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            ІЗ ПЕРШИХ УСТ

 

Зимові свята позаду, але відчут-
тя новорічно-різдвяної атмосфери 
ще не вщухло, розкажіть про най-
більш пам’ятний спогад про свят-
кування Нового року, можливо, щось 
пов’язане з Вашим дитинством?

У нашій сім’ї існує традиція – 
обов’язкове святкування в родинному 
колі Нового року та Різдва Христового. 
Нам завжди було весело проводити час 
разом, особливо на Новий рік. Коли я 
був маленьким, пам’ятаю, як наступно-
го дня ми запрошували до себе додому 
гостей і влаштовували велике застілля, 
адже так у нас прийнято. Пам’ятаю, що 
головним святом для моєї бабусі завжди 
було Різдво.

Як Ви вважаєте, чому в наші часи 
молоді люди забувають про такі но-
ворічні традиції, як колядки, щедрів-
ки, не засівають на старий Новий 
рік, і святкують Різдво в клубах, а 
не вдома?

Багато в наш час є і хорошого, і 
поганого. Зазвичай, за моїми спосте-
реженнями, погане наші люди швид-
ше сприймають і засвоюють, ніж хо-
роше. Розумієте, є у нас чудові свята. 
Свято Івана Купала, наприклад, існує 
ще за часів Київської Русі, але зараз 
його майже не святкують, хоча рані-
ше його дуже любили й поважали. Ще 
був також Святвечір – влаштовували 
вертепи, ходили діти хатами й коля-
дували. Зараз ж – оці всілякі скажені 
Хелоу-Мелоу (Хеловін). Коли підня-
ли «залізну завісу», вони прийшли і 
до нас. Розумієте? Навіть змінилися 
вигуки: «Хей! Оу! Чи там: Вау!», – те-
пер кажуть. Штучно ввели це, у на-
ших традиціях його не було, тому я 
вважаю, що це лише історична біда. 
Завжди молодь бере щось нове, за-
кордонне. І, як засвідчує практика, все 
погане беремо, а хороше не завжди 
помічаємо!  

На Заході віддають перевагу 
Різдву, а у наших краях головним 
святом є Новий рік, яке з цих свят 
особисто Вам подобається біль-
ше? І чому?

Я вважаю, що Новий рік та Різдво 
Христове – це тотожні свята, адже 
новий рік починається з народження 
Ісуса Христа. Так історично склалося, 
що ці свята розрізняють через брак 
духовності, яка є дуже важливою ос-
новою життя людини.

Київського міжнародного університету
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25 січня – Міжнародний день сту-
дента і Міжнародний день Тетяни, 
яка здавна вважалася покровитель-
кою всіх студентів.  

Що б ви хотіли побажати студен-
там Київського міжнародного універ-
ситету цього дня?

Що ж студенту побажати? У першу 
чергу – здоров’я, вдачі, успіхів у навчанні. 
Успіхи займають третє місце після здо-
ров’я і вдачі, бо хороші знання – хороше 
майбутнє, хороша перспектива!

Хочу, щоб вони жили повноцінним 
життям, тому що такого періоду в їхньому 
житті вже ніколи не буде. Це найцікавіший 
період у житті людини! Я чудово пам’ятаю 
свої студентські роки – найкращий період 
мого життя – ні родини, ні турбот. Весе-
ло було, свобода і танці. Вдень – навчан-
ня, ввечері – влаштовували танцювальні 
майданчики. Ви це називаєте «дискотека». 
У нашому інституті дівчат було набагато 
більше, ніж хлопців, тому на танці до нас 
привозили курсантів із військових учи-
лищ, щоб дівчата не сумували. Багато хто 
з них познайомився, а згодом одружився. 
Дехто навіть поїхав із чоловіком на війсь-
кову службу.

Взагалі студентство – це повноцінне 
життя, найкращий його період. Навіть, 
якщо запитати будь-кого: «Який період 
вашого життя був найкращим?», – від-
повіддю буде: «Студентство». А відтак, 
живіть ці роки на повну силу, бо їх уже 
ніколи не вернеш! 

Короленко ЛІДІЯ, Корсун РОСТИСЛАВ, 
студенти IV курсу Коледжу КиМУ спеціаль-
ності «видавнича справа та редагування»

Університет чекає 
абітурієнтів - 2019  День відкритих дверей розпочався творчим музично-хо-

реографічним вітанням студентів спеціальності «сценічне мис-
тецтво» Коледжу КиМУ, виступами проректорів, професорів С.В. 
Рудаківської та А.І. Некряч.
 Майбутніх студентів привітали керівники структурних 
підрозділів КиМУ (шість навчально-наукових інститутів, п’ять 
факультетів, Коледж), крім друкованої інформаційної продукції 
гості переглянули відео-презентацію, відвідали спеціалізовані 
кабінети, лабораторії, навчальну аптеку, стоматологічну клініку, 
телестудію, театр «Ковчег», дізналися про переваги навчання у 
КиМУ, освітні програми, можливість отримати глибокі знання 
з англійської мови, диплом європейського університету, умов 
проживання у гуртожитках, вартість навчання, діючу систему 
знижок, а також отримали Сертифікати з результатами пробних 
вступних випробувань, які дають знижку в оплаті за навчання до 
40 %.
 Захід був цікавим також для випускників дев’ятих класів, 
які планують вступати до Коледжу КиМУ, який готує молодших 
спеціалістів з восьми спеціальностей. З метою підготовки до 
вступу, 15 дев’ятикласників долучилися до складу слухачів підго-
товчого відділення (Інформація з сайту університету)

 Якщо театр починається з вішалки, то вищий 
заклад освіти - з дня відкритих дверей. Саме після цієї 
події більшість абітурієнтів приймають остаточне рі-
шення: вступати чи ні в обраний університет, коледж. 
Потрібно це в першу чергу самому абітурієнту, щоб 
остаточно визначитися з факультетом, спеціальністю, 
спеціалізацією і формою навчання.
 Саме з цією метою 26 cічня 2019 року в 
Київському міжнародному університеті відбувся День 
відкритих дверей, який зібрав близько 450 випуск-
ників-2019 з м. Києва, Чернігова, Миколаєва, Київсь-
кої та Херсонської областей.
 Участь у заході взяли також учасники проб-
них вступних випробувань у форматі наближеному до 
ЗНО, які проводив Центр доуніверситетської освіти 
університету в період з 21 по 26 січня 2019 р. та учас-
ники проекту «Професійний вибір через профільне 
навчання», що реалізується Київським міжнародним 
університетом в межах програми «Школа – КиМУ: 
партнери в освіті».
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 Як святкують Новий рік в Україні
 Святкування Нового року в Україні має тривалу 
та непросту історію.  Наші прадіди святкували його у 
різний час: у березні, вересні та січні. У наші часи двічі:  
в ніч на 1-ше та 14 січня. На території України святку-
вання Нового року 01 січня було введене російським 
царем Петром І у 1699 році.
 Традиційна новорічна обрядовість українців – 
це зимові свята, серед яких за старим стилем виділя-
ються 25 грудня (Різдво), 01 січня (Новий рік), 6 січня 
(Святвечір). Вечір 31 грудня називали багатим або ще-
дрим і готували багатий святковий стіл. Специфічними 
складовими традиційного українського новоріччя були 
величальні обходи й поздоровлення (щедрування, за-
сівання), ритуальний обмін вечерею, обряди та ігри з 
масками («Маланка», «Коза»), тощо. Деякі з них широ-
ко побутують і донині.
 В Україні тривалий час традиційним святковим 
символом на Новий рік була не зелена ялинка, а «дідух». 
Виготовляли його з кулів або першого зажинкового 
снопа. Кільканадцять пучків, окремо обплетених со-
ломинками, вв’язували у пишний вінок. Знизу робили 
розгалуження, щоб «дідух» міг стояти. У світлиці дідух 
ставили напередодні багатої куті. Свою обрядову роль 
він виконував упродовж усіх різдвяних свят.

 СВЯТКУВАННЯ РІЗДВА В МІСТАХ УКРАЇНИ
 Традиційно починають готуватися до Різдва напе-
редодні, адже 6 січня – Святий вечір, коли за пісним, але 
багатим столом, повинна зібратися вся родина. За кілька 
днів перед цим усе вимивають і вичищають, житло при-
крашають святковими рушниками, солом’яними оберега-
ми (павуками), вносять і ставлять на покуть (святий кут) 
дідуха – сніп пшениці, прикрашений стрічками.
 Страви на різдвяному столі. Зазвичай, на Різдво 
припускають, що господині зранку будуть готувати 
12 пісних страв. Це можуть бути борщ з грибами, варе-
ники з різноманітною начинкою, пиріжки, рибні страви і 
багато всього іншого. Але головними цього вечора були і 
залишаються й зараз кутя і узвар.
 КОЛЯДКИ. Далі святкування Різдва в Україні ви-
ходило за межі сім’ї, адже після вечері діти і молодь зби-
ралися групками, щоб продовжити його у кожній хаті, де 
починали колядувати – ходити по хатах із зіркою і викону-
вати обрядові пісні – колядки.
 

01 січня – Новий рік

07 січня – Різдво Христове

Цікаві дні у січні 
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 Хрещення: історія та традиції...
 Свято Хрещення закінчує двадцять свя-
точних днів. У цей день Православна церква 
святкує входження Ісуса Христа на шлях служін-
ня людям, початок його проповіді (пише портал 
Православний церковний календар).
 Хрещення (Богоявлення) – один із най-
перших християнських свят (письмові згадки про 
нього сходять до ІІ століття). Воно старше Різдво 
Христове, яке святкували разом із ним до четвер-
того століття. В IV столітті в Римі стали святкува-
ти Різдво 25 грудня – в день непереможного сонця. 
Але давнє поєднання свят залишилося в деяких 
східних церквах: вірмени та індійці-християни 
Малабара продовжують святкувати Різдво 6 січ-
ня, в день Богоявлення. Традиція святкувати 06 
січня «старе» Різдво збереглися і на Шотландсь-
ких островах (де влітку білі ночі, а взимку – спо-
лохи). І раніше від Різдва і Богоявленню передує 
Святвечір.
 У саме свято зранку йшли в храм до обід-
ні і на велике освячення води, а потім на святко-
ву трапезу, де подавали каші, щедра приправлені 
олією, млинці, наваристі борщі, холодці, ковбаси 
і запечену свинину. В деяких місцевостях приго-
щалися «квадратними» млинцями – «щоб води-
лися гроші».
 На свято Богоявлення (Хрещення) освячу-
ють воду. Вода – джерело життя людського, її ос-
вячення означає в православ’ї освячення життя.
 У всьому світі, де є можливість, святити 
воду виходять на річку, на море чи озеро, а якщо 
немає можливості, воду освячують у храмі, і так – 
всюди і скрізь освячується вода. На замерзлих 
водоймах  воду освячують в особливих ополон-
ках, які називають «йордань» у спогад хрещення  
Христа в Йордані. Існує традиція купання у цих 
ополонках.
 Водохресною водою лікують рани, окроп- 
ляють кожен куточок свого житла, тоді вдома буде 
лад і спокій. Свято, зазвичай, супроводжуєть-
ся обрядом випускання голубів, що символізує 
закінчуються свята, яких потрібно випустити на 
волю.

19 січня – Хрещення господнє 
свято Богоявлення
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 Свята Тетяна, день пам’яті якої упродовж 
ХІХ століть відзначають християни , жила в Римі 
на початку другого століття нашої ери. Як і її бать-
ко, вона була таємною послідовницею вчення Ісу-
са Христа. У ті роки в Римській імперії панували 
погани, тому прихильникам інших вірувань дово-
дилося приховувати свої переконання. 
 Тетяна Римська, незважаючи на багате при-
дане, не вийшла заміж: своє життя вона вирішила 
присвятити Богові. Дівчина стала діаконисою (цей 
сан відповідає чоловіків), служила в храмі і допо-
магала хворим і незаможнім. 
 Житіє Тетяни свідчить, що в 222 році її схо-
пили войовничо налаштовані язичники, які на-
магалися викорінити християнство в Римі і його 
околицях. Коли Тетяна відмовилася відхреститися 
від своєї віри, її стали катувати прямо у храмі: ви-
кололи їй очі, різали бритвами оголене тіло.  
 За переказами, кров великомучениці пере-
творювалася на молоко, а її мучителі тут же вми-
рали у страшних муках. У підсумку непокірну 
обезголовили.  

25 січня – День Тетяни

 Ім’я Тетяни було внесено до спис-
ку тих, хто постраждав за віру, а іменини 
стали загальнонародним святом для тих, 
хто має таке ж ім’я.

НАТАЛІЯ Горбач, ВАЛЕРІЯ Янко, студенти ІІІ курсу 
спеціальності «журналістика» Інституту журналістики, кіно і  телебачення 

З історії виникнення
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ЕКСКУРСІЯ 

У МІСТО ЛЬВІВ

            ЦЕ МИ – ЛІЦЕЙ КиМУ!

 На зимових канікулах, на передодні католицького Різд-
ва, учні 10-х класів разом із заступником директора з навчаль-
но-виховної роботи Депутат Н.О., класним керівником 
Хайдуровим В.В. і вчителем фізики Барбасовим С.О. відвідали 
культурну столицю України – місто Львів.

 Львів – це величезний архітектурний музей під відкри-
тим небом, який нараховує безліч  історичних, архітектурних і 
культурних пам’яток, зокрема: Площа Ринок, Львівська ратуша, 
Домініканський та Бернардинський собори,  Високий Замок, 
Оперний театр, Палац Потоцьких, Будинок вчених, Італійський 
дворик  тощо.

 Місто ніби завмерло у часі… Старі будинки, що тіснять-
ся між собою, показуючи дивовижні фасади, затишні вулички, 
виложені бруківкою, разом із чарівними ліхтарями створюють 
неповторні відчуття. На вулицях можна зустріти музикантів, 
ковалів, сучасних персонажів. 
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 Вражають дрібні крамниці, майстерні, кав’яр-
ні, кафе і ресторани, що розкидані тут в неймовірній 
кількості. 
 Усе має  свій неповторний настрій –  від загад-
кових кавових «копалень», майстерень шоколаду та 
карамелі – до таємничого «Дому легенд». Всі вони так 
і запрошують зайти та насолодитися їхньою атмосфе-
рою.
 Найкрасивіший же Львів виявився саме вве-
чері, коли запалюються численні ліхтарі, створюючи 
новорічну та затишну атмосферу, особливо біля цен-
тральної ялинки міста, де можна було почути багато 
святкових пісень, колядок і щедрівок. 
 Після екскурсій учні мали багато вільного 
часу, який можна було використати з користю, щоб 
погуляти вулицями та сповна насолодитися атмосфе-
рою старого міста Лева.
 Стомлені, але з масою позитивних емоцій та 
вражень, туристи-кияни залишили місто з надією по-
вернутися до нього ще раз.
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 19 грудня 2018 року ліцеїсти запросили  своїх викла-
дачів, батьків і  гостей у новорічну подорож.
 Із привітанням до присутніх у залі звернувся Хача-
турян Хачатур Володимирович,  президент Київського між-
народного університету, який побажав у новому році добра, 
успіхів, примноження гарних справ.
 Ведучі – Долгодуш Олександра та Караульний Нікіта–  
майстерно справлялися із завданням чарівників, які перемі-
щали всіх у різні куточки світу.
 Мандруючи світом, ліцеїсти знайомили гостей з но-
ворічними традиціями різних країн. Подорож розпочалася з 
України. 
 А наступними станціями були інші країни – Великобри-
танія, Чехія, Іспанія, Франція, Америка, Аргентина, Африка. 
Гості познайомилися із чеською Снігуронькою та африкансь-
ким Дідом Морозом, насолодилися аргентинським танго та 
грою на гітарі справжнього іспанця. Ліцеїсти підготували цілі 
постановки святкування новорічних свят в Іспанії, Франції, 
Америці та Англії, передали колорит народних традицій цих 
країн. У залі панувала справжня новорічна атмосфера і гарний 
настрій, які сприяли цікавій мандрівці новорічним світом!
 На закінчення новорічної подорожі всіх присутніх 
привітала  Лавриненко Олена Василівна, директор Ліцею, яка 
побажала здійснення всіх заповітних мрій, міцного здоров’я, 
родинного благополуччя, впевненості у завтрашньому дні, 
наснаги і творчих сил.
  

СВЯТО НОВОГО РОКУ «НОВОРІЧНА ПОДОРОЖ»

З НОВИМ РОКОМ 
ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!!!

МИРУ, ЩАСТЯ, ВЕСЕЛОГО НАСТРОЮ!!!
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ЩАСЛИВИЙ ДЕНЬ МОЇХ ЗИМОВИХ КАНІКУЛ 
АБО 

НЕЗАБУТНІ НОВОРІЧНІ СВЯТА

 В останню суботу перед канікулами, я готу-
валася до уроку музики, але потім його відмінили, 
і я зрозуміла, що мої зимові канікули розпочалися 
прямо зараз! Перший тиждень я готувалася до Но-
вого року. Я обожнюю ходити по магазинам, які 
прикрашені до свят! До речі, Миколай мені подару-
вав бігові лижі, на яких я не вмію кататися, тому я 
вирішила, що саме час навчитися це робити і виру-
шила в ліс.
 На Новий рік для кожного з гостей я готу-
вала пряники. На Святвечір до нас прийшли гості 
святкувати мій день народження. Моя мама подару-
вала мені санчата і п’ятдесят повітряних кульок, а 
найбільший подарунок мені зробила природа – ліс, 
вкритий сніговою ковдрою.      
   РЕМЕННІК ДАР’Я (7-А клас)

 Зимові канікули пройшли весело і ціка-
во. Та один із найкращих днів – це відвідання 
новорічного концерту українського симфоніч-
ного оркестру «Lords of the Sound», який мені 
дуже сподобався атмосферою та грою на музич-
них інструментах. 

ЮЗЕФ МІРА (6-Б клас)

 В останній моїх канікул день ми з татом 
каталися на лижах та сноуборді. А коли ми дуже 
замерзли – поїхали купувати пончики з шокола-
дом. Це був дуже, дуже смачний і щасливий день 
мої канікул! 
  ПОПЛАВСЬКА СОФІЯ (5-В клас)

 Цього року напевне кожний момент моїх 
канікул був щасливим. Почалося все з Барселони, 
Андори… Які ж цікаві пригоди мене чекали в Фран-
ції та Іспанії! Ми розглядали споруди, які будували-
ся 200 років…. Новий рік ми зустрічали за іспансь-
кими традиціями, дивилися парад трьох королів, а в 
кінці цього дійства кидали цукерки і всі діти збира-
ли їх.  Було надзвичайно весело!     
   ТОРЛІНА АННА (5-В клас)

 Мій щасливий день канікул – це, коли 
ми з друзями пішли до великої-великої-вели-
кої гірки і каталися на санках. Це було дуже ве-
село!))) До речі, довжина цієї гірки 1 км.100м!  
 СТРАТІЙЧУК ДАНІЇЛ (5-В клас)
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 Щасливий час моїх канікул – це поїздка в 
Німеччину, де ми відвідали багато цікавих міст, по-
бачили чимало історичних пам’яток. Ми багато гу-
ляли пішки (я дуже це люблю!), розглядали все дов-
кола і милувалися новорічною країною.    
  ЧИЧЕНІНА МАРІЯ (7-Б клас)

 Під час зимових канікул, одного зимового 
дня, я з Мішею і Нікітою, моїми  друзями-одно-
класниками, пішли колядувати  . Це дуже чудова 
українська традиція! Ми колядували у сусідніх бу-
динках, в кожній квартирі нас пригощали солодо-
щами та давали гроші. Тож, ми непогано зароби-
ли грошей))) З повними торбинками солодощів, 
задоволені та з гарним настроєм ми повернулися 
додому!        
 ЖАБРОВЕЦЬ ДАНІЕЛЬ (5-В клас)

 Мій щасливий день канікул – це, коли ми 
з друзями пішли до великої-великої-великої гірки 
і каталися на санках. Це було дуже весело!))) До 
речі, довжина цієї гірки 1 км.100м!    
  СТРАТІЙЧУК ДАНІЇЛ (5-В клас)

 Щасливий день моїх канікул – це святку-
вання Нового року, яке було, як у мріях: ялинка 
гарно прикрашена новорічним іграшками, кра-
сиво обгорнуті подарунки, на столі багато різно-
манітних страв, а за вікнами – салют, який зачаро-
вує всіх. Навіть шкода, що це свято лише один раз 
на рік!   МАТУСЯК ЮЛІЯ (7-В клас)
 Свої зимові канікули я провів активно та весело. А розпочалися вони з дня народження мого 
хрещеного батька Олега, а потім – похід в кінотеатр, на Софіївську площу, до головної ялинки країни, 
Контрактову площу, катання на ковзанах…. Це було неймовірно! СУДАК ДЕНИС (7-Б клас)

 Мій щасливий день канікул розпочався з крику мами про те, що я запізнююся. Спочатку я не 
зрозуміла, куди я можу запізнююсь у свій перший день канікул, а потім, побачивши посмішку на об-
личчі мами, зрозуміла, що на мене чекають розваги. Ми поїхали в розважальний центр «WOW PARK», 
де на нас вже чекали інтерактивні ігри, лабіринти, гірки, складання конструктора «Лего», а потім ми 
пішли всі разом їсти піцу). ПРИСЯЖНЮК СОФІЯ (5-В клас)
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 Зимові канікули – це аромат мандаринів   і 
святковий настрій. Люблю разом із родиною готу-
ватися до свят, прикрашати ялинку та домівку. У 
цьому році сніжна і красива зима, тому ми каталися 
на санчатах, ковзанах і лижах, ліпили сніговика   та 
грали в сніжки. Новий рік – це моє улюблене свято!  
  СОЛОВЕЙ ПОЛІНА (6-В клас)



Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

11

                                                                                                               ВІСТІ З КОЛЕДЖУ

 З 01 травня по 31 жовтня 2018 року в 
межах проекту «Посилення громадського кон-
тролю в регіонах України II» відбувався кон-
курс «Фактчек для журналістів-початківців». 
Його було організовано чеською громадською 
організацією Асоціація з міжнародних питань 
(АМО) за підтримки міністерства закордон-
них справ Чехії. Мета конкурсу – використан-
ня фактчек-методології серед студентів жур-
налістики, посилення громадського контролю 
щодо висловлювань публічних осіб на регіо-
нальному рівні, активізація журналістів – по-
чатківців.
 У Коледжі КиМУ з основними понят-
тями фактчекінгу (структурою і методикою 
проведення фактчек-розслідувань) студентів 
ознайомила викладач кафедри соціальних ко-
мунікацій, голова циклової комісії з видавничої 
справи та редагування, кандидат філологічних 
наук Валентина Козак. А згодом зорганізувала 
кількох журналістів-початківців спробувати 
перевірити публічні висловлювання відомих 
регіональних публічних осіб. 
 

Участь студентів Коледжу КиМУ в конкурсі 
журналістських розслідувань формату 

ФАКТЧЕК

07 грудня 2018 року під час конферен-
ції журналісти-початківці мали змогу поспіл-
куватися з керівником проекту «БезБрехні» 
Олександром Гороховським, редактором ін-
формаційних програм Радіо «Свобода» Іри-
ною Штогрін, головним редактором програми 
«Наші гроші» Олексієм Шалайським та іншими 
відомими загалу фахівцями.
 Адміністрація Коледжу КиМУ вітає сту-
дентку 1 курсу спеціальності «Журналістика» 
Адріану Ших із участю у зазначеному конкурсі 
й отриманням почесного сертифікату учасника. 
 Бажаємо юній журналістці й надалі бути 
активною, цілеспрямованою, старанною, упев-
нено рухатися до перемог!
 *ПРИМІТКА: Поняття «фактчек» 
(з англ. - fact check) – означає перевірку до-
стовірності відомостей, описаних в текстах 
науково-популярного і публіцистичного сти-
лю. Може здійснюватися як до публікації тек-
сту, так і після його поширення.
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 18 грудня 2018 року у Коледжі КиМУ відбулася пре-
зентація акції  «Озвучимо книжки для незрячих» сучасними 
у к р а ї н с ь к и м и  п и с ь м е н н и к а м и  Л ю б к о  Д е р е ш  т а 
Юлія Бережко-Камінська.
 «Допомогти людям, які можуть відчувати світ лише на 
слух і дотик може кожен», – cаме з такими словами звернулися 
до студентів Коледжу Любко Дереш та Юлія Бережко-Камін-
ська. Письменники закликали взяти участь у благодійній ак-
ції «Озвучимо книги для не зрячих», яка була започаткована з 
метою поповнити аудіокнигами бібліотеки для людей з вадами 
зору. 
 Гості – безпосередні учасники акції, які знають про 
труднощі життя незрячих людей не лише на словах. Любко Де-
реш розповів про те, що з дитинства боїться одного дня пере-
стати бачити світ, адже тоді він не зможе читати книги свого 
улюбленого автора Стівена Кінга, забути колір неба, сонця. Це 
змусило студентів замислитись…Нині у бібліотеках для незря-
чих в Україні (таких понад 60)  дуже мало аудіокниг. Допомогти 
поповнити бібліотечний фонд зможе кожен, хто відчуває, що 
це йому під силу, навіть без практики. Добра справа об’єднує 
людей, дозволяє отримати величезний досвід. Книги, записані 
учасниками акції, будуть розміщені на спеціальному сайті і пе-
редані в спеціалізовані бібліотеки.
 Тож ви можете теж долучитися до благодійної допомоги 
тим людям, які її потребують!

Зробимо добру справу разом!
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                                                                                                                        STUD-LIFE

 Як провести вільний час  із  користю?!

 Час неймовірно швидко летить, чи не так? Ми тільки нещодав-
но сиділи за святковими столами та очікували, коли годинник проб’є 
дванадцяту, щоб загадати бажання та піти у 2019-й рік із новою ме-
тою! Але кожен із нас, напевно, розуміє, що для досягнення будь-я-
ких бажань потрібно скласти план дій, які приведуть тебе до їхнього 
здійснення. Тому сьогодні рубрика «Як провести вільний час із 
користю?» повертається, і ми поговоримо про планер на 2019 рік.
 Усі йдуть із друзями у кіно, хтось від’їжджає за кордон, щоб 
поніжитися на сонечку, а хтось залишається вдома і просто лежить 
на дивані, заїдаючи свій сум смаколиками, що приготувала мама. Не 
потрібно  засмучуватися, у тебе є час, щоб запланувати свій рік і до-
сягти певної мети!
 Відтак, запишіть у свій план ті види діяльності, якими ви вже 
займаєтеся, і ті, якими ви хочете займатися. Позначте важливі для вас 
дати, і не тільки щодо кар’єри і роботи, а й особистого життя.
 Зафіксуйте також усі визначні події, які матимуть для вас важ-
ливу роль, – подорож до Європи, власне День народження, запуск 
нового проекту і так далі… Позначте дати початку і закінчення всіх 
подібних подій. Свої мрії та цінності теж внесіть протягом року в 
план. Зовсім не означає, що після складання планів на рік, в не повин-
ні їх змінювати, коли рік уже почнеться. Як мінімум, один раз на мі-
сяць потрібно переглядати список, який ви склали, щоб доповнювати 
його або коригувати. А, можливо, і просто нагадувати собі про щось, 
що могло залишитися поза увагою.
 Скористайтеся нашою порадою, і ваш рік буде вдалим, обіцяє-
мо! І пам’ятайте слова Чарльза Дарвіна: «Людина, яка наважилася ви-
тратити годину часу даремно, ще не усвідомила цінність життя»!

Каріна МАРТИРОСЯН, 
студентка ІІІ-го курсу 
спеціальності «журналі-
стика» Інституту жур-
налістики, кіно і  телеба-
чення
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 Давно ви не читали мої історії. Думаю, 
що одна із них для вас буде гарним початком 
Нового 2019 року.
 У той час, коли всі розповідають свої но-
ворічні історії, про більшість із яких забуваєть-
ся вже за місяць, я розповім про подію, яка не 
має терміну придатності. Принаймні для мене.
 Ця пригода сталася не так давно, всьо-
го два місяці тому. Знову – подорож, знову – з 
друзями, знову – в цікаве місце. На цей раз це 
було місто 

Львів. Як не дивно, але за свої 19 років я 
тут побував уперше. Як і абсолютній більшості 
людей, які побували у Львові, мені це місто спо-
добалося, і сподобалося багато за що, та най-
більше – за людей, які в ньому мешкають. Скоро 
ви зрозумієте чому.
 Під час планування поїздки вийшло так, 
що я мав у неділю ввечері відправити друзів до 
Києва, а сам залишатися у Львові зі своїм дру-
гом, який там живе. Це був мій свідомий вибір, 
адже я хотів побути у Львові настільки довго, 
наскільки це можливо. Цей вечір мав стати чу-
довим. Ми з другом – фанати одного клубу. Того 
вечора було дербі – найпринциповіший матч 
проти сусідів. У Львові є також найкращий 
клубний паб в Україні, який присвячений нашій 
улюбленій команді. Після пабу ми мали прой-
тися, і я б пішов спати до свого поїзду. Чесно, я 
хочу перескочити через ті події, які спіткали нас 
із друзями. Не хочу сказати, мені немає про що 
розповісти. Це було круто, але нічого особливо-
го ви від мене про цей час не почуєте.
 І, як завжди, все пішло не за планом.  
У «друга» не вийшло ані прийти, ані залишити 
мене у себе. Це – перший жарт долі. Команда 
програла в дербі – це другий жарт. І, як фіналь-
на крапка, – в цей день у пабі було найменше 
людей за два останні роки. Плани на класний 
вечір пішли також у нікуди, слідом за гамірли-
вою футбольною атмосферою. Залишалася ціла 
ніч до потягу. І, я вам скажу, доволі холодненька 
ніч! Смачне львівське пиво вже не гріло ні тіло, 
ні душу. Не думаю, що таке можливо було пе-
редбачити і запобігти тому.
 

Майже вийшло
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 А л е  в а ш о м у  а в т о р о в і  п о щ а с т и л о . 
Цього разу – із людьми. Не часто таке трапляється, 
але факт залишається фактом. Таке явище я можу 
назвати «українськістю». Що таке «українськість» 
в моєму розумінні? Це – відкритість, бажання до-
помогти та прийняти тебе в будь-якій ситуації. Не 
прийняти в поліцію на 15 діб, а прийняти з душею 
та розумінням. Абсолютно незнайома мені до того 
вечора людина допомогла, не залишила на самоті 
та провела цю, як виявилося, майже найкращу ніч 
разом зі мною. Такий самий фанат футболу, але 
вболівальник іншого клубу. Той, кого я не хочу на-
зивати, але про якого так хочу розповісти, показав 
мені Львів, дав відчути його смак. І не важливо, що 
той смак був із легким присмаком хмелю. Ми всю 
ніч гуляли там, де прості туристи навряд чи колись 
будуть. Він називає нічний Львів «музеєм», адже 
глибокої ночі люди зникають із його вулиць, і всі 
церкви й інші будівлі підсвічуються ліхтарями, не-
наче експонати.
 Знаєте, вже було й не так холодно. Атмосфе-
ра стала кращою, ніж я очікував. Квартира стала 
непотрібною, адже в ту ніч я відчув контраст, та-
кий, якого не відчував досі. Уявіть, зараз ти думаєш, 
чому сидиш в безлюдному барі, а не їдеш додому 
разом із друзями в теплі та затишку, і вже через го-
дину вважаєш цю ніч майже найкращою в житті.
 Чому ви бачите всюди слово «майже»? Ні, це 
не тому, що ця ніч була не настільки гарною. Вона 
була просто чудовою. Але, коли я говорю «майже», 
я хочу сказати, що вона не була найкращою з тих, 
що будуть у моєму житті. Що попереду іще багато 
днів і ночей, які не просто зрівняються з цією, але й 
перевершать її. У цьому я впевнений. Попереду ще 
багато авантюр, які змусять мене відчувати життя 
по-справжньому. Це в моїх руках, і руках моїх това-
ришів, що подорожуватимуть разом зі мною. Це в 
руках жителів тих міст, які я відвідаю та які змусять 
мене писати про зустріч із ними знов і знов. Наше 
ми життя будуємо самі, та з чого ми його побудує-
мо, вирішувати теж нам самим. Той, кого я не хочу 
називати, є значною цеглиною в моєму житті. Ав-
тор сподівається, що ваш «дім» буде побудовано мі-
цно, з цеглин, які залишать «Щось» у вашому житті, 
адже з цих «Щось» воно і складається. 
 Гортайте сторінку далі, радьте «Post 
Scriptum+» друзям і колегам – тут ми відкриваємо 
вам свою душу!
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 «Дім, який побудував Джек» – це подарунок для тих, хто любить стиль фон Трієра. Данець зно-
ву плює на будь-яку мораль та звинувачення зі сторони критиків та знімає картину про Художника 
та Мистецтво, що маскується фільмом про серійного вбивцю з обсесивно-компульсивним розладом 
на ім’я Джек. Він виправдовує будь-які свої вчинки вибраністю творцем і самоцінністю витворів мис-
тецтва.
 Картина поділяється на п’ять віньєток, які називають «інцидентами», в них частіше за все, хтось 
помирає, а ми дивимося за розгортанням подій через точку зору божевільної думи Джека, який одно-
часно зі вбивствами у себе в голові розмовляє з Вергілієм про життя, смерть, мистецтво та стан світу 
загалом, де можна підкреслити для себе немало цікавих думок і алюзій. Потім персонажі спускаються, 
думаю, здогадаєтеся саме куди…
 Знімаючи самі вбивства, Трієр не зраджує себе – вбивати будуть усіх, проте найчастіше жінок 
і дітей, камера не буде сором’язливо відвертатися в момент вистрілу розривної кулі у ногу або під час 
розрізання тіла кухонним ножем, а, якщо Джек вирішить зробити усміхнену композицію з замороже-
ного трупу, то в кадрі вона з’явиться стільки разів, щоб потім снитися вам ночами. Мабуть, саме це 
і робить Трієра унікальним – його знехтування моралі та правил здорового глузду в перемішку з ве-
ликим інтелектом і бажанням поділитися з глядачем своєю точкою зору, підкинувши йому думок для 
роботи клепками.
 

Новини зі світу кіно
 ЛАРС ФОН ТРІЄР 
ТА ЙОГО «ДІМ, ЯКИЙ   
ПОБУДУВАВ   ДЖЕК»
 Мабуть, найбільше за всзе 
будь-яке творіння фон Трієра по-
требує дисклеймеру. Вони нудотно 
аморальні, жорстокі та психоделічні. 
Одні кінокритики обожнюють його 
картини, а інші – навіть не додивля-
ються їх до кінця. Проте, як на мене, 
досвід перегляду таких фільмів є без-
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 Проте Трієр не буде Трієром, якщо не зніме щось божевільно гротескне та не звеличуватиме са-
мого себе як кінотворця. Саме ця частина картини викликає найбільше запитань, які, на жаль, не відно-
сяться до історії самого фільму. Не аморальна жорстокість робить кіно поганим, а її невиправданість. 
Мета Трієра – це, очевидно, зробити так, щоб про його творчість говорили, при чому за будь-яку ціну. 
Кожного разу він гне свою лінію все сильніше та сильніше, і цього разу це спускає донизу ті кадри, що 
на початку підносять картину до небес. Хоча кінець, безумовно, змушує розмовляти про себе, проте 
робить він це цікаво та органічно.
 Можливо, цей фільм геніальний та потворний і потребує стільки релігійних, духовних, емоціо-
нальних, психологічних та філософських знань, що робить його фільмом десятиліття, проте дивитися 
його повинен зовсім ніхто. А, можливо, що це просто кіно про те, чим дорослий чоловік готовий зай-
матися, тільки б не займатися ремонтом.

 Данець, мабуть, приречений на по-
лярні оцінки своєї творчості – його філь-
ми або обожнюють, або ненавидять (хоча 
слово «приречений» тут не зовсім підхо-
дить, бо це його осмислене прагнення.
 Перша частина картини – чудова: 
вона хоч і дуже по-чорному, проте смішна 
і потішна. Через свої психічні проблеми 
Джек усе ніяк не може відбитися від ду-
мок про те, що він погано витер калюжу 
крові під полицею, тому він повертається 
на місце злочину, хоча вже чутні сирени 
поліцейських машин. Такі вкраплення в 
перші два акти були пречудовими!

АНТОН Александров,
 студент ІІІ курсу 

спеціальності «журналістика» 
Інституту журналістики, кіно і телебачення
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 ЯК Я СТАВ ВОЛОНТЕРОМ 
ЮНІСЕФ

 Що ж таке U-Report? Це молодіж-
ний проект ЮНІСЕФ, спрямований на те, 
щоб думка молоді була почута. U-Report 
проводить опитування з різних соціально 
важливих проблем. Відбувається все  шля-
хом безкоштовних SMS повідомлень у ме-
сенджерах Facebook або Telegram. У світі є 
понад чотири мільйонів респондентів про-
екту, в Україні їх – 76 тисяч. 
 Щоб долучитись до опитувань 
від U-Report потрібно надіслати пові-
домлення із текстом СТАРТ у Telegram 
(@UReportUkraineBot) або в Messenger 
Facebook (U-Report Ukraine). 

 Чи бувало у вас колись: прокидаєшся 
зранку і розумієш – ти на своєму місці, там, де 
маєш бути, і робиш те, що хотів робити все своє 
життя? Так сталося зі мною в U-report. 
 Усе почалося в квітні на одній зі студент-
ських конференцій, яка проводилася в нашім 
університеті. Там я познайомився з Річардом 
Герцем, консультантом ЮНІСЕФ (дитячий фонд 
ООН) з питань залучення молоді. На конферен-
ції він мав спіч, присвячений молодіжному про-
екту ЮНІСЕФ з назвою U-REPORT, проте, на 
жаль, виступ не протривав і шести хвилин (хоча 
кожен зі спікерів мав усі 10). Це сталося тому, 
що Річарду, м’яко кажучи, просто закрили рота. 
Через брак отриманої інформації я запитав його 
на Facebook, де можна дізнатись більше й отри-
мав посилання на івент. Після його відвідин моє 
життя кардинально змінилося. Я «закохався» у 
U-Report  і потрапив до команди волонтерів. 

 Під час волонтерства у проекті я об’їздив сім областей України, познайомився з без-
ліччю активних і цікавих людей. Найліпше те, що за кожну з подорожей я не заплатив ні 
копійки. У тому і є кайф волонтерства! Ти подаєшся на різні івенти як волонтер, тобі за це не 
платять, але забезпечують житлом, харчуванням, транзитом. Але ти маєш просто виконува-
ти своє волонтерське завдання, отримуючи від цього задоволення та нові знання, паралель-
но спілкуючись із іншими такими волонтерами як і ти. 
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 Під час заходу моїм завданням було координування приїзду учасників із різних точок 
нашої країни. Подія мала відбутися 27-го жовтня, тому  ми разом із командою приїхали за 
день до івенту, аби вирішити всі організаційні питання. І щойно я зайшов у свій номер  готе-
лю, як на мій мобільний почали надходити дзвінки від учасників, які також прибули завчас-
но, аби адаптуватися. Впродовж усього дня ваш покірний сторітейлер був посередником між 
водієм на ім’я Костянтин та тими, хто приїхав. «Костя, виїжджай», – я сказав за той день понад  
200 разів! Це було досить виснажливо, але неймовірно цікаво. По-перше, пряма комунікація 
з людьми, різні люди – різні характери й способи мислення. Під час такого спілкування ти 
пізнаєш особистість і набуваєш певний досвід, який буде корисним у майбутньому (один із 
плюсів волонерства). По-друге, це велика відповідальність. Саме фактор відповідальності за 
гостя робив моє завдання втричі цікавішим і кориснішим.

 Найцікавіший та найкорисніший досвід я набув під час івенту «ВІД МРІЙ ДО 
ДІЙ», який відбувся у місті Святогірськ, і був присвячений Дню народження U-Report. 
Ми провели одноденний інтенсив, на який команди-учасники з усієї України привезли 
свої проекти, аби поборотися за головний приз – фінансування у розмірі 60 тисяч гри-
вень на реалізацію задуму. 
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 І ось він – пітчинг (т.т. представлення проекту). 
Знаєте, це – найважчий момент як для учасників, так і ор-
ганізаторів. Команди хвилюються за свої проекти, організа-
тори – за учасників. На пітчингу було представлено 19 про-
ектів, спрямованих на розвиток екології, молодіжної участі, 
освіти та культури. Після виступів команд була перерва, під 
час якої журі обирало 5 команд-переможців, а учасники, за-
тамувавши подих, чекали на об’явлення результатів. У залі 
стояло таке напруження, що аж у скронях пульсувало! 
 Заходять п’ятеро членів журі – команди в нетерпін-
ні. Лунають слова подяки організаторам, командам й усім, 
хто допомагав протягом івенту. Один із членів журі встає 
і починає оголошення переможців. У залі – мертва тиша. 
Ім’я першого переможця. Крик, радість, полегшення. Ім’я 
другого, третього, четвертого – усе з криками і щастям в 
очах! Залишився п’ятий переможець. Знову тиша. Ім’я п’я-
того переможця… FindWay! Ейфорія в залі.
 Так закінчився найкращий івент мого життя – «ВІД 
МРІЙ ДО ДІЙ». Із собою я привіз до дому безліч спогадів 
і, що, найголовніше, досвіду. Тож, любі читачі, ставайте во-
лонтерами, насолоджуйтеся життям і, як сказав Х. В. Хача-
турян – студентськими роками, бо це – найкращий період у 
вашому житті!

 І ОСЬ ВІН – ДЕНЬ Х! Усі команди прокинулися й 
поснідали в атмосферному ресторанчику, який знаходився 
на території готельного комплексу «Sherwood» (івент відб-
увався саме там). Опісля сніданку всі зібралися в головній 
залі, щоб ознайомитися з планом заходу, зареєструватися 
та поспілкуватися з іншими учасниками за чашечкою кави. 
О 10:30 було урочисте відкриття, після якого всі пішли на 
тімбілдинг, аби поліпшити навички роботи у команді. На 
годиннику – 11:30, а це означає, що незабаром стартують 
два воркшопи. Першою темою лекції була молодіжна участь, 
другою – екологія. Згодом був обід, на якому мені вдалося 
близько поспілкуватися з багатьма учасниками. Усі заряд-
жені, активні, несамовито вірять в успіх свого задуму. 
 Поїли – й за роботу. З такою думкою всі пішли на дру-
гий блок воркшопів. Темами, про які йшлося під час виступів 
спікерів, були культура й освіта. Після лекцій був наступний 
етап івенту, а саме – робота над проектами і творчий хаос. 
Усі команди, отримавши нові знання під час виступів спі-
керів, почали удосконалювати власні проекти, аби довести 
їх до стану ідеалу. У цьому їм допомагали досвідчені лекто-
ри, радячи, що змінити та що додати.

Корсун РОСТИСЛАВ, 
студент IV курсу Коледжу КиМУ спеціальності 

«видавнича справа та редагування
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Я - СТУДЕНТ АБО ПРО ЩО МРІЮТЬ УЧНІ?

 Скоро закінчиться навчальний рік, і перед кожним дев’ятикласником постане пи-
тання: чи варто піти в коледж або ж продовжити навчання в школі? Тож, зваживши всі 
«за» і «проти», вони мають визначитися і прийняти усвідомлене і  відповідальне  рішення. 
А доки плине час, ми запитали їх, про що вони мріють і що планують у 2019 році.

 Я мрію знайти себе! Мені не хотілося би помилитися з вибором моєї майбутньої про-
фесії і через 10 років важко зітхати та жалкувати про зроблений вибір, усе життя 
робити те, що не цікаво та не приносить задоволення. А ще я мрію добре скласти 
Д П А ,  в с т у п и т и  д о  к о л е д ж у   т а  д о б р е  н а в ч а т и с я . 
     
     ( С е в р у к  А н а с т а с і я )

 Мої мрії на 2019 рік дуже масштабні та неймовірні. Одна з мрій – зі своїм танцювальним ко-
лективом перемогти в чемпіонаті .  Після закінчення школи вст упити до коледжу, а  на 
літні  канікули є плани досягти нових спортивних перемог і   навчитися акробатичних 
трюків.  Головне бажання – це здоров’я всім своїм рідним, щоб вони були щасливі!

 (Кулик Олександра)

 Своє життя мені важко уявити без мрії! Найважливіша моя мрія – це здоров’я, благо-
получчя, щастя моєї сім’ї і мене зокрема. Ще я хочу, щоб мене оточували вірні друзі. Я дуже 
люблю подорожувати, тому найчастіше  мрію  про цікаву поїздку, завдяки якій можна дізна-
тися щось нове              
     (Познахарєва Олександра)

 Я мрію добре закінчити школу, вступити до коледжу. А найважливіше моє бажання – 
мир у нашій країні і в усьому світі. Мені не потрібно багато від 2019 року, лише хочеться, щоб 
ті, хто мені важливі, залишилися зі мною та з ними все було добре, а всього іншого я зможу 
досягти сама.

      (Корженко Анастасія)

 Найголовніша мрія – щоб на українських землях закінчилися війна! Сотні тисяч моло-
дих хлопців і чоловіків гинуть на фронті. Я дуже пишаюся нашими воїнами! Це  сильні люди, 
які захищають нас. Кожного вечора я молюся Богу, щоб війна закінчилася. Ще я мрію скласти 
екзамени на «відмінно» і стати абітурієнтом коледжу КиМУ 
     (Дехтяренко Дарина)

На запитання відповідали слухачі підготовчого 
відділення Центру доуніверситетської підготовки КиМУ
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Зваріть глінтвейн: і душі 
приємно, і імунітет зміцнить!

Займіться благодійністю!
До святкового періоду зробіть 
усі добрі справи

Запросіть у гості всіх родичів 
та відсвяткуйте свята разом!

 Не забувайте про сесію! Ви-
діліть для себе декілька днів, 
щоб гарно підготуватися та далі 
святкувати новорічні свята

 Розважте сусідів на Різдво 
Христове! Зберіться з друзями 
та защедруйте по-українськи!

Незважаючи на свята, займай-
теся спортом, щоб не набрати 
зайвої ваги, яка потім буде вас 
тільки засмучувати

Поради для студентів:
Як відсвяткувати новорічні свята 

без зайвого клопоту


