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ІЗ ПЕРШИХ УСТ

ІНТЕРВ'Ю З ПРЕЗИДЕНТОМ
КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

1. Шановний Хачатуре 
Володимировичу! Чи 
прийнято у Вашій сім’ї 
святкувати  День Святого 
Валентина?

– На жаль, ми не святкуємо 
це свято. Бо, я думаю, що, 
напевно, це свято більш 
молодіжне, аніж родинне. 
Зазвичай, мої сини свят-
кують зі своїми другими 
половинками, збираються 
компанією друзів. 

Проте я все-таки вважаю 
це прекрасним святом і в 
будь-якому віці його варто 
відзначати. Я завжди вітаю 
із днем Святого Валентина 
своїх друзів.

2. Чи вірите Ви в кохання з 
першого погляду?

– Так, звісно, вірю. У моєму 
житті таке траплялося, 
тому як же не вірити? Я це 
відчув на собі, можна ска-
зати, що мені пощастило.

3. Якщо це не порушує пра-
вил етики спілкування, роз-
кажіть, як Ви освідчилися у 
коханні своїй дружині?

– Чесно кажучи, у мене є 
правило, ні з ким не діли-
тися особистим життям, 
особливо під час інтерв’ю, 
проте я можу розповісти, як 
ми познайомилися. 

Це вийшло випадково, в 
гостях у моєї тітки. Побачив 
її, дуже сподобалася та, 
можливо, це був той самий 
випадок - кохання з першо-
го погляду!

4. Як Ви вважаєте, кохання 
- це найголовніше в житті 
кожної людини?

– Так, я вважаю, що все 
починається саме з кохан-
ня, бо воно, як дар, як 
щось саме найважливіше! 
Можна навіть сказати, що 
це –  основа життя!

5. Наприклад, італійський 
письменник Данте та 
німецький – Гете у своїх 
творах писали, що кохан-
ня – це найвища сила, яка 
рухає Всесвітом. Чи згодні 
Ви з цим твердженням?

– Згоден, адже вірогідніше, 
що це почуття притаманне 
не тільки людині. Я вва-
жаю, що навіть деякі твари-
ни здатні це відчувати. 

Наприклад, є види тварин, 
які дуже вірні та віданні 
своїй «другій половинці». 
Лебеді здатні себе навіть 
вбити, проте не кожна 
людина на це здатна зара-
ди кохання. Отже, можна 
стверджувати, що тварини, 
як і люди, здатні відчувати, 
тільки прояви у них різні.

6. Зараз є дуже поширеною 
думка, що любов впливає 
на людину в психічному 
плані, тому що іноді люди 
здійснюють різноманітні 
вчинки, і, на жаль, не завж-
ди вони є хорошими?

– Вчинки можуть бути спри-
ятливими, а іноді приво-
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КАЛЕНДАР ПОДІЙ

дять до злочинів на фоні 
ревнощів, наприклад. Це 
все залежить від роботи 
нашого мозку, коли ми поч-
немо більш детальніше 
його вивчати, то отримаємо 
відповіді на всі наші запи-
тання, навіть щодо такої 
складної теми, як кохання 
та почуття загалом.

Я вважаю, що, коли люди-
на дійсно кохає, то вона 
завжди бажає добра та 
це почуття перемагає все 
погане, що може тільки 
бути.

Дуже важливим нюансом є 
вихованість з боку суспіль-
ства, родини, а також 
– генетика. Якщо в генах 
людини закладено так, то, 
як не крути, проте її вже 
навряд чи можна змінити.

7. І за традицією: що б Ви 
хотіли побажати нашим 
студентам і викладачам у  
День Святого  Валентина?

– Звісно, бажаю кохання, 
кохати та бути коханими. 
Завжди, коли я виступаю 
або когось вітаю, бажаю 
три найголовніші складові 
для кожної людини: по-пер-
ше, це здоров’я, адже без 
нього як же бути в житті 
взагалі; по-друге, удачі, 
тому що без неї також не 
обійтися; по-третє, кохання, 
адже воно керує Всесвітом!

Дякуємо Вам за цікаве 
інтерв’ю! Ми, у свою чергу, 
бажаємо Вам також міцного 
здоров’я, удачі та, звісно, 
вічного кохання!

Над інтерв'ю працювали
Іванна Маруга

Лідія Короленко

ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ

Матеріал підготувала 
Анна Слезіна

22 січня є великим днем, 
який об'єднує всіх укра-
їнців. Якщо заглибитися 
в історію цього свята, то 
відомо, що вперше День 
соборності України відсвят-
кували у 1939 році в Хусті.

Святкувати День собор-
ності в нинішній незалежній 
Україні почали у 1999 році 
після виходу Указу тогочас-
ного президента.

У XX столітті українська 
незалежність була прого-
лошена 22 січня 1918 року 
IV Універсалом Української 
Центральної Ради, а зго-
дом (22 січня 1919 року) 
на Софійському майдані в 
Києві відбулася не менш 
вагома подія – об’єднан-
ня Української Народної 

Республіки (УНР) і Західно-
Української Народної 
Республіки (ЗУНР) в одну 
державу.

Важливо розуміти не тіль-
ки значення ключового 
для молодої України дня 
(24 серпня 1991 року), а 
також інші визначальні 
для державотворення істо-
ричні дати. Саме тому 22 
січня є важливим свідчен-
ням того, що у 1919 році 
проголошення Акту злуки 
Української народної рес-
публіки і Західноукраїнської 
народної республіки закла-
ло підвалини державності.
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ГОВОРЯТЬ СТУДЕНТИ

ПРО СТУДЕНТСЬКУ САМОТНІСТЬ

Студенти КиМУ майже 
ніколи не залишаються 
наодинці, перебуваю-
чи разом і на парах, і в 
моменти дозвілля. Тим 
більш цікаво було в них 
дізнатися про те, чи акту-
альне для них поняття 
самотності. Ми запитали:

1) Чи важлива для вас 
згуртованість?

2) Чи почувають себе іноді 
студенти самотньо попри 
те, що майже весь час 
перебувають разом з інши-
ми учасниками навчання?

3) Як урятуватися від 
самотності?

4) Чи пов'язаний поряту-
нок від самотності з пере-
буванням у КиМУ та сту-

дентським життям?

5) Чи важливо за студент-
ських часів належати до 
певних молодіжних груп?

1 курс, “Акторська майстер-
ність”, Остапенко, Лиходух

1. Ну, я думаю, коли колек-
тив дружній і коли всі один 
за одного - це завжди 
плюс. Так більше можли-
востей - коли є команда. 
Вона виховує в нас розу-
міння колективу - нам усе ж 
таки доведеться працювати 
в колективі. Це потрібно.

2. Можливо йому не 
вистачає уваги, якось він 
поводить себе закрито. В 
будь-якому разі є групи де 
когось будять. Нам пощас-
тило в нас все круто.

3. В мене таке дуже рідко 
буває. Наприклад, коли я 
сама нехочу ні з ким спіл-
куватись- я вмикаю музику, 
кіно серіал і заспокоюють.

4. Так, ми вчимось на акто-
рів і ми завжди в команді 
працюємо та навчаємось, 
так, але це не лише акто-
рам слід розвивати

5. Це вибір людини, тут 
навіть коледж чи школа 
нічого не вирішує. Ти сам 
маєш вирішити чи потрібно 
воно тобі.

2 курс, “Підприємництво”, 
Сергійчук

1. По-перше - це коли є 
взаємодопомога, є можди-
вість поставити запитання 
і отримати на нього відпо-
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ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА

ПРО ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

Чому цей день так називаєть-
ся: День Святого Валентина?

Офіційно День усіх закоханих 
існує вже понад 16 століть, 
але свята Любові відомі ще з 
часів стародавніх язичницьких 
культур. Наприклад, римляни 
в середині лютого святкува-
ли Lupercalia - фестиваль на 
честь богині любові. На Русі 
було своє свято закоханих, 
тільки не взимку, а на початку 
літа. Воно було пов'язане з 

легендарною історією любові 
Петра та Февронії і присвя-
чене Купалі - язичницькому 
слов'янському богові, сино-
ві Перуна. Проте, є у свята 
і конкретний "винуватець" 
- християнський священик 
Валентин.

Святий великомученик 
Валентин народився у тре-
тьому столітті нашої ери в 
м.Терні, в Римській імперії. 
Став священиком.  У той 
далекий суворий час тодіш-
ній римський імператор Юлій 
Клавдій II заборонив воїнам 
одружуватися, щоб не відво-
лікатися від головних справ. 
Але молодий священник 

відь, особливо, коли група 
дружня.

2. Так, буває, коли залиша-
ються без уваги оточуючих.

3. Просто займаюся спра-
вами, які мені подобаються.

4. Так, наприклад, я здо-
буваю спеціальність 
"Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність" і, 
по-суті, весь час перебуваю 
з одногруапниками в КиМУ.

5. Гадаю, в кожного є свій 
вибір, якщо, наприклад, 
хочеться піти на мітинг, то 
варто йти.

2 курс, “Психологія”, 
Покатилова

1. Я думаю, це краще, ніж 
самому бути.

2. Можливо, у людини є 
комплекси, вона закрита і 
не прагне комунікувати з 
іншими.

3. Займаюся своїми спра-
вами. Краще відволікти-
ся, десь піти погуляти. Я 
займаюсь спортом, і щоб 
не почуватися сумно, про-
сто виходжу з дому і роблю 
те, що мені подобається.

4. Взагалі, потрібно навчи-
тися бути наодинці. Вміти 
почуватися добре, коли ти 
сам. Не залежати від інших 
людей.

5. Думаю, так, бо це різно-
манітність, комунікація з 
іншими та розвиток.

Інтерв'ю підготувала
Діана Митченко

Валентин таємно вінчав охо-
чих і за це був засуджений до 
смерті. У в'язниці він познайо-
мився з Джулією, вона була 
дочкою наглядача. Перед 
стратою він залишив дівчині 
лист з освідченням в коханні. 
страчували 14 лютого 269 р. 
Лист прочитаний був тільки 
після страти. Вважається, що 
відтоді й пішов звичай писати 
листівки-Валентинки.

Символічно, що дата страти 
св. Валентина збіглася в часі 
з римськими торжествами на 
честь Юнони, богині любо-
ві. Згодом св. Валентин був 
похований в Римі (за іншими 
даними, частина його мощів 
знаходиться на його батьків-
щині в м.Терні і в церкві св. 
Антонія в Мадриді). Через дві-
сті років Валентина проголо-
сили Святим всіх закоханих.

У світі
В Англії хлопці та дівчата 
вірять особливо сильно в 
гадання на День святого 
Валентина. Наприклад, неза-
міжні дівчата 14 лютого проки-
даються до сходу сонця, ста-
ють до вікна і дивляться на 
чоловіків, що проходять повз  
вікна. Згідно повір’я, перший 
чоловік, якого вони побачать, і 
є їх майбутній коханий.

В Уельсі вирізали дерев’яні 
«ложки кохання» і презенту-
вали їх коханим 14 лютого. 
Ложки прикрашали серця-
ми, ключами та замковими 
щілинами, що означало: 
«ти знайшов шлях до мого 
серця». Також існував звичай 
наряджати дітей доросли-
ми. Діти ходили з дому в дім 
та співали пісні про святого 
Валентина.
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ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА

У Дербші (одному з графств 
центральної Англії) дівчата від 
3 до 12 разів обходять церкву 
опівночі, повторюючи спеці-
альні вірші. І після цієї нехи-
трої процедури вони вірили, 
що до них прийде справжнє 
кохання. Крім того, незаміжні 
англійські дівчата обов’язково 
в цей день кидають у річку чи 
ставок згорнуті клаптики папе-
ру з написаними на них чоло-
вічими іменами. Той чоловік 
і буде майбутнім нареченим, 
чиє ім’я випливе на поверхню 
першим.

У наш час для американок 14 
лютого є надзвичайно важ-
ливою датою. 
Перебуваючи 
зі своїм коха-
ним у цей день 
разом, амери-
канка негайно 
робить йому 
пропозицію. 
За традиці-
єю, відмовити 
він просто не 
може. Ну а 
якщо він все 
ж таки відмо-
вить, в якості 
компенсації 
можна вима-
гати шовкову червону сукню 
(краще, звичайно, від відо-
мого кутюр’є), в якій можна 
розпочати нове життя з більш 
рішучим чоловіком.

Серйозні німці вважають 
кохання чимось на зразок 
тихого божевілля, так що 
святий Валентин для них, 
передусім, покровитель боже-
вільних. Німці прикрашають у 
цей день психіатричні лікарні 
пурпуровими смужками, а в 
каплицях проводять спеці-
альне богослужіння.Так що, 
якщо 14 лютого в Німеччині 
ви натрапите на будівлю, при-
крашену смужками та пові-
тряними кульками, можете 
не сумніватися - перед вами 
психіатрична лікарня.

У пристрасних та охочих до 
кохання французів у День 
святого Валентина прийнято 
дарувати коштовності. А ще 
французи першими ввели у 
себе «валентинки» як любовні 
послання-віршики.

Спокійні поляки воліють у цей 
день відвідувати Познанську 
метрополію, де, за повір’ям, 
упокоєний прах святого 
Валентина, а над головним 
престолом знаходиться його 
чудотворна ікона. Поляки 
вірять, що паломництво до 
неї допомагає в любовних 
справах.

Безтурботні італійці відміча-
ють День святого Валентина 
зовсім по-іншому. Вони вва-
жають своїм обов’язком дару-
вати коханій подарунки, в 
основному, солодощі. В Італії 
цей день так і називається: 
«солодкий».

В романтичній Данії люди від-
силають одне одному засуше-
ні білі квіти.

В Японії традиція дарувати в 
цей день солодке теж з’яви-
лася не просто так, а завдяки 
одній компанії з виробни-
цтва шоколаду. Там почали 
святкувати День святого 
Валентина в 30-ті роки, й до 
наших днів шоколад зали-
шається найбільш розповсю-
дженим подарунком. До речі, 

там День святого Валентина 
дещо нагадує «8 Березня для 
чоловіків», тому що японські 
чоловіки отримують, напевно, 
навіть більше подарунків, ніж 
жінки. Азартні японці в цей 
день влаштовують змагання 
на найголосніше признання 
в коханні. Той, хто гучніше за 
всіх заявить про свої почуття 
в мікрофон, отримає приз. 
Звичайно, усі подарунки чоло-
вікам і дістаються.

Проте найбільш бурхливі 
святкування Дня святого 
Валентина проходять уже 
декілька років на Ямайці. Ось, 
наприклад, у минулому році 

на одному з 
модних курор-
тів відбува-
лися… «голі 
весілля»: пари 
обмінювали-
ся обручками 
«в чому мати 
народила».

Але є країни, 
які вже зовсім 
по-особливому 
відрізнились 
у святкуванні 
Дня святого 
Валентина. В 

першу чергу, це Саудівська 
Аравія, котра залишається 
єдиною в світі країною, де це 
свято… офіціально забороне-
но, причому під страхом вели-
ких штрафів.

Саудівська Комісія по впро-
вадженню доброчесності та 
запобіганню гріха (!) поста-
новила, що День святого 
Валентина слід заборонити, 
оскільки згубні західні тради-
ції бентежать уми молодого 
покоління Саудівської Аравії, 
а такого роду свята культиву-
ють гріх. Усім магазинам кра-
їни категорично заборонено 
торгувати плюшевими ведме-
диками, «валентинками» та 
різною символікою, що стосу-
ється цього свята. Магазинам 
квітів наказано не торгувати в 



7

ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА

День всіх закоханих червони-
ми трояндами.
Історія квіток троянд.

Перша троянда була виро-
щена в Азії близько 5000 
років тому. А ось дикі квіти ще 
старші – перші з них з'яви-
лися близько 35 мільйонів 
років тому. В день Святого 
Валентина продається не 
менше 3 мільйонів троянд – 
схоже, ця квітка витримала 
випробування часом. У дав-
нину вважали троянду боже-
ственною квіткою. Богиня 
Флора одного разу побачила 
красиву дівчину і перетворила 
її на квітку; Афродіта додала 
квітці красу; три грації – блиск 
і шарм. Діоніс пожертвував 
ароматний нектар, Зефір роз-
дув хмари, щоб Аполлон міг 
поливати троянду і під сон-
цем. Коли квітка виросла, її 
було переданий Еросу – бого-
ві любові, відтоді її назвою є 
“Королева квітів”.

Римляни мали власну леген-
ду про походження троянд. 
За легендою, багато жени-
хів прагнули одружитися на 
красивій дівчині з іменем 
Rodanthe, але жодним з них 
вона не зацікавилася. Ці 
люди були настільки засму-
чені її байдужістю, що увірва-
лися в її будинок, виламавши 
двері. Цей епізод обурив 
богиню Діану. З метою пока-
рання вона перетворила кра-
суню на квітку, а її поклонни-
ків – у голки. 

Яким би не було походження 
троянд, вони, безперечно, 
є символом краси і любові. 
Загальновідомо, що значення 
червоних троянд – “Я тебе 
кохаю”. Комбінований букет з 
червоних і білих троянд озна-
чає єдність і дружбу, рожевий 
– витонченість і елегантність, 
жовтий – радість, оранжевий 
або кораловий – бажання, 
букет бордових троянд робить 
комплімент красі вашої коха-
ної, біла троянда означає “ти 

Матеріал збирала
Марина Бережняк

божественна”, але бутони 
білих троянд оголошують “ти 
дуже юна для кохання.”

Якщо Ви хочете відхилити-
ся від традиції, або якщо “я 
кохаю тебе ” – не те, що спа-
дає вам на думку при згадці 
про людину, якій ви хочете 
підносити квіти, подаруйте 
щось інше. Різні квіти мають 
стільки значень! І хризантема, 
і тюльпани, і гвоздики можуть 
бути певними символами. 
Маргаритка достойна оспі-
вувати красу вашої коханої. 
Гарденія означає невисловле-
ну любов, фіалки – прихиль-
ність. Нарцис означає себе-
любство, а кактус – щирість.

У що вірять
За одним повір’ям, саме цього 
дня всі птахи вибирають собі 
пару. Тому деякі романтичні 
панночки стверджують, що 
цього дня вони мають право 
підійти до будь-якого чоловіка 
і соромливо попросити одру-
жуватися. Якщо ви зважилися 
на цей крок, то пам'ятаєте, 
що:

- по-перше, День святого 
Валентина – 14 лютого

- по-друге, треба уточнити, за 
кого виходите заміж

- по-третє, вимагати, щоб 
чоловік це зробив негайно, бо 
потім він може відмахуватися.

За іншим повір'ям, який пер-
ший чоловік зустрівся дівчині 
14 лютого в День Валентина, 
той і повинен бути її 
Валентином. Тому цього дня, 
надівши улюблене плаття і 
вийшовши з будинку, варто 
виявити особливу обереж-
ність і пильність, аби перший 
чоловік виявився відповідною 
партією.

Алхімія кохання
Вже й в Україні прижився 
день святого Валентина. У 
нас цей день більш ліричний 

і не викликає комерційного 
буму, як у західних країнах. 
Але подарунок обирати все 
ж необхідно. Хоча вирішення 
питання часто доволі просте 
— парфумерія. Дійсно, немає 
у світі речей більш тісно вза-
ємозалежних, аніж кохання і 
запах, запах і кохання.
Існують пахощі, що посилю-
ють потяг, і навпаки, повністю 
блокують його. За давніх 
часів таємними рецептами 
володіли чаклуни, маги, зна-
харі. При королівських дворах 
алхіміки шукали формули 
життя, кохання, вічної моло-
дості: деякі з цих рецептів 
перевірені часом і дійшли до 
наших днів.

У Древньому Римі духи готу-
вали з нарцису, лілії, троянд 
і гранату, пахучого очерету, а 
пахучий екстракт подавали 
в посудинах із дорогоцінного 
оніксу. В епоху завоювань 
Олександра Македонського 
весь світ користувався пря-
ними єгипетськими духами. А 
скіфи Причорномор’я натира-
ли тіло й обличчя спеціаль-
ним складом, отриманим із 
кипарису, тім’яну, кедрового 
дерева. 
Нині відомі різноманітні 
збудливі засоби рослинного 
походження, що їх назива-
ють афродізіаками (від дав-
ньогрецької богині кохання 
Афродити). Таємниці пахощів 
були прекрасно відомі дав-
ньогрецьким жінкам, в Афінах 
навіть були духи для різнома-
нітних частин тіла: з екстракту 
плюща, із садової материнки, 
із м’яти тощо.

Історія історією, але в День 
закоханих вдало підібраний 
аромат і справді може вияви-
тися прекрасним подарунком 
для коханої!
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ВІТАЄМО

Вітаємо студентів КиМУ 
і викладачів із Днем усіх 
закоханих!

До цього свята природа вже 
підготувала сюрприз, пода-
рувавши неймовірно красиві 
сніжні пейзажі. Є чудова наго-
да помилуватися цим видови-
щем, але що робити тим, кого 
холодна пора року пригнічує? 

Спробуємо розібратися!

Чи можна насолодитися 
самотністю, коли багато хто 
має пару?
Варто зареєструватися на 
сайті знайомств або скачати 
собі додаток для цієї справи. 
До кожного кохання прихо-
дить по-різному, кожен руха-
ється назустріч любові у влас-
ному темпі!

Ліниві закохані?
Можливо й таке, та прига-
даємо, заради чого ми тут 
зібралися. Просто пролежати 
весь день у ліжку за перегля-
дом серіалів - без проблем, та 
поки морози з вірусами виру-

Поради записала
Діана Митченко 

ють за вікном, це може бути 
момент зробити щось для 
свого кохання!

Натхненні один одним.
Годівниця для птахів є кра-
щим варіантом спільного 
дозвілля, ніж валентинки, 
що неодмінно загубляться. 
Можна надати спільно виго-
товленій речі вишуканості, 
пошукати кращі матеріали 
разом, щоб і птахи відчули на 
собі результати вашого кохан-
ня.

Короткі послання.
І знову скористаймося 
щедрим подарунком природи 
та напишемо те, що в душі, 
але не в дешевій валентинці, 
а на снігу. Коротко, мило, зро-
зуміло.

Випробування снігом (лише 
для найвитриваліших).
Збудувати хатинку зі снігу - 
ніби й дитяча забава, проте 
й спосіб перевірити себе на 
витривалість. Тільки варто 
врахувати погодні умови, щоб 
уникнути переохолодження.

ВІТАЄМО З ДНЕМ ЗАКОХАНИХ!
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ВІСТІ З КОЛЕДЖУ

Місто замело снігом, тривають морози, і часом студентові 
неясно, що робити в таку погоду, залишаючись удома. Хтось 
переконаний: серіали, ковдра, чай. А як щодо альтернативи 

двом останнім пунктам? Говоримо про проект «Моя мовна 
стійкість», що дає можливість особисто взяти участь у 
вирішенні мовного питання. Проект цікавий ще й тим, 

що можна бути його учасником або частиною команди. 
Хочеш знати, що турбує україномовних громадян? Чи як 

вони об’єднують творчість і мовну позицію? Можливо, 
маєш власну історію переходу з російської на українську, 
чи таланти або хобі? Команда Мовної стійкості не бачить 

обмежень для саморозвитку та амбіцій.

Темою цікавилась
Діана Митченко

ГОВОРИМО УКРАЇНСЬКОЮ В БУДЬ-ЯКУ ПОРУ РОКУ
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ВИБОРИ ГОЛОВИ УЧНІВСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

Кожен із батьків мріє 
бачити свою дитину 
щасливою та успішною. 
А що потрібно для успі-
ху? На це запитання 
спробували відповісти 
учасники виборів голови 
учнівського парламенту 
Ліцею КиМУ наприкінці 
минулого року.

По-перше, це знання та 
вміння, які опановують діти. 
Система навчання ліцею 
– двомовна, робочими є 
англійська та українська.
Діти від 5 класу поступово, 
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крок за кроком, вчать пред-
мети спочатку частково, а 
потім у старших класах – 
більшою мірою англійською 
мовою, тому в ліцеїстів 
немає проблем зі сприй-
няттям інформації, в тому 
числі наукової, з англомов-
них джерел.

Але, крім, власне, знань, 
щоб досягти успіху, потріб-
но вміння самостійно діяти, 
нестандартно мислити, 
приймати рішення, здійс-
нювати задумане і нести 
відповідальність. І цьому 
можна навчитися, хоча 
бути справжнім свідомим 
громадянином та лідером 
досить складно.

Від першого дня у Ліцеї 
учні створюють власну 
державу, координаційним 
центром якої є учнівський 
парламент. Основні момен-
ти його життєвого устрою 
викладено у Положенні про 
учнівське самоврядування. 

Наприкінці 2020 року в 
нас було 5 кандидатів на 
посаду Голови парламен-
ту, які виступали зі своєю 
передвиборчою програмою, 
планом дій на найближ-
чий час. Кожен із них хотів 
переконати ліцеістів в тому, 
що саме він зможе зробити 
життя учнівської спільноти 
більш цікавим і змістов-
ним. Вибори пройшли дуже 
активно і цікаво.

Учнівському Парламенту 
підпорядковано чотири 
комітети (внутрішніх справ, 
культури, освіти та комітет 
спорту). Кожен з них пра-
цює за певним напрямом. 
Допомогу в налагодженні 
успішної діяльності коміте-
тів надають наші педагоги. 
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Це стосується як окремих 
організаційних питань, 
перспективи подальшої 
спільної діяльності, творчої 
активність під час занять,  
так і розвитку особистісних  
лідерських якостей, таких, 
як: критичне мислення, 
вміння аналізувати, вирішу-
вати конфлікти, ефективно 
спілкуватися.

Ми робимо все можливе, 
щоб парламент  працював  
із повною відповідальністю, 
правами і компетенцією. 
Завдяки цьому і в міру того, 
як учні залучаються до 
серйозних, важливих ліцей-
ських справ, вони бачать, 
що їх вирішення великою 
мірою залежить від внеску 
кожного, тому значно зро-
стають ініціатива та актив-
ність учнів, відповідаль-
ність як за долю ліцею, так 
і за свою особисто.

Вразило, коли підійшов 
ліцеїст, який не переміг, та 
сказав: «Прикро, коли твої 
мрії збуваються у інших! 
Але я готовий працювати, 
щоб і моя здійснилась».

Тут навчають не сиді-
ти і чекати, що прийде 
хтось і поліпшить життя, а 
треба самим відчути себе 
справжніми господаря-
ми і, водночас, зрозуміти, 
наскільки це важливо вміти 
організовувати роботу, 
брати на себе відповідаль-
ність і приймати рішення. 

Ми щиро віримо, що наші 
ліцеісти завдяки набутому 
досвіду в дорослому житті 
стануть депутатами, міні-
страми, мерами міст і міс-
течок та розбудовуватимуть 
нашу державу вже на наці-
ональному рівні!
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СКОРО НА КІНОЕКРАНАХ

BIOS

Після загибелі більшості 
представників людства 
головний герой створює 
робота з людським інтелек-
том, що приглядатиме за 
своїм господарем і залиш-
ками населення планети.

Вихід по-французьки

Що робити, коли втраче-
но все? Правильно, їхати 
невідомо куди. Це рішення 
прийняла головна героїня, 
забравши сина та містичну 
істоту в тілі кота до Парижу.

007: Не час помирати 

25-тий фільм про Джеймса 
Бонда. Травми, аварії 
та багато несподіванок: 
мабуть, для інтриги. Зате 
точно відомо, що для філь-
му залучено оскароносців.

Багато святих Ньюарка

У Ньюарк у 1967 році 
стався велетеньский 
наплив афроамериканців. 
«Порішати» це питання 
взялась італійська мафія. 
Про наслідки та підсумки.

США проти Біллі Голідей 

1947 рік. Джазова співачка 
потрапила на лаву підсуд-
них за наркотики та про-
тест проти правлячих кіл. 
Історія найпопулярнішої 
співачки тих часів.
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Минулої ночі в Сохо

Відхилення від традиційної 
комічності в жахах Едгара 
Райда і втаємничені обста-
вини зйомок фільму. Про 
сюжет відомо мало. Чи 
став знімальний майданчик 
на варту сюжету?

Шан-Чі та легенда
десяти кілець

Шанс зрозуміти минуле і 
дізнатися про те, що зму-
шує головного героя вдер-
тися до таємної організації 
«Десять кілець».

Найкращий стрілець: 
Маверік

Сіквел фільму 1986 року, 
та тут головні герої мають 
більш високі посади, інше 
майже без змін, наприклад 
зовнішність Тома Круза.

Лука

Мультфільм триває понад 
годину і розповідає про 
братів наших менших. 
Навіть якщо деякі з них 
завбільшки з будинок і є 
морськими чудовиськами.

Мисливці на привидів:
з того світу

Новому фільму вдалося 
відрізнитися від оригіналу. 
Його вже чекають у кіноза-
лі. Врятують світ ті, хто не 
має до цього відношення.

Тихе місце 2

Для головних героїв тиша 
- єдиний спосіб вижити. На 
залишки людства полюють 
істоти з надто розвиненим 
слухом. Чи не пора покін-
чити з таким життям?
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Французький вісник

У вигаданому французько-
му місті в середині XX сто-
ліття група американських 
журналістів вирішує засну-
вати журнал "Французький 
вісник".

Вестсайдська історія

Оновлення класичного 
бродвейського мюзи-
клу за сюжетом "Ромео і 
Джульєтти". Закохана пара, 
опинилась між двох банд.

Король Річард

Оповідь про чоловіка на 
ім'я Річард Вільямс, батька 
тенісних зірок Венери та 
Серени. Тренувати своїх 
доньок він почав, коли їм 
було лише чотири роки.

Вічні

Це нова екранізація комік-
сів Marvel, де ролі вико-
нали Джолі, Нанджіані, 
Медден та Гаєк. Вічні, без-
смертні прибульці стають 
на захист людства.

Дюна

До екранізації однойменно-
го міжгалактичного епосу 
Френка Герберта долучив-
ся Дені Вільнев. "Дюна" 
Вільнева має бути успішні-
шою, ніж у Лінча.

Фільми радила
Діана Митченко


