняття
Чи подобається Вам обрана спеціальність?
Так, подобається! У мене була саме така мета – я хочу
розвиватися саме в цій сфері, прагну про все дізнаватися,
все вміти. У майбутньому хочу працювати на телеканалах,
щось знімати, монтувати, удосконалювати
свою майбутню професію

Інтерв’ю провели:
студентка ІІ курсу Інституту журналістики
Яна МАЙДАНІК
і студентка ІІ курсу спеціальності
«Журналістика» коледжу КиМУ
Софія ШКОЛЯРЧУК
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ВРАЖЕННЯ

НОВИНИ УНІВЕРСИТЕТ У

про інтерактивну гру
«Модель – саміт НАТО»

викладачів і студентів
спеціальності «Міжнародне право»
Інституту міжнародних відносин і
учнів загальноосвітніх закладів
Деснянського району м. Києва
Юрченко Світлана Миколаївна, заступник завідувача кафедри
міжнародного права і порівняльного правознавства
Тематика «Чому НАТО?» виявилася надзвичайно актуальною для студентів, учнів, а також учителів шкіл і представників управління освіти: всі
проявили жвавий інтерес. Воно й не дивно, адже питання співпраці України
з НАТО нині найтісніше пов’язано з однією з головних проблем України –
воєнного протистояння зовнішньому агресору, відновлення територіальної цілісності, паралельно зміцнюючи внутрішні демократичні стандарти і
стверджуючи верховенство прав людини і основних свобод.
Старшокласники проявили високий рівень обізнаності у міжнародних
відносинах загалом і у питаннях діяльності НАТО зокрема, цим надзвичайно
приємно здивували студентів-міжнародників, які виступали модераторами
заходу. Дискусія у комітетах була настільки активною, що діти удвічі перевищили регламенти.
Зі свого боку студенти здобули незабутній досвід освітньої діяльності з молодіжними колективами. На деяких із них таке спілкування справило настільки велике враження, що вони задумалися про педагогічну кар’єру.
Кібальник Владислав Вікторович, студент IV курсу
Взявши участь у спільному проекті КиМУ та Управління освіти Деснянського району м. Києва – саміті «Чому НАТО? Засади і принципи діяльності», я
мав змогу спробувати себе як модератора одного з комітетів, провести разом
із учнями плідні дискусії щодо потенційного набуття Україною членства в
НАТО, обговорити переваги вступу та реформи, які нашій державі необхідно
провести задля цього. В підсумку, всі зійшлися на тому, що обраний Україною шлях, хоча й доволі тернистий та вимагає чимало зусиль, є абсолютно
правильним.
Варто відзначити те, що кожен із учнів відповідально поставився до
заходу, якісно підготувався та справив позитивне враження.
На мою думку, в подальшому проведення таких інтерактивів буде
корисним як для школярів – майбутніх абітурієнтів, так і для студентів, які
матимуть змогу поділитися досвідом із молодшими колегами.
Аврам Тайя Михайлівна, студентка IV курсу
Проведення таких заходів сприяє розвитку. Я надзвичайно задоволена, що
мені випала нагода взяти участь в інтерактивній грі «Чому НАТО?». Діти –
учасники саміту втішили своєю підготовкою та обізнаністю у питаннях,
які ми розглядали. Така талановита молодь дарує впевненість у світлому та
швидкому розвитку України!
Сафієва Дарина Фархадівна, студентка II курсу
Робота зі школярами старших класів – надзвичайний досвід для нас, студентів II та IV курсів. На заході було обговорено важливі питання щодо відносин України та НАТО, організовано цілий саміт, і всі школи були поділені
для детального розгляду кожного питання у комітетах Північно-Атлантичного альянсу. Учасники саміту мали дух суперництва, а для резолюції кожна
команда проводила масштабні дискусії із застосуванням мозкового штурму.
Тож сформовані резолюції було представлено від усіх комітетів в актовій залі.
Я думаю, що кожен із наших студентів відчув гордість за спікера від свого
комітету.
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Мохаммад Анна Шокілівна, студентка IV курсу
12 квітня 2018 року в СШ № 320 Деснянського району міста Києва
проходила зустріч на тематику «НАТО». Брали участь команди із
17 загальноосвітніх закладів. Наш Київський міжнародний університет організував цю інтерактивну гру вперше.
Мені сподобалась організація та проведення гри, умови заходу теж
були хороші. Діти – привітні та чемні, а також дуже зацікавлені цією
темою. Впродовж усього заходу відчувалася доброзичливість, відкритість, взаєморозуміння, уважність, непідробний інтерес, а також
активність і зацікавленість дітей у виконанні завдань.
У результаті вийшла чудова і яскрава зустріч, як для дітей, так і для
багатьох інших присутніх. За підсумками проведення конкурсу всім
учасникам було видано нагороди. Діти були раді! Від гри залишилися
приємні та неперевершені враження.
Коцора Аліна Олександрівна, студентка IV курсу
Дозвольте подякувати за запрошення і за чудово організовану
зустріч, присвячену НАТО. Під час цього заходу обговорювалося
багато питань, тому він став майданчиком для початку взаємодії за
окресленою проблемою. Зустріч відрізнялася виключно високим рівнем дискусії і широким різноманіттям учасників. Діти були захоплені
запропонованою тематикою. Загальне враження про зустрічі вкрай
позитивне! Було дійсно цікаво і пізнавально. Ми дізналися про дещо
новеньке, а дещо вже знайоме побачили в новому світлі. Дуже сподобалися доповіді дітей. Цікаві запитання, активні дискусії, та недоліком
стало занадто мало часу, щоб приділити та обговорити таку тему, як
НАТО.
Боладжи Рут, студентка IV курсу
The summit on the subject of the future of Ukraine and the possibility
of its accession to NATO was a rewarding experience. The summit gave me
the opportunity to serve as a moderator for younger students to share their
ideas and suggestions for the advancement of Ukraine. I was quite impressed
by the level of research and analytical thinking shown by the students.
The event was well organized and beneficial for all participants I look forward
to more conferences, workshops and other means by which the youth
of Ukraine can share ideas and participate in building the future of Ukraine.
Варський Андрій, представник команди від СЗШ № 306
Мені дуже сподобався цей захід! Я був спікером. Кожен представник команди пояснював, які завдання стоять перед нашою країною,
щоб стати членом Північноатлантичного альянсу, і як саме їх виконати. Всі спікери були «представниками» країн, які вже є членами НАТО,
давали поради та шляхи подолання проблем, що стоять перед Україною. Це було захоплююче дійство, адже ми були не школярами, а великими політичними діячами, які вирішують важливі державні питання.
Цей новітній формат розвитку громадської свідомості та політично –
активних українців нового покоління є дуже важливим і необхідним.
Тож, на мою думку, інтерактивна гра «Чому НАТО?» має відбуватися
щороку, щоб навчати та виховувати нових українців!!!
Пухно Софія, учениця 10 класу Економіко-правового ліцею
Було дуже цікаво вислухати думки моїх ровесників, які чітко та змістовно представили свою позицію за допомогою вагомих аргументів.
Усі мали змогу у різних групах дискутувати та обговорювати конкретні питання. У нас були дуже чудові модератори, які проявляли до нас
повагу та розуміння. З деякими учнями я навіть подружилась! У кінці
дискусії обирали спікера та дипломата, яких нагороджували. Це був
дуже приємний та змістовний захід, який розвивав нас і примножував
наші знання та збагачував досвід.
Костенко Альона, учениця 10 класу гімназії «Троєщина»
Взявши участь в інтерактивній грі «Чому НАТО?», наша команда,
і зокрема я, дізналися думку однолітків про необхідність вступу України в НАТО, визначили, які саме кроки необхідно зробити керівництву держави, а що залежить лише від народу, тобто від нас із вами.
Досить цікаво було комунікувати з найкращими представниками
шкіл м. Києва, а консенсус, якого досягли члени комітетів, буде корисною порадою для верхівки влади Української держави. Дуже вдячна
організаторам такого пізнавального заходу, адже інтерактивна гра
пройшла на найвищому рівні.
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НОВИНИ УНІВЕРСИТЕТ У

Інтерактивна гра
«Модель – саміт НАТО»
Інтерв’ю з проректором довузівської підготовки,
професором Рудаківською Світланою Вікторівною
Як виникла ідея провести гру «Модель – саміт
НАТО»?
До мене, як проректора КиМУ, звернулася Поліщук
Оксана Валеріївна, методист із міжнародних зв’язків науково-методичного центру Управління освіти
Деснянського району м. Києва з пропозицією провести
спільний проект за означеною тематикою, тому що ми
давно і плідно співпрацюємо з управлінням освіти та
беспосередньо зі школами Деснянського району.
Програма «Моделі – саміт НАТО» передбачала роботу команд у відповідних комітетах Міжнародного
секретаріату НАТО у контексті членства України в
НАТО, обговоренні, підготовці політичних порад і рекомендацій.
Основними комітетами були:
• Надання політичних порад і рекомендацій (вимоги
до країн-кандидатів, які поради та рекомендації можете надати керівництву України з метою реалізації плану
вступу до НАТО)
• Розроблення і втілення оборонної політики та
аспекти планування (як має формуватися оборонна
політика України відповідно до вимог НАТО)
• Забезпечення оперативних зобов’язань НАТО та
можливостей і засобів реагування на кризові ситуації
(очікування України від НАТО щодо реагування на
кризові ситуації, приклади допомоги НАТО)
• Забезпечення активів, можливостей і засобів (на
що може розраховувати Україна, якщо стане членом
НАТО)
• Спілкування з громадськістю (поради щодо збільшення позитивного ставлення громадськості до вступу в НАТО, чи потрібний для цього референдум, чи
достатньо рішення законодавчої гілки влади)
• Співпраця з науковими колами (ваша думка щодо
внес-ку наукових установ у цю проблему, приклади інших країн)
• Управління кадрами, фінанси і стандарти безпеки
(які першочергові кроки потрібно зробити для вступу
в НАТО)
Як Ви винайшли (придумали) даний формат?
Взагалі було обмаль часу на підготовку. Дійсно, спочатку треба було придумати такий формат, за яким
можна було зацікавити і учнів, і вчителів.
Я хочу саме зосередити увагу на розробленні, підготовці та проведенні інтерактивної гри «Модель –
саміт НАТО», для того, щоб довести, наскільки є
ефективною співпраця КиМУ з управліннями освіти
та безпосередньо зі школами. У мене – великий досвід організації та проведення різноманітних інтелектуальних ігор. Ми є авторами програми «Інтелект»,
яка вміщує біля тридцяти різноманітних інтелектуа-
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льних ігор і конкурсів. Після довгих пошуків я вирішила зупинитися на форматі рольової гри «Модель
НАТО», яка дає змогу працювати у різних комітетах,
шукаючи відповіді на поставлені запитання, подані у
положенні.
Дуже вдячна за підтримку, допомогу та рекомендації
проректору з наукової роботи Київського міжнародного університету, доктору політичних наук, академіку
Української Академії політичних наук, професору
Некряч Анастасії Іванівні та заступнику завідувача
кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, доценту Юрченко Світлані Миколаївні.
Яким чином Вам вдалося залучити до участі в цій
моделі 17 команд, представників 17 шкіл Деснянського
району?
Приємно було те, що школи одразу прийняли нашу пропозицію і почали активно готуватися.
Серед них: СШ № 189, № 202, № 247, № 251, № 307, № 320,
СЗШ № 218, № 248, № 249, № 263, № 276, № 282, № 300,
№ 306, Гімназії «Троєщина», «Києво-Могилянський
колегіум», Економіко-правовий ліцей.
Корисною виявилася нарада з вчителями – керівниками команд і представниками учнівських колективів,
яка продемонструвала зацікавленість усіх учасників
«Моделі – саміт НАТО», яка приваблювала їх новизною форми, можливістю вільно висловлювати свої
думки та відсутністю конкурсних елементів. Головна
умова участі – зацікавленість команди в обговоренні
поставленої проблеми, вміння відстоювати власну позицію, формулювати думки, проявляти толерантність,
повагу до інших.
Як Ви оцінюєте організацію та проведення «Моделі –
саміт НАТО»?
Цей проект було здійснено на базі школи № 320
Деснянського району, за що ми дуже вдячні директору
Панченку Петру Герасимовичу і заступнику директора
Марковій Яні Олександрівні за допомогу в організації
такого масштабного проекту.
На початку «Моделі – саміту НАТО» з промовою
виступила проректор з наукової роботи Київського міжнародного університету, доктор політичних наук, академік Української Академії політичних наук, професор
Некряч Анастасія Іванівна, яка підкреслила актуальність
питань, винесених на обговорення учасникам саміту, важливість участі молоді в обговоренні проблем сучасного
світу, особливо звернула увагу на роль НАТО у світі, співпраця з країнами, які входять до альянсу, шляхи України
до НАТО тощо. Своїм виступом А. І. Некряч надихнула
учасників саміту на подальше обговорення цих питань у
комітетах.
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Це, дійсно, було свято інтелекту, молодіжного драйву, відчувалося, що учні хвилюються. «Модель» зібрала небайдужих юнаків і дівчат, яким потрібно розібратися в найболючіших питаннях сучасності. Кожен
підготував той матеріал, який мав представити на засіданні того чи іншого комітету, для того, щоб знайти
відповідь на головні запитання.
Якою, на Вашу думку, була участь студентів КиМУ – модераторів цього заходу?
Безперечно, це додало особливого значення дискусії, яка відбулася. Студенти III курсу спеціальності
«міжнародне право» КиМУ і старшокласники шкіл, фактично представники одного покоління, дуже гостро
відчувають нагальні проблеми сьогодення, прекрасно розуміють одне одного, і тому студентам вдалося організувати роботу учнів на плідну активну дискусію, спрямувати її на вироблення резолюцій самого комітету
і підготовку спікера на підсумковому засіданні цього «саміту». Студенти прекрасно виконали організаційні
та інтелектуальні завдання, які були покладені на них, як на модераторів. Хочеться щиро подякувати всім,
хто брав активну участь у цьому заході, а саме: Аврам Тайя, Бєлкіна Катерина, Боладжи Рут, Кирлась Валерія,
Кібальник Влад, Коцора Аліна, Мохаммад Анна, Сафієва Дарина.
Яким, на Вашу думку, було завершення цієї «Моделі – саміт НАТО»?
Ми як організатори і вчителі як керівники команд дуже хвилювалися за результат роботи у комітетах, чи
впораються діти і студенти зі своїми завданнями, але хвилювання виявилися марними. Коли діти повернулись після обговорення в залу, панувала атмосфера доброзичливості, одухотворення, учні були зворушені
можливістю участі у вирішенні таких важливих «дорослих», актуальних питань сьогодення, особистої самореалізації. Приємно, що спікери, які виступали від кожного комітету, активно доповідали свою позицію з
того чи іншого питання. Зала одноголосно проголосувала за те, що резолюції комітетів є загальною резолюцією самого «саміту». Спікери стали робочою групою, яким було доручено продовжити роботу і сформулювати остаточну резолюцію як підсумковий документ цього саміту.
Хочеться подякувати також за допомогу в організації та проведенні такого масштабного заходу начальнику районного навчально-методичному центру Управління освіти Деснянського району Федині Тамілі Мечиславівні, методисту суспільствознавчих дисциплін Шумяковій Надії Василівні та методисту з міжнародних
зв’язків Поліщук Оксані Валеріївні.

«МОДЕЛЬ – САМІТ НАТО»
ІНТЕРАКТИВНА ГРА

Приємними для всіх учасників
«Моделі – саміт НАТО» стали нагороди! Найактивніші серед них
отримали номінації «Найкращий
спікер» і «Майбутній дипломат».
Учителі–тренери нагороджені також подяками за підготовку учнів
до інтерактивної гри, а команди
посіли такі номінації:
• Партнерство заради миру
(СЗШ №263)
•
Найкращий
спікер
(СШ № 307,СЗШ №282)
• Інтелектуальний потенціал
(Економіко-правовий ліцей)
•
Заради миру та безпеки
(СЗШ № 218)
• Єдність політичних сил
(Гімназія «Троєщина»)
• Політична воля влади
(СЗШ № 248)
• Консенсус у суспільстві
(СШ № 189)
•
Майбутній
дипломат
(СШ № 320)

• Інтеграція України в
євроатлантичний безпековий
простір (СШ № 202)
• Відстоювання національних інтересів України (Гімназія «Києво-Могилянський
колегіум)
• Наука на службі миру
(СЗШ № 276)
• Молоде покоління у вирішенні глобальних проблем
(СЗШ № 249)
Кожен учасник отримав
сертифікат, який дає йому
право на пільговий вступ до
Київського
міжнародного
університету. Але ми не плануємо зупинятися на досягнутому! Цей формат зустрічей і
надалі буде продовжено.
До зустрічі у Київському
міжнародному університеті!
Всіх радо чекаємо!

Інтерв’ю провела
студентка IV курсу
спеціальності «міжнародне право»
Аврам ТАЙЯ
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ЗНАЙ НАШИХ В ОБЛИЧЧЯ. ГОРДІСТЬ КиМУ
Валерію Ігоровичу, що Ви пам’ятаєте зі свого шкільного життя?
Чесно кажучи, не знаю. Я малюю, скільки себе пам’ятаю.
Насправді, у мене дуже багато теплих спогадів. А це тому, що
я один із небагатьох людей, яким дуже пощастило зі школою
та викладачами. З першою вчителькою спілкуюся й досі. Коли
є час, намагаюся навідуватися до школи, аби поринути у світ
спогадів і поспілкуватися з людьми, які доклали немало зусиль
задля мого майбутнього. Щодо того, яким я був учнем у школі,
то можу сказати, що «талановитим ледарем» (сміється). Але
згодом я зрозумів, як навчатися «правильно»: не робити акцент на «зазубрюванні предметів», а намагатися зрозуміти їх.
Як Ви потрапили до КиМУ?
У 2008 році я прийшов сюди на факультет довузівської підготовки. Враховуючи це, в КиМУ
вже майже
10 років! Розумієте, коли ти потрапляєш до цього університету, то з ним дуже важко прощатися. Що дійсно подобається
КиМУ – це атмосфера. Такої специфічної енергетики немає ніде!
Так, була можливість вступити на бюджет до найкращих
вишів країни, але я обрав КиМУ, тому що саме ця атмосфера
стала для мене найголовнішим критерієм вибору.
Ви
були
головою
студентського
парламенту
КиМУ.
Чи вдалося Вам щось змінити за той час?
Так сталося, що попередній голова СтП КиМУ пішов, і півтора роки ми зі студентами стали частиною парламенту, але
через розбіжність поглядів наша команда розпалася. Саме тоді
я був на третьому курсі, мене обрали головою студентського
парламенту. Дуже хотілося зробити свій внесок у розвиток
Університету. Разом із командою ми вибудовували абсолютно
нову концепцію. Водночас СтП знаходився у критичному стані,
можна сказати, що його майже не існувало. Ми робили щось
дуже важливе: студенти дійсно могли знайти у студентському
парламенті застосування своїм талантам і поглядам. На посаді мені вдалося протриматися три роки: чи то тому, що я
мав підтримку серед студентів, чи тому, що нам дійсно вдалося відновити студентське життя – точної відповіді надати
не можу.
Хочеться доповнити, що у багатьох приватних вишах, зокрема у Гарварді, саме так створювалася нова історія. Перші
20 років вони були мало кому відомі. Тільки з часом, а точніше
через 200 років, Гарвардському Університету вдалося перетворитися на потужну освітню платформу для мільйонів людей
з усього світу саме завдяки викладанню та атмосфері! Чому
КиМУ не може піти саме таким шляхом? Хтось зараз вважає це
смішним, але на початку завжди весело, а коли через століття вдається, то люди починають дивитися на це вже зовсім
по-іншому! Команда, яка працювала тоді зі мною в СтП, існує й
досі. Якщо раніше завданням було «принести користь Університету», то зараз воно глобальніше – принести користь місту,
країні у досить тяжкий для неї час. Тому ми працюємо разом над
новими цікавими проектами!
Як сталося так, що Ви залишилися працювати в КиМУ? Коли
у Вас виникло бажання викладати, чи Ви про це й не думали?
Я – противник західної освіти, все-таки як би нам її давали
чи не давали вибудовувати. Все одно хочеться дати студентам
щось нове. Дуже часто доводиться зустрічатися із проблемою,
що абітурієнти, які приходять після школи, – це люди, які ненавидять усе, пов’язане з освітою та навчанням. На жаль, так у
державі побудована наша початкова школа. Звичайно, є багато
хороших освітніх закладів, але є такі, які знаходяться під впливом тих понять, що до цього часу домінують у нашій країні. Але,
я вважаю, що викладати мають лише ті люди, які мали практику у цій справі. Я маю досвід роботи з депутатами, комітетом
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Вале р і й
Ігор о в ич
Алексанян
викладач кафедри
міжнародних відносин КиМУ,
політичний діяч – член
політичної партії
«Єдина Сила»,
Випускник Інституту
міжнародних відносин,
спеціальність
«Політологія» (2014)
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ЗНАЙ НАШИХ В ОБЛИЧЧЯ. ГОРДІСТЬ КиМУ
Верховної Ради тощо. Зараз у вільний час від викладання намагаюся розвиватися щодо цього, щоб демонструвати своїм студентам
нову практичну школу.
Якою була Ваша перша пара? Що Ви відчували у той час?
Чесно кажучи, я думав, що це буде якось по-особливому! Це, начебто ти професійний спортсмен, тобі притаманно займати призові
місця у змаганнях, і ти йдеш, ідеш до перемоги, ти – у передчутті чогось нового... І тут отримуєш цю медаль – ... і розумієш, що
емоцій – нуль. Але, коли я йшов на пару, то страху чи хвилювання у
мене не було. Тільки передчуття чогось нового!
Особисто для Вас політика – це можливість висловити свою громадянську позицію чи щось більше?
Якщо зараз почати розмірковувати, то загалом ця мрія супроводжує мене ще з дев’яти років. Саме у цьому віці я умовно вирішив для себе, ким хочу бути. І до цього часу це бажання разом зі
мною, воно не покидає мене. Є одна реальна історія з мого життя,
яка може здаватися пафосною, але вона – справжня. У тому ж віці
одного разу я з мамою спускався до підземного переходу і побачив
бабусю, яка просила милостиню. У мене відразу виникло питання:
«А чому так?» Вона відповіла, що причиною тому є не найкращі
часи у державі. Я задумався і додав, що так не має бути. На що
отримав відповідь: «Тоді піди і зроби її кращою!» Загалом із цього
все й почалося. Я намагався вглиблюватися в цю сферу поступово: читав літературу, а у віці 10–11 років роздавав газети однієї
політичної партії. Як винагорода – змога знаходитися на тому
боці політичного життя, спостерігати за ситуацією, яка складається в державі зсередини, спілкуватися з людьми, чути не дуже
доброзичливі відгуки. Політика завжди була зі мною! Не хочу говорити гучних слів, але, можливо, це покликання!
Яку реформу Ви вважаєте вдалою?
Це, однозначно, реформа культури та освіти! Ліпшим прикладом для наслідування щодо цього є Фінляндія – країна, яка сформувала досконалу систему початкової та вищої освіти. Нещодавно я бачив доповідь на тему «Фінська школа і фінське економічне
диво». Держава вибудувала систему освіти, яка дозволяє людям не
«завчати» щось, а формувати творчий потенціал на основі здобутих знань. Таким чином, Фінляндія забезпечила собі найвищий економічний розвиток у Європі.
Які Ви маєте приховані таланти та захоплення?
Прихованих талантів і захоплень, скоріш за все, не маю, але мені
дуже подобається музика. Вважаю, що музикою можна передати
те, чого не можна передати жодним видом мистецтва! Одним із
доказів цього є сцена із прекрасного фільму «У гонитві за щастям»,
у якому головну роль зіграв мій улюблений актор і моральний орієнтир Вілл Сміт. Момент, коли герой приходить до церковного притулку та чує церковний спів, є ключовим у фільмі, адже люди перебувають в екстазі. Мабуть, музика резонує та перекликається
з душею. Вона дає змогу відчути ту енергетику, якою пронизаний
увесь світ! До речі, дуже хочу навчитися грати на фортепіано. Коли
в мене з’явиться більше часу, обов’язково опаную цей інструмент.
Це дає змогу в кінці дня висловити те, що словами передати неможливо! Мені подобається також спорт, особливо футбол і баскетбол.
А найулюбленіше моє захоплення – спілкування з людьми!

Інтерв’ю провела
студентка ІІ курсу
Інституту журналістики
Каріна МАРТИРОСЯН

Насамкінець, що Ви хотіли б побажати нашим студентам?
Усього того, чого вони хочуть самі! Дуже хочеться, щоб студенти більше вірили у себе й власні сили. Найкраща порада, яку
можу дати, – навчитися чекати! Кожна людина – це зірка свого
часу, але чи зможе вона вхопити цей час і зробити власний внесок у
життя?.. Як на мене, саме в цьому й полягає мудрість життя!
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Знайомтеся:
майбутнє українського
художнього мистецтва –
Аріана ГРЕКОВА
Аріанно, коли Ви захопилися образотворчим мистецтвом?
Чесно кажучи, не знаю. Я малюю, скільки себе пам’ятаю.
Здається, з того часу, коли вперше взяла олівець у руки. Малювала ще з дитячого садочка.
Хтось стимулював, чи ти сама знайшли свій талант?
Захопилася малюванням сама. Спершу змальовувала
ілюстрації, а зараз намагаюся знайти себе, власний стиль.
Моя мама теж гарно малює, але не займається цим професійно.
Чи підтримують батьки твоє захоплення?
Тато – дуже! Нині займатися художнім мистецтвом недешево, але, якщо мені потрібно щось купити, він завжди це
зробить.
Скільки часу ти приділяєш своєму хобі?
Малюю завжди. Якщо ілюстрація має багато деталей, над
нею можу просидіти години три, але, якщо це – невеличкий
малюнок, можу витратити й півгодинки.

Аріанна Грекова –
студентка третього курсу
спеціальності «Журналістика»
коледжу КиМУ.
Яскрава, неординарна,
весела і творча особистість.
головне хоббі – малювання.
Аріанна – немов
діамант-самородок
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Чим займаєшся у вільний час, окрім малювання?
Останнім часом захопилася фотографією, роблю макіяж і
собі, і подругам. Співаю, але ця справа більше для душі. Навіть
брала участь у конкурсі «Містерія КиМУ», тоді до виграшу мені
не вистачило одного балу, але ж головне – участь, а не перемога (всміхається). Люблю також експериментувати з волоссям – у
мене були різноманітні зачіски у всіх кольорах веселки.
Звідки черпаєш натхнення?
Насправді, з усього. Коли хороший настрій, в голові виникають різні ідеї. Я підписана на багатьох сучасних ілюстраторів у
соціальних мережах, тож натхнення приходить і в Інтернеті.
Бувало, що ти надто захоплювалася і малювала в кафе, громадському
транспорті, на парі або ще деінде, незважаючи на оточуючих?
Часто малюю на парах. Коли бачу цікаву дівчину в метро, яка
читає книгу або сидить в телефоні, то можу змальовувати її
просто для себе.
Яких висот бажаєш досягнути у художньому мистецтві?
Я – не дуже честолюбна, і стати мегазіркою не мрію. Звісно,
якщо так трапиться, не проти не буду, але не замислююся над
цим. Хотіла б круто працювати фрілансером або у дитячому видавництві. Це було б цікаво!

Інтерв’ю провела
студентка ІІ курсу
Інституту журналістики
Марина ПАСТУШЕНКО

Хто з художників – твої кумири? Який жанр найбільше любиш?
Не надто мені імпонують художники-класики. У них, безперечно, гарні роботи, але мені більше подобаються сучасні ілюстратори. Серед кумирів – Олександра Дика. Навіть мала нагоду особисто поспілкуватися з нею – сиділи з іншими її прихильницями в
кафе і просто розмовляли. Вона дуже класна!
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Упорядники: Наталія Горбач, Валерія Янко, ІІ курс, Інститут журналістики

ЛАЙФХАКИ

Настала тепла пора, тож влаштовуйте
ранні пробіжки для підтримання здорового способу життя: бадьорість забезпечена на цілий день!

Для підтримки здорового харчування, беріть із собою нарізані овочі та
фрукти. Яблуко та морква ідеально
імпонують один одному та мають дуже
велику ситність. А головне – це багато
місця не займає!

Квітень – місяць сміху та радості.
Розігруйте своїх близьких і друзів,
але, зауважимо, – з розумом!

ВЕСНЯНІ ПОРАДИ
для СТУДЕНТІВ
Якщо одногрупник або колега хоче
позичити у вас якусь річ, сфотографуйте
її із «позичальником», щоб знати, що і
кому ви дали

Якщо немає натхнення щось робити, вмикайте улюблену пісню вашого дитинства. Гарні спогади завжди
поліпшують настрій!

Дорогою до університету читайте літературу – час мине набагато швидше та
ще й з користю!
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