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ІНТЕРВ’Ю З ПРЕЗИДЕНТОМ
КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІЗ ПЕРШИХ УСТ

Чи асоціюте Ви 
День Святого 
Валентина з почат-
ком весни? Як Ви 
ставитеся до цього 
дня?

Ні, не асоціюю. 
Хоча, як сказати. 
Справа в тому, 
що в закоханих 
не питають, коли 
їм любити, а День 
Святого Валентина 
є просто днем, 
коли кожен може 
зізнатися у своїх 
почуттях.

Дуже добре, що 
таке свято є і не 
важливо, зимою, 
весною чи літом 
його відзначати, 
головне, це щирі 
почуття.

Чи вірите Ви в 
кохання з першого 
погляду?

Звичайно, вірю. 
На жаль, я такого 
ніколи не відчував, 
але впевнений, що 
й таке може стати-
ся.

Скоро Масляна. Чи 
святкуєте Ви цей 
день і якщо так, то 
яким чином?

У моїй родині ми 
це свято якось 
особливо не відмі-
чаємо. Максимум, 
вдома готуємо 
млинці. Хоча, 

одного разу, років, 
напевно, з десять 
тому, я якраз 
поїхав на полюван-
ня, і там мисливці 
палили опудало.

Що Ви думаєте про 
погоду цієї зими? 
Чи стосується це 
глобального поте-
пління?

На мою думку, це 
вплив глобально-
го потепління. Та 
цього не відбува-
лося б, якби ми 
хоч трішки замис-
лювалися про 
навколишнє сере-
довище.

У Європі вже 
давно до цього 
питання ставлять-
ся відповідально. 
На жаль, я не 

можу точно щось 
стверджувати про 
якісь напрями 
боротьби з цим.

Вважаю, що полі-
тикам потрібно 
прислухатися до 
екологів і просува-
ти цю інформацію 
в маси.

Зараз у багатьох 
низький імунітет, і 
дивлячись на те, 
який страшний 
вірус поширюється 
світом, чи могли 
б Ви поділитися 
своїм секретом, 
дати пораду, як не 
захворіти в цей 
непростий час?

Знаєте, я не хво-
рію. У мене в голо-
ві не це. Я постій-
но думаю про роз-

виток нашого уні-
верситету. Та все 
ж таки, якщо почу-
ваю себе недобре, 
то просто трішки 
відпочиваю і п’ю 
чай з лимоном або 
калину-малину.

Пігулки загалом 
п‘ю рідко. І зага-
лом, хвороби тіль-
ки в нашій голові.

Так, вірус, який 
поширюється сві-
том, дуже страш-
ний, і цим питан-
ням мають активно 
займатися органи 
влади усіх країн.

Яна Майданік
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КАЛЕНДАР ПОДІЙ

ЗИМОВІ СВЯТА В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Всесвітній
день миру

Військові конфлікти три-
вають у 40 країнах світу. 
Всесвітній день миру ще 
називають Днем всесвіт-
ніх молитов про мир.

8 грудня 1967 року папа 
Павло VI у Ватикані 
запровадив це нове свято, 
яке відзначають у пеший 
день нового року. 17 груд-
ня 1969 року Генеральна 
Асамблея ООН проголо-
сила це свято офіційним.

Мир на Землі та дружні 
взаємини в міжнародних 
відносинах є головними 
темами щорічних перед-
святкових послань понти-
фіків до віруючих. Гасло 
Всесвітнього дня миру: 
«Пробач, і ти отримаєш 
мир».

1
січня

7
січня

Різдво
Христове

2000 років тому в містечку 
Віфліємі трапилася над-
звичайна подія – народив-
ся Син Божий.

Коли Він прийшов на 
землю, Його не зустрічали 
пошаною, славою і багат-
ством. У Нього не було 
навіть колиски, як у всіх 
дітей, не було і пристано-
вища – Він народився за 
межами міста, у печері і 
був покладений у ясла, 
куди кладуть корм для 
тварин. Першими гостями 
божественної дитини були 
не царі і не вельможі, а 
звичайні пастухи.

Про те, що було далі 
розповідається в тому ж 
Святому Писанні, відомо-
му нам як Біблія.

День
Соборності

Українська мрія - єдність, 
свобода і незалежність.

У 1918 році була створе-
на Українська Народна 
Республіка (УНР). А на 
територіях, які входи-
ли до складу Австро-
Угорської імперії - ЗУНР 
(Західноукраїнська 
Народна Республіка). Щоб 
утілити українську мрію 
в дійсність, лідери двох 
держав підписали договір: 
«Акт злуки», і 22-го січня 
1919-го року він був опри-
люднений в Києві.

День Свободи, який від-
значався 22-го листо-
пада, об’єднано з Днем 
Соборності, й нова назва 
свята - «День Соборності 
та Свободи України».

22
січня
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КАЛЕНДАР ПОДІЙ

Міжнародний
день стоматолога

Більшість дорослого 
населення світу мають 
запломбовані зуби, і це 
все корисна праця наших 
стоматологів. У День сто-
матолога ми щиро вітаємо 
викладачів і студентів сто-
матологічного факультету 
КиМУ та приєднуємося до 
привітань на адресу всіх, 
хто пов’язав своє життя з 
цієї корисною діяльністю!

Всі тривоги в моменти 
лікування зубів віднедав-
на можна вважати безпід-
ставними, що є наслідком 
розвитку нових методів і 
підходів у цій галузі меди-
цини. Людина відвідує 
стоматолога все більш 
спокійно, і часом єдиним 
фактором, який може 
завадити відвідинам цього 
лікаря, це нестача часу. 

Та здорові зуби є запору-
кою загального здоров'я 
людини. Варто враховува-
ти це в нашому житті!

9
лютого

20
лютого

День Героїв 
Небесної Сотні

У лютому 2015-го року 
Указом Президента 
України запроваджено 
пам’ятну дату: «День 
Героїв Небесної Сотні». 
Нині ця дата відзначаєть-
ся щороку 20-го лютого.

З інформаційних джерел 
дізнаємося детальніше: 
«На підтримку ініціатив 
громадськості та з метою 
увічнення великої люд-
ської, громадянської і 
національної відваги та 
самовідданості, сили 
духу і стійкості громадян, 
завдяки яким змінено 
хід історії нашої держа-
ви, гідного вшанування 
подвигу Героїв Небесної 
Сотні, які віддали своє 
життя під час Революції 
гідності (листопад 2013 
року - лютий 2014 року), 
захищаючи ідеали демо-
кратії, відстоюючи права і 
свободи людини, європей-
ське майбутнє України», - 
йдеться в документі.

Міжнародний
день рідної мови

Людське спілкування має 
величезне значення. Мова 
та всі її різновиди (діалек-
ти) є не просто засобом 
комунікації, а відкривають 
великі можливості.

Людина прагне спілкува-
тися рідною мовою, проте 
чим більше мов ми знати-
мемо, тим комфортніше 
почуватимемо себе у світі! 
Порозуміння є невід’єм-
ною частиною розвитку 
людства.

У 1999-му році краї-
ни-учасники Організації 
Об’єднаних Націй при-
йняли рішення заснувати 
Міжнародний день рідної 
мови з метою сприяння 
культурного та мовного 
різноманіття. Це дає мож-
ливість для взаєморозу-
міння у світі, що так важ-
ливо для сучасності.

21
лютого

Ярослав Малашок
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Анастасія 
Божинська, студент-
ка 3 курсу, спеціаль-
ності "міжнародне 
право" Інституту між-
народних відносин.

Яке ваше ставлен-
ня до Дня Святого 
Валентина?

Для мене 14 люто-
го - це дійсно свято, 
особливо для тих 
людей, які кохають 
один одного. Але це 
стосується не тільки 
молодих хлопців і 
дівчат.

Кохання сім'ї, любов 
до дітей. Це дійсно 
свято, коли можна 
зателефонувати 
матері і сказати: "Я 
тебе кохаю!"

В це свято потрібно 
нагадувати своїй 
сім'ї, що ти не бай-
дужий до своїх бать-
ків і любиш їх від 
всього сердця.

Що роботи тим 
людям, у яких немає 
другої половинки?

У мене теж немає 
половинки. Але мені 
хочеться прикрасити 
валентинками уні-
верситет.

Я хочу зробити 
свято для інших, хто 
дійсно може відсвят-
кувати його зі своєю 
половинкою. Сама 
святкувати не пла-
ную.

ГОВОРЯТЬ СТУДЕНТИ

ПРО ДЕНЬ ЗАКОХАНИХ

Ви хочете прикра-
сити тільки свій 
прверх?

Ні, увесь універси-
тет, адже я - заступ-
ник голови культма-
сового сектора, і 
тому ми плануємо 
прикрасити увесь 
коледж, університет. 

А після пар в актово-
му залі зробити кон-

курс для половинок, 
які захочуть взяти 
участь. Це будо лійс-
но круто та весело!

Але ми не розголо-
шуємо поки що про 
цей задум. Хочемо 
зробити сюрприз!

14 лютого це дійсно 
гарне свято, коли 
можна висловити 
свої почуття, при-
вітати один одного, 
побути разом якийсь 
час один із одним.

Ваші побажаня 
людям, у яких немає 
половинки.

Перш за все - не 
засмучуватись. 
Всьому свій час!

Катя Соболєва, 
студентка 2 курсу, 
спеціальності "лінгві-
стика", Інституту 
лінгвістики.

Яке ваше ставлен-
ня до Дня Святого 
Валентина?

У цьому році я впер-
ше знайшла собі 
пару і тому вперше 
буду святкувати це 
свято! Але ставлю-
ся до цього свята 
нейтрально. У мене 
ніколи не було від-
чуття романтичного 
свята.

Плануєш робити 
якийсь подарунок 
своєму коханому?

Я про це думаю, але 
виникають труднощі 
з вибором подарун-
ка, тому що є студії, 
які вже не прийма-
ють замовлення, а 

є такі, де обмежена 
кількісь замовлень 
і тобі з цього асор-
тименту нічого не 
подобається, але 
при цьому ти ще 
повинен вгадати 
інтереси свого парт-
нера. 

Чи можна зустріти 
кохання у нашому 
університеті?

Я вважаю, що ні. 
Зазвичай, я не зна-
йомлюся з хлопцями 
з нашого універси-
тету, тому що тут 
вони дійсно дивні. У 
мене з ними майже 
не співпадають інте-
реси. Я можу з ними 
познайомитися і я 
відкрита до спілку-
вання. У мене дуже 
багато тут знайомих, 
але стосунки тут 
не можу будувати. 
В основному мені 
немає про що гово-
рити з цими людьми.

Що робити людям, 
у яких немає другої 
половинки?

Чудово і взагалі не 
тупбуватись! Це 
день як день... 14 
лютого - це не офі-
ційне свято. Якщо в 
тебе є пара, може-
те сходити в кіно і 
пррвести разом час. 
Якщо немає пари то, 
просто не турбувати-
ся про це і жити далі 
щасливим життям. 
Коли мене питають, 
чи є у мене пара, я 
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ГОВОРЯТЬ СТУДЕНТИ

відповідаю жартома: 
"Я вся у навчанні, 
мій хлопець - моя 
работа".

У мене є знайо-
мий, який взагалі 
не зацікавлений у 
стосунках, ні в інших 
дівчатах. Він любить 
свою роботу, навчан-
ня, і йому це подо-
бається. 

Ваше побажання 
іншим людям у це 
свято?

Не морочитися! У 
цей день є багато 
інших свят: день 
читання, день вина, 
день душевно хво-
рих... Можна від-
крити цілий список 
в інтернеті і святку-
вати те, що вам до 
душі. 

Герасименко Марія, 
студентка 2 курсу, 
спеціальності "сце-
нічне мистецтво" 
Інституту театраль-
ного мистецтва.

Яке ваше ставлен-
ня до Дня Святого 
Валентина?

Дуже добре став-
лення. Я люблю це 
свято! Я з дівчатами 
буду його святку-
вати. Половинки у 
мене немає. 

Що ти побажаєш 
дівчатам, у яких 
немає половинки?

Шукати її, але це за 
бажанням!

Чи може другу поло-
винку замінити робо-
та чи навчання?

Так, і це нормально. 
Якщо комусь так 
зручно і якщо до 
цього ляже душа!

Чи є у тебе святко-
вий настрій у день 
14 лютого?

Звісно! Я тільки що 
замовила собі бага-
то одягу і цим самим 
зробила собі сама 
подарунок.

Ти вважаєш День 
Святого Валентина 
офіційним святом чи 
формальним?

Формальне, тому 
можна його й не 
святкувати, тому 
що для когось це не 
свято. Я вважаю, 
що дарувати емоції 
можна щодня а не 
тільки цього дня.

Що ви можете поба-
жати нашим студен-
там на 14 лютого?

Любові у кожній 
справі, яку ти робиш 
і гарного ставлення 
до кожного!

Швець Лілія, сту-
дентка 3 курсу, спе-
ціальності "сценічне 

мистецтво" Інституту 
театрального мисте-
цтва.

Твоє ставлення 
до Дня Святого 
Валентина?

Нейтральне. Воно 
мені і подобається, 
і не подобається, 
але взагалі мені не 
подобається цей 
день. Це просто моя 
думка. Святкувати 
його я не буду. 
Половинки я не маю. 

Яку ти даш пораду 
людям, у яких немає 

другої половинки?

Не розчаровуватися 
і жити далі! Це не 
кінець світу!

Як ти думаєш, чи 
можливо у нашому 
університеті знайти 
пару?

Так, це можливо, 
але я не хочу самн 
тут шукати собі пару. 
І це просто моя 
думка. 

Чи можеш ти ска-
зати, що твоя друга 
половинка це нав-
чання чи робота?

Це більше як хобі, 
але не друга поло-
винка. Доки я навча-
юся, краще мати 
хобі.

Хлопця можна знай-
ти в різному віці. Все 
залежить від самої 
людини. 

Що ти можеш поба-
жати нашим сту-
дентам у день 14 
лютого?

Не ображати своїх 
других половинок.
А якщо немає коха-
ної людини, то жити 
далі.

Мітько Олена, сту-
дентка 2 курсу коле-
джу КиМУ.

Твоє ставлення 
до Дня Святого 
Валентина?

Для мене це не 
свято а скоріш як 
добрий спосіб про-
вести час зі своєю 
другою половинкою. 

У мене є друга поло-
винка. Ми обмінює-
мося валентинками 
і разом проводимо 
час. Після пар ми 
збираємось поїхати 
в парк.

Як ти думаєш чи 
можливо у нашому 
університеті знайти 
пару?

Так! Ми з хлопцем 
познайомилися саме 
тут. Разом ми вже 
майже півтора року. 

Яку ти даси пораду 
людям, у яких немає 
другої половинки?
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Я вважаю, що таким 
людям треба приді-
лити увагу перш за 
все собі або своїм 
друзям. 

Чи можеш ти ска-
зати, що твоя друга 
половинка це нав-
чання чи робота?

Так, це норма! Це 
може бути взагалі, 
що завгодно. Мені 
здається, що такі 
люди просто ще не 
знайшли того, з ким 
би вони могли від-
святкувати цей день.

Що ти можеш поба-
жати нашим студен-
там на 14 лютого?

Треба бути самим 
собою і любити себе 
і оточуючих! 

Мурин Тетяна, сту-
дентка 2 курсу, спе-
ціальності "аудіові-
зуальне мистецтво" 
Інституту журналіс-
тики, кіно і телеба-
чення.

Твоє ставлення 
до Дня Святого 
Валентина?

Це просто звичай-
ний день, просто 14 
лютого! Цей день 
можна святкувати, а 
можна й не святку-
вати. Це все зале-
жить від того, чим 
ти займаєшся, з ким 
ти спілкуєшся. Тобто 
для когось це свято, 
і вони святкують, 
а хтось сидить на 
роботі та займається 
своїми справами.

У мене є друга 
половинка але у нас 

свято на роботі. Ми 
святкуємо в робочо-
му режимі. Роботає 
займає більшість 
нашого часу, і тому 
іноді не вистачає 
його навіть на те,-
щоб піти прогуляти.

А оскільки 14 лютого 
- це п'ятниця, день 
перед вихідними, то 
на цей день завж-
ди збирається така 
кількість справ що їх 
потрібно завершити. 

Зазвичай це свято 
переноситься на 
суботу. А оскільки це 

будній день, то робо-
чий режим.

Яку ти даси пораду 
людям у яких немає 
другої половинки?

В першу чергу, не 
засмучуватися, тому 
що свою другу поло-
винку ти знайдеш 
саме тоді, коли зов-
сім не будеш очіку-
вати на це.

У кожного є друг чи 
подруга і можна це 
свято провести в 
дружньому колі.

До того як у мене 
з'явилась друга 
половинка, я святку-
вала зі своєю подру-

гою і влаштовувала 
на зразок дівич 
вечір. І ми просто 
сиділи розмовляли, 
дивмлись фільми. І 
не важливо з пода-
рунком чи без. Хто 
як захоче.

Чи можеш ти ска-
зати, що твоя друга 
половинка це нав-
чання чи робота?

Взагалі робота не 
повинна бути дру-
гою половинкою. Це 
трохи перебільшен-
ня. Свою половинку 
самотні люди знай-

дуть у будь-якому 
випадку і будуть 
щасливими.

Головне не засмучу-
ватися, бо сьогодні у 
тебе хтось є, а зав-
тра немє. Якщо ти 
працюєш, то робота 
може тобі заміняти 
кохану людину. Не 
маючи стосунків 
людина заглиблю-
ється в роботу або 
в себе, щоб не звер-
тати увагу на щось 
інше. Так само і з 
хобі.

Взагалі потрібно 
виділити час для 
себе. Просто побу-
ти на одинці сам із 
собою. Почитати 

якусь книгу, перегля-
нути серіал, прове-
сти час із рідними 
людьми.

А якщо у вас є друга 
половинка, ви може-
те сходити в кіно, 
погуляти разом, 
вимазати морозивом 
і щось тому подіб-
не...

Як ти думаєш чи 
можливо у нашому 
університеті знайти 
пару?

Так! Зі своїм 
хлопцем ми тут і 
познайомилися. 
Як сказала Татяна 
Володимирівна 
Данченко, що в 
КиМУ можна також 
знайти кохання, і усе 
доводить не один 
факт, адже було 
дуже багато пар, які 
зустрілися у стінах 
нашого університету. 
Вони можуть бути в 
одній групі, на одній 
кафедрі і навіть з 
інших інститутів. Тут 
така атмосфера! 

Що ти можеш поба-
жати нашим студен-
там на 14 лютого?

Тим людям, які 
самотні, все-таки 
знайтм другу поло-
винку. Бути щасли-
вими і ніколи не 
засмучуватися. А ті, 
у кого є пара, обе-
рігати один одного і 
кохати!

Діана Джедді,
Наталя Коновал
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Розкажіть, будь 
ласка, як Ви 
почали працюва-
ти у Київському 
міжнародному 
Університеті й чому 
саме тут?

Перш за все, до 
цього університету 
я працював 16 років 
лікарем-хірургом у 
місті Гар'ян, що в 
Лівії. Останні роки 
працював завіду-
вачем хірургічного 
відділення. Коли 
повернувся у січні 
2018 року, я вирішив 
подалі десь працев-
лаштуватися, але за 
ці роки в мене була 
втрачена категорія, 
бо я не проходив 
кожні 5 років пере-
атестацію, курси, а 
українська система 
вважає, що якщо 5 
років я не атестував-
ся, то не маю ніякої 
кваліфікаційної кате-
горії і, звісно, права 
на роботу.

Хоча в Лівії, де я 
працював, нічого не 
було потрібно. Мій 
диплом там конвер-
тувався, і я, кан-
дидат наук, хірург, 
доцент, працював. 

Сюди повернувся, і 
почув що потрібно 
пройти курси підви-
щення кваліфікації 

і десь працевлаш-
товуватися. Курси я 
пройшов легко, але 
оскільки до свого 
довготривалого 
шістнадцятирічного 
відрядження  пра-
цював доцентом на 
кафедрі загальної 
хірургії в Українській 
стоматологічній 
академії, я все-та-
ки вирішив піти не 
практикуючим ліка-
рем, а викладати, бо 

в мене є досвід. 
У Лівії я працював 
у великій облас-
ній лікарні, яка є 
клінічною базою 
Триполійського цен-
трального медичного 
університету і коле-
джу.

Незважаючи на те, 
що я виконував 
обов’язки практично-
го лікаря, волею-не-
волею мені доводи-

лося спілкуватися і 
навчати студентів.  
Там британська 
система викладан-
ня. Наприклад, із 
хворим бесіда була 
арабською мовою, 
але документація -  
тільки англійською.

Там, якщо студент 
хоче навчатися і має 
до цього наснагу, 
йому всі виклада-
чі допомагали, бо 
бачили настирність і 
жагу. Якщо у когось 
не було цього запа-
лу, то результату 
і роботи не було. 
Так само і у нас. 
Студент скрізь одна-
ковий.

В основному, лікарі 
які працюють в Лівії, 
проходили стажу-
вання і працюють 
за британською сис-
темою. А сутність 
британської системи 
– це праця за про-
токолами. На кожне 
захворювання - свій 
протокол, тобто, 
схема лікування, 
ведення, обстеження 
хвороб, встановлен-
ня діагнозу.

Я можу сказати, 
чого вони брали і 
беруть наших ліка-
рів: українські лікарі 
більш здатні ана-
лізувати ситуацію, 

Спеціаліст, який працював 16 років хірургом у Лівії, де здобув колосальний досвід
і наразі ділиться ним зі студентами нашого університету. Ми вирішили поспілкуватися

з Леонідом Володимировичем та дізнатися його думку про підготовку майбутніх лікарів
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хоча навчали нас 
за протоколом, усе 
складено  на інтуїції, 
знаннях і досвіді.

Там були лікарі 
з Кореї, Єгипту, 
Пакистану, але 
вони зазвичай були 
викладачами в уні-
верситетах, а укра-
їнські лікарі ще й з 
великим задоволен-
ням практикували.

Яким для Вас був 
період адаптації в 
Лівії, та навпаки, 

після повернення в 
Україну?

Коли я туди їхав, я 
не знав гарно англій-
ську і тим більше 
арабську мови, що 
стосується медици-
ни.

У мене був контракт 
із державою, непри-
ватний. Там повідо-
мили, що через 10 
днів я повинен само-
стійно дивитися хво-
рих і вести медичну 
документацію. Все 

серйозно, докумен-
тація йде в прокура-
туру, поліцію. У Лівії 
була така обстанов-
ка, в якій ми були 
потрібні. До нас усі 
місцеві лікарі, полі-
ція, ставилися дуже 
добре. Я думав, що 
залишуся там на 
рік, два, чи три, але 
залишився на цілих 
16 років.

Звісно, там рівень 
медичного осна-
щення був набагато 
вищий, ніж у нас. 

Усе сучасне і найдо-
рожче. Зараз, звісно, 
зовсім змінилася 
ситуація, все не так, 
як було раніше.

Коли почалася війна, 
Ви відчували цей 
обов’язок – допомог-
ти і бути потрібним, 
можливо через це 
Ви затрималися так 
надовго?

Перш за все, для 
нас там було створе-
но сприятливі умови. 
Це і безкоштовне 

проживання, хар-
чування. Нас дуже 
поважали і цінували, 
але через початок 
війни свою доньку і 
дружину я посадив 
на пароплав, а сам 
вернувся. Чому? 
Тому що там – війна, 
а я – хірург. Так, ми 
вважали що це буде 
місяць, три, півроку, 
але не більше. 

Все закінчиться, всі 
повернуться і далі 
будемо працювати. 
Але НАТО вирішило, 

що країна повинна 
стати тим, чим вона 
є зараз. Посольство 
і консул наполяга-
ли, щоб ми поїхали 
звідти, бо була дуже 
небезпечна ситуація. 
Були серед лікарів і 
медсестер жертви, 
втрати. 

Скажіть, будь ласка, 
які у Вас плани на 
навчання студентів 
КиМУ? Можливо, 
будете впроваджува-
ти щось нове?

Зараз ми і так пере-
ходимо на нову 
навчальну програму 
Силабус. Цього ще 
немає в інших спеці-
альностях, але наша 
кафедра загальної 
медицини, якою  я 
завідую з тих пір, як 
приїхав сюди, буде 
працювати за новою 
освітньою програ-
мою.

У нас 21 викладач, з 
якими ми співпрацю-
ємо, 21 предмет, які 
ми викладаємо. 

Тести – це гарно, 
але я вважаю, що у 
кожного лікаря має 
бути досвід і прак-
тика, студент і лікар 
повинні мати свою 
думку, важливо щоб 
був індивідуальний 
підхід і щоб було 
вміння аналізувати.

Важливо, щоб 
лікар бачив хворо-
го і лікував його не 
за  шаблоном, а 
мав індивідуальний 
підхід до кожного 
хворого і його хворо-
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би. Саме це я хочу 
бачити у наших сту-
дентів. Вважаю, що 
це буде цінним для 
кожного майбутнього 
лікаря.

Що б Ви побажали 
абітурієнтам, які зби-
раються вступати до 
медичного факульте-
ту КиМУ? Що потріб-
но розуміти нинішнім 
студентам медично-
го факультету?

Важливо, щоб була 
жага до знань, до 

праці, щоб вони 
йшли за покликан-
ням. Бо медицина – 
це не комерція. 

Тут і самопожертва, 
відповідальність, 
іноді безсонні ночі, 
це важка і фізично, і 
морально робота. 

Я завжди питаю у 
своїх студентів : «У 
якого лікаря ви хоті-
ли б лікуватися? 

Щоб він був осві-
чений, розумний, 

приємний, чемний, 
охайний?

Щоб був людиною 
своєї справи, бо Ви 
довіряєте йому своє 
здоров’я і життя? 

Дивіться у дзеркало, 
і робіть так, щоб від-
повідати своїм іде-
алам справжнього 
лікаря.

Свій імідж студенти 
медичного факуль-
тету  повинні вихо-
вувати самостійно і з 

самого початку. 

Подивіться на себе 
і дайте відповідь на 
питання, чи пішли 
б ви зі своєю про-
блемою до такого 
лікаря?

Тоді й робіть висно-
вки».

Юлія
Соценко,

Юлія 
Ахметгораєва
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ІНТЕРВ'Ю В ДЕНЬ ЗАКОХАНИХ

САМОЙЛОВ ОЛЕКСІЙ ФЕДОРОВИЧ, ДИРЕКТОР ІНСТИТУТУ
ЖУРНАЛІСТИКИ, КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ: ПРО ДЕНЬ ЗАКОХАНИХ

14 лютого для Вас 
звичайний День в 
календарі, чи все ж  
таки свято?

Особисто для мене 
це звичайний день 
календаря. І так 
випало, що в цьому 
році це п'ятниця. 
Просто п'ятниця. 

Для мене це не 
свято, тому що я не 
виділяю 14 лютого 
як день, коли треба 
робити якісь особли-
ві романтичні пода-
рунки, створювати 
якийсь романтичний 
настрій.

Тобто я намагаюсь, 
коли у мене є час і 
натхнення для своєї 
дружини робити таке 
не тільки 14 лютого, 
тому в цьому контек-

сті для мене звичай-
но 14 лютого звичай-
ний день календаря, 
ще й робочий до 
того ж.

Що для Вас означає 
кохання?

Кохання -  це друж-
ба, це розуміння 
навіть не з півслова, 
а з першого звуку. 
І це прив'язані, це 
звичка. Це коли 
немає людини, до 
якої ти звик, тобі без 
неї сумно, погано, 
некомфортно, ти 
не можеш спати, не 
можеш їсти. Мабуть, 
це і є кохання.

Чи згодні Ви, що 
перше кохання зали-
шається в пам'яті 
надовго?

Я ніколи над цим не 
задумувався. Чесно 
кажучи, я від свого 
першого кохання 
пам’ятаю лише ім'я.

Дівчину звали 
Маргарита і вона, 
до речі, навчалася 
на факультеті жур-
налістики в нашому 
університеті. Але я її 
кохав так, як в книж-
ках про це пишуть - 
платонічно.

Я на неї дивився, 
"зітхав", тримав за 
руку. Ми навіть не 
цілуватися. Ось так 
це було.
Пам'ять про неї 
залишилася?
Та ні, це було дуже 
давно. Це було 
майже 20 років тому. 
Ми з нею познайо-
милися на підготов-

чих курсах до вступу 
в КиМУ. Ось це вся 
пам’ять про перше 
кохання.

Тобто нічого більшо-
го бути не могло?

Я навіть не знаю, 
тому що після пер-
шого семестру вона 
пішла вчитися в 
інший університет. 
Можливо, воно б і 
щось було більше, 
але вона пішла до 
іншого Вузу, а у 
нас тут було бага-
то інших дівчат. А, 
можливо, це було й 
не кохання. Але це 
було якось так.

Ольга Данченко
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ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА

Щастя – в дітях, 
їхньому здоров’ї, 
ставленні до батьків.
Кожна людина може 
робити свій день 
щасливим, попри всі 
труднощі на даному 
етапі життя. 

Щастя прокидатися 
і бачити цей світ 
очима, відчувати 
його. Щастя зустрі-
чати світанок і захід 
сонця.

Людина воістину 
стає щасливою, коли 
вона знаходить гар-
монію в думці і тілі. І 
мова тут не йде про 
ідеальні пропорції.

Щастя – у нас в 
голові й серці. Часто 
можна спостерігати, 
як нещасні люди, які 
на вигляд, мають 
«все» і як щасливі 
ті, у яких так мало 
всього є, але у них є 
гармонія.

Знайти щастя можна 
всюди: в співі птахів, 
зоряному небі, книзі, 
яку щойно прочитав. 

Головне, замисли-
тися, поставити собі 
питання, що я можу 
просто зараз зроби-
ти, щоб бути щасли-
вим. Кожен повинен 
знайти своє щастя у 
себе в душі.

Янчук Софія

Кожен із нас хоче 
бути щасливим, але 
для кожного щастя 
означає щось своє. 

Для когось бути 
щасливим – це мати 
високооплачувану  
роботу, дороге авто, 
великий дім чи про-

сто бути заможним. 
Одним словом, це 
матеріальне щастя. 

Особисто для мене 
бути щасливою – це 
коли я і моя родина 
разом. Мої рідні здо-
рові, радісні, щасли-
ві.

Я вважаю також, що 
щастя – це життя, 
бо життя – найцін-

ніший скарб в світі. 
Найчастіше поняття  
про щастя залежить 
від потреб, віку і ста-
тусу людини.
_________________

Ломова Анастасія

На мій погляд, 
щастя мати незрад-
ливих друзів, здат-
них у будь-яку хви-

лину прийти до тебе 
на допомогу.

Щастя, я гадаю, – це 
мати люблячих, здо-
рових батьків, адже 
вони так багато для 
нас роблять.

Для мене щастя 
– коли тебе розу-
міють. Щастя, на 
мій погляд, – це 
коли всі відчувають 

себе щасливими, 
коли усім добре та 
комфортно у своє-
му оточенні. Нехай 
поряд із нами завж-
ди будуть вірні друзі, 
нехай хвороби не 
чіпляються до нас 
та наших близьких, 
нехай у світі панує 
взаєморозуміння.
_________________

Єфремова Ксенія

Головне в житті – 
бути щасливими. 
Але в поняття щастя 
ми всі вкладаємо 
різний зміст.

Для одних щастя – 
це любов, інші вва-
жають, що це добро-
бут і притаманні 
йому атрибути, треті 
скажуть, що це здо-
ров’я та життя.

Безсумнівно, розу-
міння щастя у 
всіх різне, проте в 
суспільстві прийня-
та загальна схема 
досягнення щастя 
або його складових. 

Вона виглядає так: 
успіх, самореаліза-
ція, кохання, сім’я, 
кар’єра.

Особисто для мене, 
щастя – це благопо-
луччя в усіх сферах 
життя, нові відкриття 

ЩО ТАКЕ ЩАСТЯ?

Щастям можна вважати задоволення від життя, а також наявність цінностей, важливих для 
людини. Для молодих людей щастя часто сповнене «майновим» змістом. Так, і це важливо: 
будинок, машина, статусні речі. Але з роками стає зрозуміло, що це не настільки важливо. 
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та позитивні емо-
ції. Щастя в наших 
руках!

За винятком деяких 
моментів у житті, 
які ми зобов’язані 
подолати, щоб знову 
стати щасливими. 
_________________

Іващук Ірина

Щастя це – отри-
мувати задоволен-
ня від того, що ти 
живеш, почувати 
насолоду від дня, 
що проводиш, коли 
усі твої близькі роди-
чи та друзі живі та 
здорові.

Кожна людина – 
індивід. Я не можу 
сказати точно фор-
мулу щастя, але у 
мене свої думки. 

Щоб бути щасли-
вим, треба лише 
прислухатися до 
себе, свого серця, 
ось воно вам і підка-
же, як зробити так, 
щоб на обличчі була 
щира посмішка! 
_________________

Пашко  Олеся

Щастя – це коли у 
вашому житті від-
чуваєте радість, 
кохання, любов, 
чуєте сміх дітей.
Для кожного щастя 
– різне поняття, але 
людство змогло опи-
сати цілісне відчуття 
щастя. 

Ти відчуєш щастя 
навіть у різних дріб-
ницях. Наприклад, 
якщо тобі подарують 

подарунок від щиро-
го серця, якщо ти 
закохаєшся, або на 
вулиці буде просто 
гарна погода.

Деякі люди говорять, 
що вони нещасливі. 
Хіба це не щастя, 
якщо ти можеш 
ходити, спілкувати-
ся, бачити чи чути, 
що говорять навколо 
тебе? Хіба це не 
щастя – мати сім’ю, 
яка тебе любить 
усім серцем, мати 
друзів та їх підтрим-
ку?

Багато людей не 
цінують усього того, 
що вони мають. 
Навчи себе цінувати 

людей, які біля тебе, 
любов і все, що 
маєш, і тоді ти дійс-
но будеш щасливою 
людиною.
_________________

Голева Ярослава

Йдіть сміливо до 
своїх мрій, вірите у 
себе – і ви будете 
щасливими.
_________________

Клименко Настя

Щастя – це осо-
бливий стан душі, 
який передбачає 
певну піднесеність 
настрою, радість…. 
Треба намагатися 
бачити щастя у про-
стих речах.  Так чи 
інакше щастя існує, 
треба тільки вміти 
побачити його, знай-
ти, а не марно очіку-
вати чогось, сподіва-
тись на якісь казкові 
марення.
_________________

Ніцкевич Дарина

Кожна людина все 
життя прагне до 

чогось . Це може 
бути зростання у 
кар’єрі, успішне 
складання іспитів 
або психологічне 
«перевтілення». 

Успіх – це коли 
людина прагне до 
своїх цілей і нових 
звершень, які в 
майбутньому зна-
добляться. Ми всі 
досить мрійливі та 

щодня думаємо, 
яким було б життя, 
якщо б ми вміли 
літати, телепортува-
тися, мандрувати у 
часі.

Багато хто ставить 
велику кількість 
цілей на майбут-
нє, але нічого не 
робить, вважаючи, 
що успіх впаде з 
небес. Та це най-
більша помилка 
людства.

Ми повинні наполег-
ливо прагнути того, 
що задумали і роби-
ти все можливе, щоб 
досягти мрій. Коли 
ж людина досягає 
вершини своєї мети, 
здається, що вона 
зрозуміла, адже в її 
житті нарешті є те, 
про що вона завжди 
мріяла.

Ніколи не треба 
опускати руки, якщо 
у вас щось не вихо-
дить. Це нормально, 
і поразки невеликі 
не повинні вас ляка-
ти, бо все завжди 
можна виправити, 
головне мати бажан-
ня, тому не бійтеся 
ставити великі цілі, 
а головне – не бій-
тесь самих невдач. 
Ви повинні прагнути 
і робити все можли-
ве, і тільки тоді вас 
чекає успіх!

Софія Янчук
Анастасія Ломова

Ксенія Єфремова
Ірина Іващук

Олеся Пашко
Ярослава Голева
Настя Клименко
Дарина Ніцкевич

ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА
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ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА      УНІВЕРСІАДА
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ЦЕ МИ, ЛІЦЕЙ КиМУ

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА В ЛІЦЕЇ КИМУ

14.02.2020 року в Ліцеї КиМУ відбулося феєричне свято – День Святого Валентина, день 
дружби та кохання. До заходу підготувались: прикрасили стіни ліцею різнобарвними сер-
дечками, намалювали «валентинки». Святкового настрою додала оздоблена ліцеїстами 

фотозона. Всі отримали привітання та солодощі. Святкова атмосфера панувала весь день. 
Ми вирішили з'ясувати, а як святкують День святого Валентина у різних країнах?

День Святого 
Валентина

у різних країнах
У багатьох країнах при-
йнято дарувати коханим 
сувеніри та подарунки 
(найчастіше шоколад, 
цукерки, печиво у вигляді 
сердечок), а також квіти і 
валентинки.

Так, у США в День святого 
Валентина популярним 
подарунком є їстівні фігур-
ки з марципану. Раніше 
марципан вважався вели-
кою розкішшю, оскільки 
він містив цукор, який тоді 
дорого коштував. Такий 
презент вважався дуже 
особливим.

У англійців є звичай дару-
вати дерев'яні «ложечки 
любові» (love spoons). 

Традиційно їх вирізали 
з дерева за формою у 
вигляді ключів і замкових 
щілин і прикрашали сер-
дечками та візерунками. 
Такий подарунок букваль-
но означає: ти знайшов 
ключ до мого серця.

В Англії є також повір'я 
— перший чоловік, якого 
дівчина побачить у День 
святого Валентина, і є її 
судженим.

Тому незаміжні дівчата 
прокидаються раніше і 
біжать до вікна — вигля-
дати нареченого.

У Франції в День зако-
ханих розігруються різні 
романтичні конкурси.

Наприклад, дуже популяр-
ним є конкурс на найдов-
шу серенаду — пісню про 
кохання.

У Японії на День святого 
Валентина серед юнаків і 
дівчат проводять конкурс 
на найгучніше любовне 
визнання.

І навіть якщо ви не такий 
вже й постійний шану-
вальник цього цукер-
ково-квіткового свята, 
Валентинів день — це, як 
мінімум, ще один привід 
сказати рідним, як ви їх 
любите!
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ЦЕ МИ, ЛІЦЕЙ КиМУ

ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЇВ ЖИВЕ У ВІКАХ

17 січня 2020 року під час кураторських годин учні ліцею пригадали подвиг Юних героїв – 
учасників битви під Крутами. Ліцеїсти  мали також змогу переглянути історичний

документальний фільм про цю подію. Відповідні інформативні матеріали було відправлено 
кураторами в учнівські групи Viber їхніх класів.

Бій під Крутами
у січні 1918 року

17 січня 1918 року біля 
залізничної станції Крути 
поблизу селища Крути та 
села Пам'ятне відбувся 
цей історичний бій.

Цей бій тривав 5 годин 
між 4-тисячним підрозді-
лом російської Червоної 
гвардії та загоном із київ-
ських курсантів і козаків 
«Вільного козацтва», що 
загалом нараховував 
близько чотирьох сотень 
вояків.

У бою під Крутами обо-
ронці української дер-
жавності виконали наказ 

командування і зупинили 
стрімкий наступ ворога. 
Ця затримка ворога дала 
змогу українській делегації 
укласти Берестейський 
мирний договір, який вря-
тував молоду українську 
державність.

Сучасників особливо вра-
зило поховання 27 силь-
них у повному розквіті 
сил юнаків, які потрапили 
після бою в полон до біль-
шовиків і були ними стра-
чені.

Під час поховання героїв 
у Києві біля Аскольдової 
Могили голова Української 
Центральної Ради 
Михайло Грушевський 
назвав юнаків, які заги-

нули в нерівній боротьбі, 
героями, а поет Павло 
Тичина присвятив геро-
їчному вчинкові вірш 
«Пам'яті тридцяти».

Бій став важливою скла-
довою української історич-
ної пам'яті, а через забо-
рону теми в радянський 
час він обростав міфами.

2006 року на місці бою 
під Крутами встановлено 
пам'ятник. З нагоди 80-ї 
річниці бою Монетний двір 
випустив в обіг пам'ятну 
монету номіналом 2 грив-
ні.

Подвиг героїв Крут вражає 
своєю відданістю справі 
української державності!
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ЦЕ МИ, ЛІЦЕЙ КиМУ

ТИЖДЕНЬ ГЕОГРАФІЇ «НАВКОЛО СВІТУ»
(03-07.02.2020)

У нашому ліцеї 
проводиться безліч 
тематичних тижнів, 
і серед них досить 
змістовними і ціка-
вими є тижні при-
родничих дисциплін. 
Одним із таких був 
предметний тиж-
день, присвячений 
географії.

Метою проведення 
заходів було погли-
блення знань учнів 
із географії, розши-
рення їхнього нау-
кового світогляду, 
підвищення інтересу 
до вивчення геогра-
фічної науки, дослі-
дження навколиш-
нього середовища, 
всебічного розвитку 
особистості, а також 
формування   інтер-
есу до вивчення гео-
графії.

Упродовж тижня 
було проведено такі 
заходи:

1.Мандрівка в краї-
ну Кросвордію (для 
учнів 6 класів).

2.Конкурс знавців 
географії України «Я 
знаю Україну» ( для 
учнів 8-9 класів).

3.Конкурс проектів 
на тему «Подорож 
Південною 
Америкою» (серед 
учнів 7 класів).

4.Конкурс твор-
чих робіт на тему 
«Земля – наш спіль-
ний дім» (за участю 
всіх охочих ліце-
їстів).

5.Конкурс твор-
чих робіт на тему 
«Будова вулкану» і 
«Типи хмар»  (для 
учнів 6 класів).

Використання індиві-
дуальних і групових 
видів робіт, активних 
та інтерактивних 
методів стимулю-
вало учнів до уча-
сті у різноманітних 
заходах, сприяло 
встановленню тісної 
співпраці вчителів і 
учнів.

Форми і методи 
роботи відповіда-
ли рівню розвитку 
дітей, проводилися 
із застосуванням 
діяльнісного, ком-
петентністного та 
особистісно орієнто-
ваного підходів.

На закритті тижня 
географії відбулося 
підбиття підсумків 
роботи.

Абсолютно всі учас-
ники цього заходу 
отримали дипломи 
переможців і подяки 
за активну участь 
в проведенні тижня 
географії.
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ЦЕ МИ, ЛІЦЕЙ КиМУ

ВІДКРИТО ВИСТАВКУ ТВОРЧИХ РОБІТ ЛІЦЕЇСТІВ

У межах проекту «Ліцей має таланти» в кімнаті відпочинку Ліцею було відкрито постійно 
діючу виставку творчих робіт ліцеїстів. Ідея організації такого заходу належить органу
учнівського самоврядування Клубу лідерів ліцею. Відкриття виставки було вирішено

приурочити Дню дружби та кохання 14 лютого 2020. Експозиція виставки буде
постійно оновлюватись завдяки участі наших обдарованих та креативних ліцеїстів.
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ЦЕ МИ, ЛІЦЕЙ КиМУ
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ІСТОРІЇ "ДВОХ СЕРДЕЦЬ"

РЕЦЕПТИ ВЗАЄМИН
ВІД ПОДРУЖЖЯ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ

Інтерв’ю з 
Полковенком 

Тарасом 
Вікторовичем

— Як довго Ви 
разом і як познайо-
милися?
— Таке відчуття, що 
ми все життя разом! 
Познайомилися в 
колгоспі, тому що 
коли ми були сту-
дентами, першо-
курсників на місяць 
відправляли збирати 
врожай.
— Який Ваш 
найяскравіший спо-
гад за все подружнє 
життя?
— Ми одночасно 
почали співати одну 
й ту ж пісню, не 
домовляючись про 
це.
— Що за пісня?
— «Серенада тру-
бадура» з м/ф 
«Бременські музи-
канти».
— Як Ви святкує-
те День Святого 
Валентина?
— Ми даруємо один 
одному подарунки, 
намагаємося зроби-
ти цей день цікавим, 
насиченим святко-
вим настроєм і най-
щирішими посміш-
ками.
— Що б  Ви хотіли 
побажати студентам 
КиМУ в цей святко-
вий день?
— Нехай кохання 
тільки допомагає в 
студентському житті!

Інтерв’ю з 
Полковенко Ольгою 

Володимирівною

— Як довго Ви 
разом і як познайо-
милися?
— Як сказав Тарас 
Вікторович, познайо-
милися ми дійсно в 
колгоспі, я була сту-
денткою біологічного 
факультету, а Тарас 
Вікторович в той час 
також прийшов на 
біологічний факуль-
тет. Провчившись 
там два місяці, 
перейшов на філо-
логічний.
— Який Ваш 
найяскравіший спо-
гад за все подружнє 
життя?
— Складно сказати, 
адже таких спогадів 
було дуже багато! 
Проте є декілька 
яскравих, коли один 
із нас починав щось 
казати, а інший про-
довжував думку!
— Що б Ви хотіли 
побажати студентам 
КиМУ в цей святко-
вий день?
— Кохати та бути 
коханими! Тому що 
кохання – це найго-
ловніше, прекрасне, 
чарівне почуття, яке 
надихає й підіймає 
людей до високого 
духовного рівня!

Аліна Горак,
Лідія Короленко
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Найяскравішим 
святом лютого 
є День Святого 
Валентина. Свято 
ввібрало в себе 
безліч традицій і 
ритуалів закоханих 
пар разом з калей-
доскопом різних 
шляхів просунення 
тематичних това-
рів.

Але не варото 
забувати, що це 
свято повністю 
християнське та 
за банальними 
паперовими сер-
дечками ховаються 
століття культурної 
спадщини, що тяг-
нуться ще з часів 
Римської Імперії. 
Покровителем 
закоханих вважа-
ють Валентина - 
пресвітера римлян. 
Напевно, всі ви 
чули його історію.

У цієї історії є 
декілька версій, 
але основа зали-
шається незмін-
ною. Імператор 
Клавдій ІІ правив 
в буремний час й 
переймався своєю 
армією. Йому зда-
валося, що вона 
меншає, адже дру-
жини не відпуска-
ють чоловіків у 
походи й він забо-
ронив легіонерам 
вкладати шлюб. 
На цьому тлі 
Валентин й почи-

нає таємно вінча-
ти молоді пари, в 
християнській вірі 
звісно.

Також святому 
Валентину припи-
сують чудо по зці-
ленню дівчини від 
сліпоти по прохан-
ню її батька. 

Коли імператор 
дізнається про такі 
віроломні пору-
шення своїх зако-
нів та ще й пере-
слідуваним в Римі 
християнином, він, 
розгніваний, нака-
зує ув'язнити зло-
чинця.

Незадовго до 
страти, святий 
Валентин написав 
прощальний лист 
тій самій сліпій 
дівчині, де зізнав-
ся їй у коханні, 
та передав його 
через її батька. 
Тим самим запо-
чаткувавши тра-
дицію так  усіма 
обожнюваних 
валентинок. 

Незважаючи на 
допити й розмови 
з самим імпера-
тором, Валентин 
так і не відмовився 
від своїх принци-
пів, залишившись 
відданим своїй 
вірі в Бога і силу 
кохання. Дату його 
смерті ми й відзна-

ВІСТІ З КОЛЕДЖУ

ПРО СПРАВЖНЮ ЛЮДИНУ, ЯКА ЙШЛА
ЗІ СВОЇМИ ПЕРЕКОНАННЯМИ ДО КІНЦЯ
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чаємо 14-го люто-
го. 

Достовірність цієї 
легенди викли-
кає сумніви, але 
цілком очевидно, 
що це повчальна 
і зворушлива істо-
рія про справжню 
людину, яка йшла 
зі своїми переко-
наннями до кінця й 
допомагала чужо-
му коханню, яка й 
робила свій внесок 
у популярність 
свята.

Валентинка не 
була винаходом 
святого, він запо-
зичив традицію 
у римських язич-
ників, що таким 
чином вітали своїх 
коханих зі святом 
Юнони - богині 
сім'ї й благополуч-
чя. Це демонструє 
зв'язок наших 
романтичних тра-
дицій з минулим, і 
це об'єднує нас!

Незалежно від 
вашої конфесії чи 
сімейного стану, 
ми привітаємо вас 
з цим чудовим 
святом, святом 
єдності, відданості 
своїм ідеям, навіть 
перед обличчям 
смерті й кохання. 
З днем святого 
Валентина, дорогі 
читачі!

Народжений акту-
альними пробле-
мами глобального 
потепління, екоак-
тивізм стає попу-
лярним трендом, 
він виражається в 
дивних діях корис-
тувачів інтернету: 
розповсюджен-
ням популістських 
відео (часто з 
наявністю шок-кон-
тенту), хештегів, 
покупкою речей з 
екологічних пере-
роблених матері-
алів, які чомусь 
дорожче в декілька 
разів за звичайні. 

Спостерігаючи за 
світовою істерією, 
гріючись під квіт-
невим сонечком та 

вдихаючи арома-
ти свіжої трави в 
лютому, думаєш, 
чи доречні чергові 
вигуки про апока-
ліпсис.
Про це існують 
різні низки розмір-
ковувань.

Сьогодні є попу-
лярною думка 
про те, що вели-
кі химерні кор-
порації зла під 
керівництвом не 
менш страшних 
світових лідерів, 
нібито, виріши-
ли вбити нашу 
планету заради 
власної наживи і 
ми, звичайні люди, 
можемо перестати 
використовувати 
пластикові пакети 
та носити справж-
нє хутро, та шкіру 
у протидію цим 
злодіям.

Непоганою ідеєю 
є сортування сміт-
тя, але, на жаль, 
урни для пласти-

ку, паперу та скла 
витрушуються в 
один сміттєвоз. 
Однак не варто 
засмучуватися: 
можливо, саме ви, 
читачі, захопитесь 
ідеєю і відкриєте 
колись власний 

сміттєпереробний 
завод, що моно-
полізує взагалі 
сміттєвий бізнес в 
Україні.

Кілька місяців тому 
кияни відчули на 
собі, що таке масо-
ві викиди CO2. Так 
і не стало відомо, 
що саме це було, в 
цій ситуації грома-
дяни були безсилі. 
Головний біль, 
загострення хро-
нічних бронхіаль-
них захворювань, 
або їх поява, та 
автомобільні аварії 
стали наслідками 
цих дивних подій. 

Щороку спалюють 
листя і ніколи це 
не спричиняло 
такого масшта-
бу проблеми. В 
Києві завжди бага-
то автомобілів і 
навряд чи жов-
тень-листопад – це 
такий привабливий 
період для мандрів 
у столицю.

Торф’яники не 
горять при темпе-
ратурі 12-20 граду-
сів. Нам невідомо, 
що це було, однак 
очевидно, що це 
не відбулося з наз-
ваних владою та 
«експертами» при-
чин. Ця ситуація 
лише продемон-
струвала безвлад-
ність звичайних 

ВІСТІ З КОЛЕДЖУ

ЧИ В НАС БУДЕ ШАНС НА МАЙБУТНЄ
В ЧИСТОМУ, ЖИВОМУ СВІТІ?

Варвара
Лапшина,

Олександр 
Присяжнюк
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громадян в питан-
нях забруднення 
навколишнього 
світу, адже все, що 
могли зробити, – 
це сидіти вдома 
чи носити захисні 
маски.

Є така точка зору, 
що проблеми еко-
логії зараз є лише 
приводом до зба-
гачення хитрих 
компаній. Начебто, 
з рекламою жахів 
кінця світу потворні 
кросівки, які вигля-
дають наче їх пару 

разів пережували, 
але зроблені з 
дешевих еко-ма-
теріалів, можна 
продати значно 
дорожче.

Старше покоління 
з усмішкою диви-
тися на сучасну 
молодь, що купує 
багаторазові сумки, 
які можна легко 
зшити самотуж-
ки, за ціною двох 
палок ковбаси. 

Як іронічно бачи-
ти багаторазові 
ємкості для напоїв, 
які в 19 столітті 
теж були дуже 
популярні, особли-
во серед батьків. 
Знаючи їх історію 
про багаточис-
ленні смерті дітей 
через бактерії, що 
розмножуються 
в подібних пляш-
ках через те, що 
їх нелегко мити, 
дивишся на плас-
тикову пляшку і 
думаєш: може, 
мені краще начха-

ти на забруднення 
світового океану? 
Краще не треба. 

Ця проблема все 
ж таки існує, однак 
використання 
одноразових пред-
метів посуду знач-
но більш гігієнічне. 
Поглядів багато, 
але нещодав-
но, до речі, вчені 
виявили, що плав-
лення льодовиків 
Гренландії, скоріш 

за все, пов’язано 
з появою теплої 
течії, а не забруд-
ненням повітря. 
Будемо об’єктив-
ними.

Проблема екології 
існує, однак еко-
активісти більше 
піклуються тим, 
щоб виглядати 
небайдужими, 
купуючи непотріб-
не сміття і звинува-
чуючи все людство 
у загибелі плане-
ти. Можна точно 
стверджувати, що 

забруднення над-
ходять, в першу 
чергу, від власників 
промислових об’єк-
тів, що схиляються  
до дешевого та 
швидкого вироб-
ництва товарів, які 
виглядають конку-
рентноздатними. 
Проблема полягає 
у відсутності освіти 
в цілому та еколо-
гічної грамотності 
і вона загострю-
ється через свої ж 

наслідки – темпи 
розмноження цих 
людей.

Ми можемо допо-
могти населенню 
країн, що розвива-
ються, отримати 
освіту, однак варто 
це робити в цих 
країнах, адже ті, 
хто навчаються 
в країнах Європи 
чи США, нечасто 
повертаються 
додому. Якщо ми 
звернемо на це 
увагу, то еколо-
гія буде в значно 

ліпшому стані. 
Можливо, якщо ми 
почнемо критично 
мислити та вда-
ватися в причини 
проблеми, у нас 
буде шанс на май-
бутнє в чистому, 
живому світі?

ВІСТІ З КОЛЕДЖУ

Варвара
Лапшина,

Олександр 
Присяжнюк
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У СВІТІ КІНО

ТОП-6 ФІЛЬМІВ ПРО КОХАННЯ

Великий Гетсбі
(The Great Gatsby)

Що може бути краще екранізованого рома-
ну? Тільки перегляд його з коханою люди-
ною.

Трохи про сюжет: це був час піку популяр-
ності джазу і контрабанди алкоголю... Тут 
Нік знайомиться з таємничим мільйонером 
Джейєм Гетсбі, який відкриває для нього світ 
розкоші і багатства. Нік стає свідком вико-
нання бажань, неможливої любові і особи-
стих трагедій.

Фільм "Великий Гетсбі" сподобається як 
дівчатам, адже в головній ролі Леонардо Ди 
Капріо, так і хлопцям є захопливою історією 
про Нью-Йорк, мафію 20-х років і кохання до 
нестями. Саундреки у цьому фільмі теж не 
залишать нікого байдужими.

Часом хочеться ліпше розуміти сенс кращих людських почуттів, і це можна робити разом із 
героями фільмів! Сюжети про любов і справді здатні повернути віру в те, що кохання існує. 
Тому рекомендуємо невеличку добірку до Дня всіх закоханих. Віримо в те, що в разі, якщо 
ми любимо, то люблять і нас, а в такому разі у життя приходить щастя, успіх, натхнення,
ми маємо хороший настрій та все на роботі, у навчанні й дома робимо із задоволенням!

Інтуїція
(Serendipity)

Чи вірите Ви в долю?

А в кохання з першого погляду?

Якщо ні, то раджу переглянути фільм 
"Інтуїція".

Джонатан і Сара випадково зустрічаються 
на зимовій вулиці Нью-Йорка. Між ними 
відразу виникає тяжіння одне до одного, 
але вони вирішують перевірити чи дійсно 
це доленосна зустріч у досить оригінальний 
спосіб.

Джон пише свій телефон на купюрі, яку тут 
же розмінюють, а Сара на книзі, яку здають 
в магазин. І якщо вони судилися одне одно-
му, то з часом повинні знайти ці номери.
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50 перших поцілунків
(50 First Dates)

Уявіть, що ви повинні щодня доводити силу 
свого кохання. Так і живе головний герой 
фільму – Генрі.

Він знайомиться з красунею Люсі, яка втра-
чає пам’ять після автокатастрофи. Однак 
кохання значно сильніше за недуг. Ніжна та 
надихаюча історія, яка не залишить байду-
жим нікого.

Це безглузде кохання
(Crazy, Stupid, Love)

Кол Уівер має все, однак раптом він дізна-
ється, що дружина Емілі його зрадила.

В барі Кол знайомиться з  Джейкобом, який 
погодився допомогти йому почати нове 
життя, проте Кол кохає дружину. Джейкоб і 
сам закохується, тринадцятирічний син Кола 
закоханий в свою няню, няня кохає Кола...
Сміливий та веселий фільм про головне!

Красуня
(Pretty Woman)

Успішний бізнесмен Едвард Льюіс випадко-
во знайомиться з красивою дівчиною Вівіан, 
що заробляє собі на життя найдревнішою 
професією.

Саме ця зустріч стане для Едварда найвда-
лішою угодою, яка змінить життя назавжди. 
Романтична та відверта кінокартина, яка 
точно запам’ятається.

Ла ла ленд
(La la land)

Музика, джаз, зоряне небо, романтична істо-
рія кохання між джазовим музикантом (Раян 
Гослінг) молодою актрисою (Емма Стоун) в 
Лос-Анджелесі. Ніби звичайна історія кохан-
ня, проте виникає бажання передивлятися 
"Ла ла ленд" багато разів!

Аліна Горак
Лідія Короленко

У СВІТІ КІНО



26

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

Голова редакційної ради:
ХАЧАТУРЯН Хачатур
Володимирович

Шеф-редактори:
МАРТИНЕНКО Світлана
Миколаївна
ДАНЧЕНКО Тетяна Володимирівна
САМОЙЛОВ Олексій Федорович

Дизайн і верстка:
ПОЛКОВЕНКО Тарас Вікторович

Над номером працювали:

Ярослав Малашок
Яна Майданік
Юлія Соценко
Юлія Ахметгораєва

Ольга Данченко
Аліна Горак
Лідія Короленко

Діана Джедді
Наталя Коновал
Варвара Лапшина
Олександр Присяжнюк

Реєстраційне свідоцтво
КВ № 10447 вІд 23.09.2005 р.
Державним комітетом
телебачення
й радіомовлення України

Адреса редакції:
03179, Київ, вул. Львівська, 49.
тел. (044) 424-80-29;
postscriptum_plus@ukr.net

© Редакція «P.S.+»

Засновник: Західно-регіональна асоціація 
клубів ЮНЕСКО, Київський міжнародний 
університет

Редакція зберігає за собою право скрочення 
й редагування прийнятих для публікації 
текстів.
Редакція може публікувати матеріали,
не поділяючи точки зору авторів.
Рукописи не рецензуються й не повертються.
Передрук матеріалів – тільки з дозволу 
редакції.

ТЕАТРАЛЬНЕ ЖИТТЯ В КиМУ

НОВИЙ ТЕАТР "ЧАЙКА" В КиМУ

7 лютого в Київському міжнародному університеті відкрито театр "Чайка",
де студенти коледжу навчатимуться сценічної майстерності під орудою майстрів
Наталії Яхонтової та Іллі Ткаченка. Театр вітав у цей день прем'єрою спектаклю

за п'єсою Я. Пулінович "Як я став... Історія однієї зради або драма про дорослішання",
а 19 лютого в системі підготовки студентів з дисципліни "сценічна мова" відбувся показ 

літературно-музичного спектаклю за п'єсою Д. Самойлова "Над балаганом небо".


