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Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

В і т а є м о  з  Д н е м  З а к о х а н и х !



            ІЗ ПЕРШИХ УСТ

Чи святкували Ви у студентські 
роки День усіх закоханих – День Свя-
того Валентина?

У наш час взагалі такого свята не 
існувало. Для нас кожне свято, не зва-
жаючи на честь чого і кого воно, було 
з присмаком Дня закоханих. Проте, 
аби привітати саме коханих жінок, 
було і є восьме березня. 

Чи святкуєте Ви зараз 14 лютого – 
День усіх закоханих? 

Як сказати… Святкую, не якось із 
розмахом, а в тихій домашній атмос-
фері з коханою людиною.

Чи вітаєте Ви свою кохану жінку в 
цей день?

Так, звичайно, вітаю. Не з великим 
розмахом, як було раніше. Взагалі цей 
день ніби повертає у молодість і хо-
четься робити щось романтичне…

Чи є у Вас знайомі, які мають імена 
Валентин або ж Валентина?

Близьких друзів із такими імена-
ми немає, але є знайомі і, звичайно, 

я вітаю їх у цей день. Але, якщо вже 
заглибитися в історію, то я не вважаю, 
що це свято якось пов’язане з кон-
кретним іменем. Це – день закоханих, 
а Валентин їх за легендою просто за-
хищає та благословляє на подружнє 
життя.

Щоб Ви хотіли побажати всім за-
коханим у цей день? 

Любов, кохання – це найпрекрас-
ніше відчуття для всього живого, тому 
його потрібно берегти. Я хочу поба-
жати всім закоханим справжнього і 
щирого кохання, звичайно ж здоров’я 
й удачі, по справжньому жити, а не іс-
нувати!

Інтерв’ю провела
студентка ІІ курсу 

Інституту журналістики 
Яна МАЙДАНІК
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16 лютого 2018 р. відбувся ві-
зит Надзвичайного і Повноважного  
Посла Сирійської Арабської Респу-
бліки в Україні пана Хассана Хаддура 
до Київського міжнародного універ-
ситету, під час якого він виступив 
з лекцією на тему: «Політичні про-
цеси: останні події в Сирії» перед 
студентами спеціальностей міжна-
родні відносини, міжнародне право, 
політологія, філологія. У зустрічі та-
кож взяла участь Перший секретар 
Посольства – пані Абір Салум. Робоча 
мова зустрічі – англійська.

Перед лекцією президент Універ-
ситету, професор Хачатурян Х.  В., 
директор інституту міжнародних від-
носи, професор Тіменко І. В. обгово-
рили питання поглиблення співпраці 
з посольством щодо професійної під-
готовки громадян Сирії у Київському 
міжнародному університеті, зокрема, 
зі спеціальностей міжнародне право, 
міжнародні відносини, міжнародні 
економічні відносини, фармація, які 
більш усього цікавили гостей.

У своєму виступі пан Посол про-
аналізував досить складну ситуацію, 
яка склалася в Сирії. 15 березня 2018 
року – минає шість років з початку 
громадянської війни в Сирії. Натх-

ненні Арабською весною сирійці вий-
шли в 2011-му на антиурядові про- 
тести, вимагаючи більше демократії, 
більше політичних прав, свободи 
та справедливості. Згодом ці масові 
виступи переросли у багаторівневий 
громадянський конфлікт із міжнарод-
ним втручанням – «війну всіх проти 
всіх», яка розтерзала країну на чо-
тири шматки: з одного боку – 34 % 
територій контрольовані урядовими 
військами, ще 30  % - прихильники 
ІДІЛ, 20 % території – зона сирійських 
курдів, які хочуть зміцнити свою ав-
тономію на півночі країни, 15 % – інші 
повстанці. Усі воюють проти всіх од-
ночасно на кількох фронтах. Відомо, 
що за спинами безпосередніх учас-
ників конфлікту стоять регіональні й 
глобальні гравці – Росія і Сполучені 
Штати, Європейський Союз і Туреч-
чина, Іран, «Ісламська держава» та ін. 
Всього, за період з березня 2011 р. 
по грудень 2017 р. загинуло понад 
400 тис. сирійців, 5 млн стали біжен-
цями, ще 6 млн змушені були покину-
ти свої домівки, але ще залишаються 
на території Сирії.

Студенти отримали відповіді пана 
Посла на питання щодо впливу подій 
у Сирії на стабільність в Європі.
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Звідки Ви родом? Де закінчували 
школу?

 Я народилася в Калінінграді, а  
потім мої батьки переїхали до Украї-
ни, в місто Черкаси, де я й закінчувала 
школу. 

А чому батьки захотіли переїхати 
до України?

Тому, що мій батько був військо-
вим лікарем, він демобілізувався та 
переїхав туди, де жила його мати.

Кожна дитина в дитинстві мріє  
кимось стати, а про що мріяли Ви?

Я мріяла, в першу чергу, бути ар-
хеологом. Любила читати книги, мені 
навіть картинки з книжок по історії 
дуже подобались, які були пов’язані 
з древніми розкопками, можливими 
слов’янськими  племенами. А потім 
я хотіла бути мистецтвознавцем, але, 
оскільки я добре не вміла малювати, 
то врешті-решт зрозуміла, що голов-
не моє покликання – це література.

В який університет Ви вступили 
та яку професію вибрали?

Вступила я відразу до Ленінград-
ського державного педагогічного 
університету імені Олександра Герце-
на, який зараз визнають національ-
ним надбанням Росії. Це був найкра-
щий університет у радянські часи.  

Чебановою 
Ольгою 

Євгенівною, 
завідувачем кафедри 

соціальних комунікацій 
Інституту журналістики

Київського міжнародного 
університету

Я ніколи не жалкувала, що його закін-
чила, в мене були надзвичайні вчи-
телі!

Які незабутні моменти зі студент-
ського життя Ви можете згадати?

Студентське життя, як і у всієї мо-
лоді, поділяється на життя в аудиторії, 
бібліотеці та за межами університету. 
Найнезабутніші моменти – це лекції 
однієї людини, яку звали Анна Сер-
гіївна Ром. У радянські часивона була 
відома як чудовий викладач,і слухати 
її лекціїдля мене було надзвичайною 
подією. 

Скільки років Ви працюєте у Київсь-
кому міжнародному університеті та 
чому саме в цьому закладі?

У Київському міжнародному 
університеті я працюю 23 роки, тому 
я тут – «місцевий динозавр», яких за-
лишилося не так багато (сміється). Не 
жалкую, що працюю саме тут, адже 
10 років я викладала у Черкаському 
педагогічному університеті, а потім 
мені подруга запропонувала перейти 
в цей заклад, і я, не довго думаючи, 
погодилася.

Чи думали Ви колись у минулому, що 
будете викладачем саме літератури?

Так, я завжди думала, що буду 
викладати, тому що моя сім’я була 

такою. У мене дідусь із маминої лінії 
був у Ленінграді професором, докто-
ром наук, мама – вчителькою, бабуся 
викладала у початковій школі. Така 
у нас склалася традиція – навчати.  
А чому саме література, то мабуть 
тому, що я понад усе любила чита-
ти, і вже у 10 років прочитала «Війну 
і мир» Льва Толстого, і з того часу це 
моя улюблена книга.

Чого, на Вашу думку, не вистачає 
нинішнім студентам? 

Сучасним студентам не вистачає 
глибини знань. У О. С. Пушкіна сказа-
но так: «Воды глубокие плавно текут, 
люди премудрые тихо живут»… Дуже 
багато феєрверків, але дуже мало  
глибини!

На честь Дня Святого Валентина, 
що Ви побажали б усім студентам? 

(Відповідь не забарилася, але була не-
очікуваною і такою мудрою)

У цей святковий день я б хотіла 
побажати, щоб студенти не любили 
лише свої «гаджети», а любили життя, 
цінували знання і спілкування.

Інтерв’ю провела
студентка ІІ курсу 

Інституту журналістики 
Валерія ЯНКО
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              ЦЕ МИ – ЛІЦЕЙ КиМУ!
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СТОМАТОЛОГІЯ»

Згідно з планом спільних заходів Ліцею та структурних підрозділів Київського міжнародного універси- 
тету щодо розвитку професійних компетентностей учнів з 29 січня по 2 лютого 2018 року ліцеїсти знайомилися з 
особливостями підготовки майбутніх фахівців спеціальності «Стоматологія».  

Під час екскурсії до університетської стоматологічної клініки, яку проводили декан стоматологічного факуль- 
тету, к. мед. н.  Мозолюк Олена Юріївна та завідувач кафедри стоматології, к. мед. н. Зволинська Аліса Михайлів-
на, учні  наочно познайомилися з сучасним обладнанням, муляжами і зрозуміли складність й необхідність цієї 
професії.

Аліса Михайлівна підготувала для учнів вікторину, під час якої вони дізналися більше про значення здоров’я 
у життя людини, гігієни ротової порожнини та мали змогу познайомитися з різноманітними цікавинками у галузі 
стоматології. Ліцеїсти не лише активно відповідали на поставлені запитання, а й самі запитували у фахівців. 

На згадку про зустріч із представниками стоматологічного факультету кожний ліцеїст отримав пам’ятку  
«Поради ортодонта» і запрошення на безкоштовний огляд.

Впевнені, що після закінчення ліцею дехто з учнів обов’язково обере професію стоматолога, яка стане покли-
канням на все життя.
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Уперше в цьому навчальному році  учні ліцею брали участь в зимовій 
сесії предметних олімпіад «Олімпус», які організовує в Україні  Інститут  
Розвитку Шкільної Освіти (ІРШО) для школярів із метою вивчення та форму-
вання творчих здібностей учнів.

З 29 січня по 2 лютого 2018 року ліцеїсти виконували творчі роботи з 
української,  англійської, німецької мов, а також історії, географії, біології, 
хімії. Загалом в олімпіаді взяв участь 61 учень.

ПРЕДМЕТНІ ОЛІМПІАДИ
«ОЛІМПУС»

Ліцеїсти із задоволенням та натхненням виконували олімпіадні завдан-
ня, які є цікавим доповненням під час засвоєння змісту освітніх програм, 
а також – зовнішнім джерелом оцінювання навчальних досягнень учнів.  
Дякуємо всім, хто взяв участь у предметних олімпіадах!

ІЗ НЕТЕРПІННЯМ ЧЕКАЄМО РЕЗУЛЬТАТІВ І БАЖАЄМО ПОДАЛЬШИХ 
ТВОРЧИХ ЗВЕРШЕНЬ І ПЕРЕМОГ!

29
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              ВІСТІ З КОЛЕДЖУ
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Випуск 
молодших спеціалістів – 2018

02 лютого 2018 року випускникам Коледжу 
зі спеціальності «Туристичне обслуговуван-
ня» урочисто вручили  дипломи молодших 
спеціалістів. Випускники Коледжу зробили 
свій перший, важливий крок на шляху до от-
римання вищої освіти, тим самим підтвер-
дивши, що їх вибір професії 3,5 роки тому 
був правильним, адже з 1 вересня 2018 року 
вони будуть долати нові професійні сходинки 
на 3  курсі Київського міжнародного універ- 
ситету.

Церемонія вручення дипломів за тради-
цією розпочалася з офіційної частини, на 
адресу випускників прозвучали оптимістич-
ні, теплі слова проректора з навчально- 
виховної роботи Київського міжнародного 
університету професора Данченко Т. В.,  яка  
висловила впевненість у тому, що ті знання, 
які вони здобули у Коледжі,  допоможуть до-
могтися задуманих цілей для здобуття ступе-
ня бакалавра і магістра. Із найщирішими по-
бажаннями успіхів, натхнення, професійного 
росту, особистого щастя та вітаннями до своїх 
вихованців звернулася директор Коледжу 
професор Петренко Т. М. Тетяна Мефодіївна 
підкреслила, що на шляху до диплому було 
багато важливого і корисного для випуск-
ників, кожен з них займе своє особливе місце 
в історії Коледжу.

Привітала також  молодших спеціалістів 
і завідувач кафедри міжнародного туриз-
му професор Вяткіна Т. Г., яка внесла ве-
ликий вклад у фахову підготовку молодих 
спеціалістів, активно  співпрацюючи у на-
вчальних та наукових заходах з Коледжем та 
висловила впевненість у тому, що випускни-
ки  продовжать навчання у Інституті міжна-
родних відносин Київського міжнародного 
університету.

Щиро вітаємо наших випускників з успіш-
ним завершенням навчання у Коледжі!

Творчих вам успіхів, натхнення, вірте у 
свої сили і досягнете успіху!

Київський міжнародний університет буде 
радий вітати Вас як  студентів університету!
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14 лютого весь світ святкує День Святого Валентина або 
День закоханих. Але так було не завжди, і навіть зараз у деяких 
країнах залишилися власні традиції та різноманітні свята, які від-
значаються у цю дату та про які мало хто знає.

Східні та південні православні слов’яни 14 лютого святкують 
Трифонов день. Трифон народився у ІІІ столітті в родині христи-
ян, тому відразу ж прийняв християнство. Був відомий завдяки 
своєму дару лікувати людей. Під час правління імператора Деція 
Трояна, який переслідував християн, Трифон був схвачений і 
піддатий жорстоким мукам, але він залишився вірним Христу. 
Пізніше його зарахували до ліку святих і перепоховали у Римі. 
У Сербії, Болгарії та Македонії Святий Великомученик Трифон 
є покровителем виноградарів і вісником наближення весни, 
адже за старим стилем це свято припадало на 1 лютого. Саме 
в цих країнах зберіглася найбільша кількість обрядів, традицій 
і прикмет. Наприклад, якщо в цей день ясна і сонячна погода, 
то весна прийде вчасно. У Московському князівстві Трифона 
вважали покровителем рибалок та мисливців. Дуже відомою є 
Руська ікона, на якій святий зображений із соколом у руці. Це 
пов’язано із легендою про сокольника Івана Грозного – Трифона, 
який загубив улюбленого птаха царя і звернувся по допомогу до 
свого покровителя. Той прийшов до нього у сновидінні і вказав, 
де саме потрібно шукати сокола. Існує багато версій цієї леген-
ди, але ця є найпопулярнішою. Тож, якщо хтось із ваших близь-
ких захоплюється мисливством, риболовством або виноградар-
ством, сміливо вітайте їх зі святом і робіть тематичні подарунки, 
впевнена, що це буде несподівано і дуже приємно.

Своє професійне свято у дуже знайому нам дату відзначають 
працівники, робота яких пов’язана з комп’ютером. Саме 14 лю-
того 1946 року був продемонстрований перший працюючий 
електронний комп’ютер ЕNIAC (Electrical Numerical Integrator And 
Calculator). Він створювався для потреб армії, а саме для армій-
ських розрахунків і програмування. Пропрацював цей пристрій 
майже 10 років, після чого був розібраний. Хоча свято не є офі-
ційним, але майже весь світ вітає програмістів саме у цей день. 
Давайте і ми скажемо: «Дякуємо!» за всі ці гаджети, якими корис- 
туємося кожного дня. 

Починаючи з 2012 року, відзначається ще одне свято – Між-
народний день дарування книги. Воно було створене за ініціа-
тивою ООН задля об’єднання всіх, хто обожнює книги і любить 
дарувати їх дітям. Запропонувала таке цікаве і незвичне свято 
засновниця одного відомого американського сайта дитячої кни-
ги Еммі Бродмур.  Основним мотивом стало те, що люди звикли 
дарувати свої емоції і враження через пости у соціальних мере-
жах, а про справжні та дійсно коштовні подарунки забули. Тому 
письменники і просто небайдужі люди зі всього світу у цей день 
дарують книги дітям, збирають кошти на видавництво спеціаль-
них книжок для дітей із вадами зору і просто допомагають при-
щепити любов до читання ще з малку. Мабуть, це дійсно най-
краща ідея для тих, хто ще не знайшов своє кохання, але воліє 
поділитися радістю і подарувати щастя комусь іншому. У кожного 
з нас є старі, проте такі улюблені книги, тож раджу приєднатися 
до флешмобу і віднести їх до дитячої бібліотеки чи просто пода-
рувати знайомому маленькому читачеві. Творити добро просто! 

Олеся ДЕМАШ,
студентка І курсу

спеціальності «Журналістика»

Д а р у й  л ю б о в  щ о д н я
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Роздуми майбутніх 
студентів про День закоханих

Кохання XXI століття
XXI століття – це не лише інновації, сленги та кольорове во-

лосся у підлітків, це новий погляд на всі речі! І кохання в цьому не 
дуже відрізняється. Виражаючись мовою тінейджерів, треба зау-
важити, що для наших бабусь і дудусів ми – «не комільфо», але ми 
просто дивимося на все під іншим кутом зору. Ми могли б співати  
романси та зачитувати вірші, проте у нас є свій Jah Khalib, який 
не поступається романтичністю тим стародавнім романсам, у 
нас є досить грубий, але справедливий Скриптоніт, який нади-
хає любити та враховувати «мінуси» своєї другої половинки. 
Ми все це маємо, просто трішки «по-нашенськи»!

Ми можемо не йти у дорогі ресторани, де нам запропону-
ють шампанське з мільйонами бульбашок, ми можемо просто 
піти на глінтвейн до зимового парку. І не замерзнемо, адже 
на ногах «угги», які зігрівають нас. Нам не треба «виряджати-
ся» у піджаки, адже круте «худді» чи «парка» разом зі словами 
коханих зігріє краще, ніж «светр із оленями». Нам не потрібно 
замовляти екстравагантні страви, адже «шавуха (шаверма)» 
разом із діалогом коханої людини є дуже смачною!

Ми – ті ж самі романтики, які й були, лише ставимося до 
всього так, як діти часу «апгрейту».

Коли в душі любов – ми всі однакові: думаємо квітами, ніби 
заживляємо свої рани. І не важливо, скільки нам років, як ми 
виражаємо свою любов і прихильність, як дивимося один на 
одного. Ми – реальні! Ми також любимо! 

Ми – кохання XXI століття!
Анна ВЕЛЬЯМІНОВА-ЗЕРНОВА

                       LOVE IS…
Любов – це мука для одного, 

щастя для двох і розбрат для трьох… 
Вашингтон Ірвінг

«Кохання – почуття самовідданої й серцевої прихильності», – саме 
так написано про кохання на відомому інформаційному сайті (споді- 
ваюся, любий читачу, ти вже зрозумів, що це посилання на Вікіпедію). 
Та чи це є так насправді? 

Любов вона є всюди: у віршах, книгах, фільмах. Усе це возносить ко-
хання як певне Божество. І ми нічого не маємо проти!

Любов несе і радість, і біль, і відчуття спорідненості, і, водночас, 
відштовхування, спокій і необдумані вчинки. Кохання не може бути 
наповнене заздрістю, тому воно оточує себе дитинством. Любов (не 
важливо яка) чи то до дітей, батьків, другої половинки або ж до Батьків-
щини – дарує відчуття щастя і наповнює наше життя сенсом.

Проте  є люди, які не підпускають до себе ні на крок. Вони вважають, 
що кохання приносить гіркий біль – і жодної «веселки» немає. На все 
це є різні причини, і навчитися розуміти іншу людину, підтримувати її 
та пробувати змінювати її кругозір – це великий виклик, який потім на-
повнює життя своїми яскравими барвами. 

Тож любіть, кохайте, плекайте цю можливість! Будьте поруч із важ-
ливою для вас людиною і пам’ятайте: всі ми – різні, і маємо різний по-
гляд на життя, який треба поважати.

Ярослав ШЕЛКОВИЙ
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14 лютого або 
День святого Валентина

Кожного року 14 лютого людство святкує 
день, коли можна висловити свої почуття. Але 
не забуваємо й про те, що кожен день може 
бути чотирнадцятим, і для слів «я тебе кохаю» 
не має бути окремого приводу. 

14 лютого або День Святого Валентина – це 
особливий день для закоханих. Це свято має 
історично-релігійне підгрунтя.

За легендою, християнський священик Ва-
лентин, який жив за часів правління імпера-
тора Клавдія II, таємно одружував закоханих, 
наперекір указу Клавдія. Коли імператор дізна-
вся, що коїться за його спиною, він заарешту-
вав священика і наказав його стратити. Страта 
відбулася саме 14 лютого. 

Через призму років у різних країнах свято 
все більше набуває популярності. Тож пропо-
ную ознайомитись з різними цікавими факта-
ми його святкування у всьому світі.

Великобританія
Існувало англійське повір’я, за яким перший 

чоловік, що його зустрічала дівчина 14 лютого, 
повинен був стати її Валентином – хоче вона 
цього чи ні. Тож вигадливі англічанки знайш-
ли вихід із цієї ситуації. І в цей день, якщо вихо-
дили на вулицю, то зав’язували очі.

Італія
У цій країні в цей день дарують один одно-

му солодощі. Ох, солодкі ж поцілунки дарують 
один одному!

Польща
Не менш цікаві традиції мають і поляки: вони 

у цей день відвідують місто Познань. Там лежать 
мощі Святого Валентина, і, як кажуть самі поля-
ки, якщо помолитися біля чудодійної ікони, то 
повезе в любовних справах.

Німеччина
Німці вважають Валентина покровителем 

психічно хворих людей і психічні клініки при-
крашають червоними стрічками. Може, вони 
праві? Кохання часто зводить із розуму?!

Японія
У цій країні дівчата і жінки завойовують 

своїх чоловіків шоколадом. Вони вважають, 
що солодкий шоколад може передати силу  
кохання. Правда ж, чудово?

І, звичайно, наша Україна.
Вона вшановує це свято не менш за інші 

країни. Хтось у цей день стає ближчим до 
Італії  – і балує другу половинку солоденьким, 
хтось, як і японці, шоколадом частує милого. 
У цей чудовий день усе наповнено коханням: 
чоловіки дарують квіти і говорять комплімен-
ти. Молодь цього дня ходить до кінотеатру,  
театру або ж ресторану. Отака ми – романтич-
на нація!

Тож кохайте один одного і пам’ятайте:  
14 лютого може бути навіть 1 липня! 

Єлизавета ЮРЧЕНКО



            СТУДЕНТИ ТА УНІВЕРСИТЕТ

Студентські 
  враження 
       про

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

Анастасія СКРИПНИК, 
студентка ІІІ курсу 

Інституту міжнародних відносин 
спеціальності «Міжнародне право»

Коли і чому Ви обрали саме цю професію?
Взагалі я хотіла піти навчатися на іншу спеціальність – 

міжнародні відносини, та коли я прийшла подавати документи, то 
в приймальній комісії мені розповіли про інші спеціальності, 

і я обрала саме міжнародне право

Від кого Ви дізналися про наш університет?
Про КиМУ мені розповіли батьки, і я відразу 

вирішила вступати саме сюди

Що Ви очікуєте від майбутньої професії?
Я ще точно не можу сказати нічого ні поганого, ні хорошого, 

тому що ще не працювала у цій сфері

Що є позитивного та негативного у нашому університеті?
Мені дуже подобається атмосфера нашого університету, вона 

сімейна, тому що тут можна звернутися в будь-яку хвилину до 
викладача, поговорити з ним і отримати допомогу. А з мінусів – 

це те, що потрібно платити за пропуски

Денис РОМАСЬ, 
студент ІІІ курсу  

Інституту міжнародних відносин 
спеціальності «Міжнародне право»

З яких ресурсів Ви дізналися про КиМУ?
Я в інтернеті ознайомлювався з різними універси- 

тетами і наткнувся на КиМУ. Мені дуже сподобалися 
відгуки про нього і я вирішив подавати документи 

саме в наш університет

Чому обрав саме цю спеціальність?
Взагалі, я хотів вступати на іншу спеціальність, та коли я 

прийшов подавати документи, то дізнався про цю. Мені розпові-
ли про велику кількість плюсів, також, що можна знайти роботу 

за різними напрямками. Поговоривши з батьками, вирішив 
обрати саме факультет міжнародного права

Що можете сказати про викладачів?
У нашому університеті класні викладачі! З ними 

можна поговорити на будь-яку тему. Вони відкриті  
до спілкування і це дуже круто!

Віталій МАРДАНОВ, 
студент І курсу 

факультету будівництва та архітектури 

Як Ви дізналися про наш університет?
Я дізнався з інтернету, порівнював різні університети 

і вирішив вступати саме сюди

Коли і чому Ви обрали саме цю професію?
Зацікавився цією професією з того часу, коли у школі почали 

викладати креслення. Мені дуже припало до душі це заняття 
і я вирішив, що хочу стати архітектором

Які є мінуси та плюси у Вашій майбутній професії?
Мінусів я ще не знаю, а плюси – це те, що 

професія архітектора зараз є дуже потрібною

Олексій ПОПОВИЧ,  
студент ІІІ курсу  

Інституту міжнародних відносин 
спеціальності «Міжнародне право»

Звідки Ви дізналися про наш університет?
У десятому класі нам організували від школи поїздку до 

цього університету. Його нам гарно зарекомендували, і багато 
моїх знайомих втупили саме сюди

Чому обрали КиМУ серед такої великої кількості 
інших університетів?

Я бачу в нашому університеті багато переваг. Одна з найголовніших, 
що він приватний і відрізняється від державних системою навчання. 
Система навчання в державних університетах мене не влаштовувала, 

тому я надав перевагу саме КиМУ

Які є позитивні та негативні сторони 
у Вашій майбутній професії?

Негативні – це, напевно, те, що будуть складності 
з працевлаштуванням. Бо вільних робочих місць не так 

уже й багато, та якщо вже йти до своєї мети, рано чи 
пізно вона здійсниться
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Анна КОПТЕНКО,
студентка ІІІ курсу 

Інституту міжнародних відносин 
спеціальності «Міжнародне право»

Коли Ви обрали майбутню професію?
У 9-му класі я вирішила, що буду юристом, а в 10-му 

та 11-му задумалася про міжнародні відносини. Поговоривши з 
батьками, дізналася, що ці два напрями можна з’єднати в один і це буде 

міжнародне право. Відтак, ми й вирішили, що кращим варіантом для 
мене буде саме ця спеціальність

Від кого Ви дізналися про наш університет?
Моя мама закінчувала цей університет, і дуже була задоволена 

знаннями, які здобула тут, тому в мене по суті не було інших варіантів, 
як вступати саме в КиМУ

Які є плюси і мінуси у професії яку ви обрали? 
Я не бачу якихось явних мінусів, а з плюсів – це те, що можна 

працювати в органах, різних міністерствах… В принципі 
спеціальність обширна, тому можна буде спробувати себе 

у різних напрямах

Валентина СТРОКОЧ, 
студентка І курсу 

факультету будівництва та архітектури 

Чому Ви вирішили вступати саме в КиМУ?
Тому що не пройшла в інший навчальний заклад, 

і мені дуже зручно сюди добиратися

Як Ви дізналися про КиМУ? 
Я шукала в інтернеті різні університети з факультетом 

архітектури і знайшла наш

Чому вирішили стати саме архітектором?
З дитинства обожнювала малювати, також у мене 

мама – архітектор та й в принципі вся родина 
якимось чином пов’язана з будівництвом. 

Можна навіть сказати, що це – 
сімейна справа

Діана ЦИМКО, 
студентка ІІІ курсу 

Інституту міжнародних відносин 
спеціальності «Міжнародне право» 

Чому для здобуття вищої освіти 
Ви обрали саме КиМУ? 

Взагалі я мала поступати не в цьому виші, та потім 
мені зателефонували з нашого університету і запропону-

вали привезти сюди оригінали документів, і я різко змінила 
своє рішення. Змінила я його тому, що мені ближче до душі 

та спеціальність, на якій я навчаюся

Що є позитивного та негативного 
в нашому університеті?

Подобається навчання, те що в нас дуже дружний  
колектив і, звичайно, ж наші викладачі. 

Ми, як одна родина, члени якої радо прийдуть  
на допомогу

                                                                                                   СТУДЕНТИ ТА УНІВЕРСИТЕТ   
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Іван РУТНЕЛ, 
студент І курсу 

факультету будівництва 
та архітектури 

Коли Ви вирішили, яка професія Вам підходить? 
Ще з дитинства я мріяв про цю професію. Будучи творчою 

людиною навіть не уявляв себе у якійсь іншій галузі

Від кого дізналися про наш університет?
Мені розповів про КиМУ брат. У нашому університеті 

вчився його знайомий, який дав гарні відгуки, 
тому я вирішив вступати сюди

Що Вам подобається, а що ні в КиМУ?
Подобаються викладачі, їхня комунікабельність. 
Негативного я в університеті нічого не знайшов

Університет

Інтерв’ю провела
студентка ІІ курсу 

Інституту журналістики 
Яна МАЙДАНІК
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              АНОНСИ

В Універсіаді взяли участь більше 200 учнів ЗНЗ м. Києва, 
Київської, Полтавської, Донецької, Житомирської, Хмельницької областей.
(Детальнішу інформацію буде розміщено в наступному номері за березень місяць)
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Владислав Поводюк – студент II курсу Інституту жур-
налістики. Владислав – призер багатьох міжнародних і все-
українських турнів бального танцю. На сьогоднішній день 
вісімнадцятирічний хлопець ділиться досвідом із талано-
витими дітьми, які прагнуть досягти успіхів у хореографіч-
ному мистецтві. Владислав є також працівником одного із 
найкращих телеканалів країни

Скільки років 
ти вже займаєшся 
танцями?

Ой, це вже мате-
матика (сміється). 
Якщо серйозно, то 
вже цілих 13 років!

Мені відомо, що ти в своєму рідному місті 
Ірпіні вже не один рік працюєш хореографом для 
дітей. Як це бути прикладом для наслідування?

Дійсно, я викладаю вже третій рік для дітей 
віком від семи до дев’яти років. Не повіриш, але 
вони мене слухаються, і, здається, я у них най-
улюбленіший викладач (сміється). Звичайно, 
вони інколи граються, але така їхня активність 
виправдана. На цей час у мене навіть є велике 
бажання тренувати малят, аніж самому відвіду-
вати тренування. Чесно кажучи, я люблю дітей, 
вони постійно заряджають мене позитивними 
емоціями

Ти навчаєшся на 
журналіста. Якщо зав-
тра перед тобою по-
стане вибір: танці або 
ЗМІ, що обереш?

Журналістику, адже 
я вважаю, що в танцях 
я вже досяг того рівня, 
якого хотів. Звичайно, 
є куди рости, але я ро-
зумію, що в цій сфері 
висот я не досягну. 
Якщо я вже обрав жур-
налістику, то потрібно 
в ній прокладати собі 
шлях

Хто розгледів у тобі хист 
до танців?

Бабуся просто горіла бажан-
ням відправити мене на танці, 
бо її найулюбленішим шоу було 
«Танцюють всі». Але я не дуже 
хотів цього. Тато взагалі гово-
рив, що це не чоловіча справа 
займатисятанцями. Із футбо-
лом у мене не вийшло, тому все- 
таки в 6 років я почав відвідува-
ти танцювальний гурток. Чесно 
кажучи, тоді я ходив на трену-
вання без жодного бажання, але 
згодом мені це сподобалося

Чи залишається із таким графіком час на особисте життя?
На що на що, а на це залишається! Зі своєю дівчиною бачуся 

кожного дня. З восьми місяців зустрічань було лише два дні, коли 
ми не бачилися. Знаєш, що найцікавіше – мені це не набридає. 
Сподіваюся, що вона це прочитає (посміхається)

У День Святого  
Валентина що хотіло-
ся б тобі побажати ко-
легам, одногрупникам і 
друзям?

У День закоха-
них – кохання, мабуть 
(сміється). Так-так, 
я дуже оригінальний! 
Якщо серйозно, то хай 
кожна людина кохає та 
буде коханою!

ВладислаВ ПОВОДЮК

Ти навчаєшся, працюєш на одному із най-
кращих телеканалів країни, ще й викладаєш. 
Як усе встигаєш?

Живу в автобусі (сміється)! У мене день 
проходить дуже швидко: я прокидаюся о 
сьомій годині ранку, їду до спортзалу, потім – 
на пари, після – моє тренування. Інколи не бу-
ває часу навіть до занять підготуватися

Інтерв’ю провела
студентка ІІ курсу 

Інституту журналістики 
Каріна МАРТИРОСЯН
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Чи вважаєте Ви День Святого Валентина Днем Закоханих?
Знаєте, будь-яке свято, що несе радість, неважливо закріп- 

лене воно у календарі чи ні, має право на існування. Особисто 
для мене, День Святого Валентина завжди є, був і буде в моєму 
серці та думках. Мабуть, для кожного із насцей день важливий, 
адже історія є, хоча не всі її знають, та й один день, присвяче-
ний романтиці, це вже непогано. 

Як Ви познайомилися зі своїм чоловіком?
Питання дуже цікаве. Конкретно я не можу назвати день і 

дату, тому що ми знали один одного немало часу до створення 
нашої сім’ї. Але залишаю за собою право не оприлюднювати 
власне історію нашого знайомства і залишити її між нами з  
чоловіком.

Чи можна вважати, що Київський міжнародний університет  
з’єднав Ваші серця?

Скажімо так:«КиМУ посприяв цьому!».

Ви зі своїм чоловіком святкуєте День Святого Валентина?
Особливих традицій щодо цього дня ми не дотримуємося, 

але він вимагає для нас обох додаткової уваги. Валентинки  
ніхто не відміняв, тому, звичайно, вітаємо один одного. Завжди 
раді також, коли люди є частиною цього свята, тому що, коли 
пара вітає один одного, це одне, а коли його частиною є ще 
й рідні, то воно набуває вже іншого сенсу. Загалом – свято  
КОХАННЯ, яке, до речі, асоціюється у мене із приходом весни 
(посміхається).

Які, на Вашу думку, перепони можуть випадати на життєвому 
шляху закоханих пар?

Із труднощами на життєвому шляху, звичайно, зустрічаєть-
ся кожна пара. Частіше за все цією перепоною є нерозуміння 
один одного, коли люди дивляться на життя з різних ракурсів. 
У таких випадках дуже складно доводиться! Якщо люди мудрі 
та кохають один одного, то зможуть подолати будь-які труд- 
нощі, вирішивши всі проблеми.

Чи вважаєте правдивим вираз: «Чоловік – голова, а жінка – шия»?
Так, вважаю. Якщо жінка мудра, то й чоловік буде успішним. 

Але вона ніколи не скаже, що це завдяки їй, вона буде завжди 
позаду підштовхувати його до дій, надихати, вказувати напрям 
руху. Жінка – невід’ємна частина чоловіка і навпаки.

Що Ви побажали б студентам у День Святого Валентина?
У такий романтичний день я б побажала людям, які не  

зустріли свого кохання, – його зустріти та пізнати справжнє чо-
ловіче та жіноче щастя. Але не поспішайте, на все свій час! Лю-
дям, які пізнали розчарування у коханні, побажала б не засму-
чуватися, на їхній вулиці буде теж свято! Хай не сьогодні, хай 
не завтра, хай через деякий час, але воно обов’язково буде! 
Якщо це доля, то ви можете зустрітися у різних куточках пла-
нети. Найголовніше, щоб усі були щасливими та щирими, чого 
всім і бажаю!

Інтерв’ю з 
         Сапаровою 

               
     Анастасією

Олександрівною

Інтерв’ю провела
студентка ІІ курсу 

Інституту журналістики 
Каріна МАРТИРОСЯН
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Інтерв’ю з 
               Ткаченком Олександром 

Валерійовичем
Чи вважаєте Ви День Святого Валентина Днем Закоханих?
Так, питання цікаве, а головне, який сенсмає це свято! 

Можу сказати, що цей день пов’язаний з таким почуттям як 
кохання іслугує прикладом колективного,інтернаціонального, 
політичного міфу. Яскравий приклад мені як компаративісту. 
Цікаво спостерігати цей феномен, поширення якого здавалося 
б якимось явищем у нашому випадку. Йдеться про свято, яке 
відзначають на всій планеті, але кожна культура, кожна нація 
наповнює його своїм змістом. І тому я вважаю День Святого 
Валентина Днем Закоханих. 

Як Ви познайомилися зі своєю дружиною?
Познайомилися ми в університеті. Більше сказати не можу, 

хай ця історія залишиться лише між нами двома.

Чи можна вважати, що Київський міжнародний університет  
з’єднав Ваші серця?

Я не думаю, що можна з упевненістю говорити про універ-
ситет як певний простір, але це пов’язано саме з ним. Яскраві 
спогади, які, на щастя, тривають і досі. Це свято, передусім, як 
день спогадів, почуттів, і тому така атмосфера, яка залишається 
в університеті, в тому числі, сприяла з’єднанню наших сердець.

Ви зі своєю дружиною святкуєте День Святого Валентина?
Прив’язки до календарних дат ми не маємо. Основне – це 

відчуття, емоції. Тож намагаємося, щоб цей день був святковий 
і залишав багато спогадів.

На Вашу думку, які перепони можуть трапитися на шляху зако-
ханих пар?

Життя, взагалі, – річ складна, саме воно і є постійним ви-
пробуванням, тому й потрібно дякувати за складнощі. Отже, 
основне випробування – це просто бути разом, долаючи всі 
перепони, змінюватися та зберігати найголовніше, бо людина 
постійно змінюється і не залишається незмінною.

Як часто Ви робите своїй дружині подарунки?
Подарунки – це завжди приємно. Я не скажу, що планую 

заздалегідь, намагаюся це робити якомога частіше, не прив’я-
зуючи подарунки до стандартних свят. Якщо ми буваємо за 
кордоном, то завжди намагаємось залишити собі від подорожі 
приємні спогади. Взагалі, коли є можливість, із радістю роблю 
подарунки своїй дружині.

Щоб Ви побажали б студентам у День Святого Валентина?
Кохання – це сильне почуття. Я б, напевно, побажав, щоб 

це почуття завжди супроводжувало студентів, аби воно було 
не просто глибоким, а й творчим, почуття, яке б дозволяло 
наповнювати індивідуальність кожного певними яскравими 
вчинками, які потім будуть переконувати в тому, що ви дійс-
но жили. Життя – це не просто фізичний плин часу, а розду-
ми, пристрасті, помилки, дії, звершення, до яких ви причетні.  
Бажаю, щоб усі жили і життя кожного було яскравим та індиві-
дуальним!

Інтерв’ю провела
студентка ІІ курсу 
Інституту журналістики 
Валерія ЯНКО
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Історія виникнення свята. Достовірних даних про 
те, де саме виникла традиція святкування Дня зако-
ханих  немає. Одні вважають батьківщиною знаменно-
го дня – Англію, інші – Францію. За переказами,  які  
дійшли  до  нас, День  Святого  Валентина вшановує 
великомученика Валентина –священика, який всупереч 
наказу імператора Клавдія ІІ, що забороняв моло-
дим чоловікам мати сім’ю, таємно вінчав закоханих. 
Правитель вважав, що самотній чоловік, необтяжений 
сімейним побутом, має шанси стати кращим вої-
ном, оскільки його думки зайняті виключно майбут-
німи битвами. Незабаром дії священика були розсек- 
речені, сам Валентин постав перед судом, піддався 
жорстоким тортурам і його згодом було страчено.

У ніч перед стратою він написав своїй коханій 
лист-освідчення. Згодом такі листи стали називати 
«валентинками». Дата смерті великомученика саме й 
припадає на 14 лютого.

 
Минуло багато часу, в XIV столітті священика 

Валентина канонізували — за благі діяння віднесли 
до числа святих. Відтоді День Святого Валентина  
активно святкується і в Європі, і в нашій країні.

Як провести цей день?Заведено дарувати людям, 
яких ти любиш, маленькі подаруночки. Кохана людина, 
друзі, батьки – всі вони заслуговують на свято, тому 
навіть якщо в тебе немає «другої половинки», ти мо-
жеш відсвяткувати його з іншими людьми.Романтичні 
вечори, відвідування кіно, театру, кафе, дискотек та ін-
ших місць – усе, що побажає ваша душа! Тож зробіть 
цей день особливим і незвичайним.

Зичу всім кохання!
Автор: студентка І курсу 
Інституту журналістики 

Юлія СОЦЕНКО

    Д Е Н Ь  УС І Х 
З А КОХ А Н И Х



Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

                                                                                                                         STUDLIFE        

17

   Свято, 
якого ми 

потребуємо
Можу закластися, що 17 лютого 2018 року ви скоїли 

злочин. Для цього світу це доволі тяжкий злочин. Хоча ви 
скоїли його несвідомо, але від відповідальності ви не звіль-
няєтесь. Тож я вас хочу запитати:  «Скажіть, чи проявляли 
ви 17 лютого 2018 року спонтанну доброту?» 

Справа в тому, що 17 лютого – це Міжнародний день 
спонтанного проявлення доброти. Жартую, за недотри-
мання цього свята ви не сядете у в’язницю, але свою офі-
ційну можливість проявити доброту до будь-якої людини 
ви вже втратили. 

Відтак, трішки історії... Це свято було створене за іні-
ціативою кількох благодійних організацій. У 1998 році на 
зібранні 13-ти благодійних організацій було вирішено, що 
цьому світові конче не вистачає доброти. Доброти про-
стої, від якої можна поживитися енергією, натхненням, 
радістю, а потім передати її іншому. З того часу і дотепер 
не було сказано, як потрібно цю саму доброту проявля-
ти. Кожна людина це робить по-своєму: хтось дарує квіти, 
хтось – солодощі, хтось просто поговорить із людиною, 
яка потребує уваги. Не важливо як, головне, щоб був ре-
зультат – посмішка на обличчі.

Я дізнався про цей день і зрозумів, що це саме те свято, 
про яке неможливо забути. Вирішив подивитися на усміх-
нені обличчя своїх найближчих друзів. Намагався зроби-
ти все таким чином, щоб ця ситуація виглядала буденно. 
Просто покликав їх до себе додому посидіти, поговорити. 
А як же викликати усмішку в дорослих хлопців і дівчат, які 
залишаються дітьми в душі?

Мультик. Нічого ліпшого, добрішого і цікавішого мені 
на думку не спало. Накупив ласощів: печиво, цукерки, 
водички солодкої та сиджу й обираю мультфільм. Це був 
другий раз у моєму житті, коля я цілеспрямовано шукав 
мультфільм для перегляду. Не те, щоб я їх не любив, про-
сто є багато чого цікавішого. Але цей мульт залишиться у 
моїй пам’яті надовго.

Вирішив далеко не ходити і взяти мультфільм, який 
наробив багато галасу – «Коко». Рейтинги зашкалювали, 
люди шаленіли від нього. З трейлеру він мені здався дуже 
красивим візуально та з непоганим, нестандартним сю-
жетом. Отож, я обрав саме його.

Прийшли друзі. Я поводив себе так, що кожен із них 
декілька разів мене запитав: «Слухай, а ти не захворів?» 
В принципі, можна вважати, що мета досягнута. «Коко» 
вписався у нашу компанію дуже легко. Ми дивилися на 
потойбічний світ, який сценаристи змалювали так, як ніх-
то раніше, очима малих дітей. Ми сміялися, розмовляли, 
плакали в кінці мультфільму!

Це свято 
ми тепер будемо відзначати, 

адже у нашому житті 
з кожним днем залишається 

все менше приводів 
для усмішки

Тож саме це свято є життєво важливим для кожного  
із нас. Та є одна проста істина: добро та усмішка – це не 
розкіш, для якої потрібен конкретний день в році. Любі 
друзі! Усміхайтесь і несіть добро в цей світ кожного дня! 
Робіть щасливими себе та інших людей! Саме тоді наше 
життя має сенс!

Автор: студент ІІ курсу 
Інституту журналістики 

Матвій НЕЧАЙ
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Масляна  зародилась ще в стародавній слов’янській язичницькій куль-
турі. Люди здавна на це свято випікали млинці, як символ тепла і сонця, 
перемоги весни над зимою. 

У народі були поширеними дуже різноманітні назви цього свята,  

Зустрічаємо весну. 
         Масляна 
        прийшла 

        до нас!

наприклад: Масляниця, Сирна, Касаточка, Цукрові вуста, Чесна масниця, Весела, Перепелочка, Перебуха, Об’єдуха, 
Ясочка… Може, Ви помітили, що всі назви жіночого роду. І це недаремно! З давніх-давен Масляна вважалася жіночим 
святом. Чоловіки повинні були відкупитися у жінок, щоб мати право святкувати Масляницю.

Слов’янські жінки завжди вражали своїми кулінарними талантами як в давнину, так і наш час. Тож пропонуємо вам 
кілька рецептів млинців, щоб різноманітніше частувати  вашу сім’ю, друзів і гостей!

Для любителів солодкого та прянощів
Млинці з корицею
Ці млинці дуже смачно поєднуються з яблуневою 

або вишневою начинкою.
Вам знадобиться: 
• Борошно пшеничне – 200 г
• Молоко – 1 ст.
• Яйце куряче – 2 шт.
• Кориця молота – 1 ч.л. 
• Цукор – 2 ст.л. 
• Ванільний цукор – 1 ч.л.
• Олія соняшникова – 1 ст.л. 
• Сода – 1 ч.л. 
Спосіб приготування: 
- Збиваємо  яйця з цукром до піни
- Добавляємо до яєць молоко й перемішуємо
- В іншій ємкості змішуємо борошно з корицею 

та ваніліном
- З’єднуємо ці суміші. Все дуже добре перемішуєм
- Вливаємо соняшникову олію, добавляємо соду
- Випікаємо млинці на розігрітій сковорідці

Для великої компанії незвичайні млинці
Млинцева закуска «Макраме»
Досить цікавий спосіб подачі смачних млинців. Вони 

відрізняються від звичайних своєю неперевершеною й 
унікальною красою. Така закуска не залишить байду-
жим нікого, хто цінує красу української кухні.

Інгредієнти:
• Кефір – 400–500 мл
• Куряче яйце – 2 шт.
• Борошно – 300 гр.
• Цукор – 2 ст.л.
• Сіль поварена – 1 ч.л.
• Соняшникова олія – 2 ст.л.
• Інші інгредієнти, на ваш 
розсуд, для начинки
• Листи зеленого салату – 
1 пучок

Спосіб приготування:
1. Готуємо тісто. У міксер висипаємо  цукор з яйцями, 

збиваючи, поступово вливаємо молоко. Продовжуючи  
збивати, поступово додаємо борошно. І вже після закін-
чення цього процесу додаємо сіль і олію. Наостанок все 
інтенсивно перемішуємо.

2. Смажимо млинці. На сковороду, яка вже розпече-
на і змазана рослинною олією, наливаємо тісто у формі 
«сіточки». Щоб легко зробити сітку, рідке тісто перелий-
те в пластикову пляшку. Для того, щоб смужки перепле-
тення не були занадто тонкими і не порвалися, потріб-
но готове тісто виливати на сковороду не через шийку, 
а через невелику дірочку, яку потрібно зробити ближче 
до горла пляшки. Обсмажте з обох сторін.

3. Наповнення млинців з начинкою. На млинець, 
який вже готовий, спочатку викладаємо лист салату, по-
тім начинку і  після цього загортаємо. Начинку можна 
використовувати будь-яку, на ваш смак. Хтось робить 
із  червоною рибою, хтось зі смаженими грибами з ци-
булею і ковбасою. Декому подобається начинка з ци-
булі та вареного м’яса (іноді печінки), пропущених че-
рез м’ясорубку. Зверху поливаємо топленим сиром або 
майонезом, знову ж таки це вже на свій смак. Навіть, 
якщо ви покладете звичайний зимовий салат – це вже 
буде незвично!

І врешті-решт, ви отримаєте дуже смачну млинцеву 
закуску «Макраме», яка є досить простою, красивою і 
смачною. Блюдо потрібно подавати в гарячому вигляді, 
щоб насолодитися смаком і запахом приготовленої 
«принади».

Приємного Вам апетиту!

Автор: студентка І курсу 
Інституту журналістики 

Юлія СОЦЕНКО
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Цього дня прийнято спостерігати за бабаком, який своєю поведінкою 
пророкує, як скоро настане весна. День бабака вважається офіційним святом 
із 1886 року. У США традицію святкувати цей день привезли з собою з Німеч-
чини ще в ХVIII столітті пенсільванські голландці-переселенці. Лише у них в 
ролі провісника був не бабак а борсук. Вважається, що започаткування Дня 
бабака віднесено до Древнього Риму. Нібито там другого лютого відзначався 
День їжака. Метеорологічний прогноз у цей день будувався за поведінкою 
розбудженого їжака, який бачив або не бачив свою тінь.

До вашої уваги пропонуємо деякі прикмети цього дня:

02
02 День бабака

19
02

Початок 
Великого посту

1. Якщо бабак, побачивши свою тінь, знову ховається в нору, то ще шість тижнів весни не буде.
2. Якщо ж бабак не помітив свою тінь у похмурий день і спокійно виходить із нори, то скоро прийде весна.

Зараз в Україні «діючими» є два бабака – «метеоролога»: слобідський Тимко (живе на біостанції Харківського націо-
нального університету імені В. Каразіна в селі Гайдари, що на Харківщині) та галицький Мишко (живе у Львівському 
дитячому еколого-натуралістичному центрі).

Автор: студентка І курсу 
Інституту журналістики 

Наталія КОНОВАЛ

19 лютого Свята Церква розпочинає час Великого посту. Великим цей піст 
названо не лише через тривалість, але й його строгість, а також велике ду-
ховне значення, яке полягає в тому, що грішним людям дається можливість 
змиритися перед Богом і покаятися за свої гріхи. Стримування від певних 
страв і розваг не є головною метою поста, але таким чином ми навчаємося 
стримувати свої бажання та приборкувати тілесні пристрасті. І саме тому в 
літургійній традиції піст названо «благодатною порою стриманості».

Великий піст готує християн до гідної зустрічі свята Воскресіння Христова 
(Пасхи). Він починається за сім тижнів до Великодня і складається з чотири-
десятниці – сорока днів – і Страсної седмиці – тижня перед самою Пасхою.

Чотиридесятниця встановлена на честь сорокаденного посту Спасителя, а Страсна седмиця – на згадку про останні 
дні земного життя, страждань, смерті та погребіння Христа. Загальна тривалість Великого посту разом із Страсною 
седмицею складає 48 днів.

Упродовж усього Великого посту християнська церква закликає вірян утримуватися від вживання м’яса, молока, 
яєць і риби, в тому числі в складі різних страв. Риба дозволяється лише на свята Благовіщення і Входу Господнього в 
Єрусалим. Автор: студентка І курсу 

Інституту журналістики 
Анна ГИРЯВЕНКО



             ЛАЙФХАКИ                            Упорядники: Наталія Горбач, Валерія Янко, ІІ курс, Інститут журналістики  

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

Знайдіть декілька романтичних філь-
мів і проведіть цей вечір разом.  
Згадуйте спільні найцікавіші моменти  
і пригоди

Їстівний букет – один із нетипових 
варіантів презентувати любов

Зробіть неймовірну кількість вален-
тинок із картону та розвісьте у кімнаті 
коханої (коханого)

Ще один спосіб висловити свої по-
чуття – «баночка любові». Помістіть 
туди фантики, на яких будуть записані 
«ваші» пісні, спільні моменти і декілька 
нагадувань, чому ви любите

Для «лякливих Валенинів»: купіть кла-
сичну валентинку і киньте у поштовий 
ящик до об’єкта захоплення. Баналь-
но, але просто і зі смаком!

Якщо ви романтик, подаруйте «коро-
бочку щастя»: для неї – квіти і солодощі, 
для нього – одеколон і книгу
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