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ІЗ ПЕРШИХ УСТ

Київського міжнародного університету

09 лютого – Міжнародний
день стоматолога. І, як відомо,
наш університет саме готує
майбутніх лікарів-стоматологів.
Факультет стоматології нещодавно з’явився у стінах КиМУ і
наразі швидко розширюється.
Скажіть, будь ласка, що вплинуло на створення цього факультету?
Усе дуже просто! Наш університет – класичний, а більшість
таких закладів мають абсолютно всі спеціальності. Якщо ви
звернули увагу, велика кількість
зарубіжних університетів мають медичні факультети, які є
найбагатшими і найрозвинутішими серед інших структурних
підрозділів. «Чому?» – тому що
цей підрозділ має власні клініки,
лікарні, які займаються лікуванням багатьох захворювань. Як
засвідчує практика, найвідоміші
клініки – це хірургічні, у них роблять найскладніші операції.
Тож, класичний університет повинен мати всі спеціальності.
Ми відкрили стоматологічний
факультет, медичний, фармацевтичний факультети ¬¬– все
це повинен мати наш освітній
заклад. Отже, нічого дивного у
цьому немає!
Які нововведення чекають на
студентів-стоматологів нашого університету?
Перш за все – найсучасніше
обладнання! Усе новітнє, яке
тільки з’являється у світі, через пів року потрапить до нашого університету, тому нічого
надприродного немає. Сьогодні
наша стоматологічна клініка
робить найкращу імплантацію,
найнадійніші та найякісніші імплантати.
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Яким Ви бачите цей факуль21 лютого – День рідної мови.
тет через 10 років?
Йоганн Вольфганг фон Ґете
говорив: «Скільки мов ти знаєш
Безумовно, цей факультет – стільки разів ти людина». Хачерез 10 років, навіть раніше, чатуре Володимировичу, як Ви
стане дуже розвинутим! Ду- вважаєте, чи є мова головною
маю, що коли у нас з’явить- ознакою державності?
ся власна лікарня, там буде
окреме відділення стоматоЗнаєте, є різні думки щодо
логічної хірургії та черепно-ли- цього питання. Швейцарія, нацевої хірургії. Матиме воно приклад, має чотири державні
найсучасніше стоматологічне мови, але я б не сказав, що є
обладнання, власну операційну краща країна за Швейцарію. Поі робитиме найякісніші опера- дивіться на Фінляндію. У країні
ції.
проживає лише 6% шведів, але
друга державна мова – швед-Тож, як Ви сказали, пла- ська. Це повага до народу! Так,
нується відкриття власної вони майже не говорять нею,
лікарні, так? Чи реалізувати- проте мова – державна, і це
меться цей задум у найближчі факт.
роки?
У Канаді лише населення провінції Квебек говорить
Так, у найближчі роки ми пла- французькою, всі інші – англійнуємо відкрити власну лікарню! ською, але офіційно існує мови
Перейдемо до наступних дві. Чудова країна…
цікавих подій…
У США деякі штати
спілкуються іспанською, наприЯк Ви вважаєте, чи потріб- клад, Нью-Мексико, але ніхто
но святкувати День закоха- не кричить, не панікує. Це – ріних?
шення громади! На жаль, ми ще
не доросли до їх культури.
Коли я був студентом, таНаша газета має назву «Post
кого свята не було, але було ба- Scriptum +» (після написаного),
гато інших, молодіжних свят. що хотіли б побажати нашим
Ми влаштовували різні танці, студентам на кінець цього інтуристичні походи. Було дуже терв’ю?
цікаво: ми ночували на свіжоЯ б хотів побажати, щоб кому повітрі в лісі, горах. Усі ці жен студент покохав, навіть
свята (особливо комсомольсь- не один раз! Так як сьогодні
кі) робили наше студентське День закоханих, я вам висловжиття багатим на враження, люю свою суб’єктивну думку:
але якщо є таке свято як День кохання—найкраще почуття! І
закоханих, то це дуже добре! Я я бажаю, щоб воно було міцним.
завжди – за любов, на любові Але найголовніше, щоб ви жили
стоїть світ. І це добре, що є студентським життям, адже
такий особливий день!
студентські роки — найкращі роки вашого життя, тому
Стріли Амура (Ерота) сим- цінуйте їх!
волізують швидкоплинну закоханість. Чи в юному віці в вас
влучали ці «стріли»?
Я дуже часто закохувався
у юному віці, це, взагалі, найпрекрасніше у світі почуття.
Стріли вони цілять у серце,
але влучають у нашу голову, бо
кохання воно не в серці – воно
в голові! Деякі люди думають,
коли їм погано чи добре, то болить душа, але все контролює
мозок.

Інтерв’ю провели:
Корсун РОСТИСЛАВ, студент
IV курсу Коледжу КиМУ спеціальності «видавнича справа та редагування

Чуйко МАРІЯ, студентка ІІ курсу
спеціальності «журналістика» Інституту журналістики, кіно і телебачення
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Визначні події в лютому

КАЛЕНДАР ПОДІЙ

Думати, що лютий відомий лише Днем усіх закоханих — велика помилка! Я спробую переконати вас у зворотньому.
До вашої уваги — перелік цікавих і визначних лютневих подій!

1 лютого — Президент США
Лінкольн у 1865 році підписав
резолюцію конгресу про внесення 13-ої поправки до Конституції
США про скасування рабства

2 лютого 1665 року місто
Нью-Амстердам перейменовано в Нью-Йорк

4 лютого — У Філадельфії
1789 року обрано Джорджа
Вашингтона першим президентом США

10 лютого — День пам’яті відомого російського поета
О. С. Пушкіна
12 лютого 1960 року в Києві
відбувся запуск першого
українського ядерного реактора

9 лютого — Міжнародний
день бармена

19 лютого — Всесвітній день
китів і дельфінів

24 лютого — День Незалежності Естонії

15 лютого — Стрітення —
одне з найбільших християнських свят

Малашок ЯРОСЛАВ,

21 лютого — Міжнародний
день рідної мови

студент ІІ курсу спеціальності
«журналістика»
Інституту
журналістики, кіно і телебачення
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ЗНАЙ НАШИХ В ОБЛИЧЧЯ. ГОРДІСТЬ КиМУ

Інтерв’ю
з

АБРАМЯН
НАТАЛІЄЮ ДМИТРІВНОЮ,
кандидатом психологічних наук, доцентом,
завідувачем кафедри психології
та педагогіки Київського міжнародного
університету
Шановна Наталіє Дмитрівно! Де Ви народилися?

Я народилася в Ростовській області, маленькому містечку Морозовську, в сім’ї військовослужбовця

Яка професія була цікава Вам у дитинстві?

Мені завжди була цікава професія вчителя. Я скільки себе пам’ятаю,
завжди грала в учителя, але ніколи не грала ученицю. І всі мене чомусь слухалися! Ті дівчатка, мої подружки – «учениці» виконували всі мої завдання. А
тато зробив мені справжню крейдяну дошку і указку!

Чому вирішили стати саме викладачем? І як обрали університет?

Взагалі у мене в роду дуже багато педагогів. І крім того, у мене була вчителька російської мови і літератури, яка
надихала мене. Вона настільки любила дітей, любила свій предмет, але вирішила я стати викладачем ще задовго до того,
як пішла в перший клас. Я виховувалася бабусею в якої було всього чотири класи церковно-приходської школи, але вона
змогла мені передати любов до літератури і казок. Я виховувалася саме на казках.
Спочатку я хотіла вступати до університету в Ростові, але так склалося, що військову частину, в якій служив мій
тато, повністю перевели до Туркменистану. Я була змушена переїхати з батьками. До цього я не була в такому великому
місті, крім Москви. Прибувши в аеропорт Ашхабада, я побачила місцевих жителів в їх вбранні і була вражена! Потім я
відчула, який туркменський народ дуже добрий і чуйний. Туркменистан відкрив для мене речі, про які я навіть не знала,зокрема: краса пустелі, цвітіння маків, верблюжої колючки. Все це, дійсно, чудово!
Нарешті я вступаю до педагогічного університету, який тоді називався Туркменський педагогічний університет
імені В.І. Леніна. Іспити склала на «відмінно», крім англійської мови, з якої я отримала трійку. Хоча я була впевнена, що
знаю мову і отримаю «відмінно». Але пройшла завдяки тому, що написала твір на вільну тему. Під враженням я обрала тему
«Живи і процвітай, мій Туркменистан», хоча про нього майже нічого не знала. Вступила на філологічний факультет, відділення російської мови і літератури. Тепер я можу викладати в будь-якій країні світу дітям у середній школі. Таким чином,
я здійснила у своєму житті мрію – стала вчителем.

Як Ви вважаєте, чи корисно здобувати освіту за кордоном і чому?

Особисто я проти здобуттяя освіти за кордоном, тому що наша освіта – найкраща! Я спілкувалася з
іноземцями, зокрема психологами, і можу сказати, що вони розвинені в вузькій спеціалізації, коли наші ж
студенти більш широко: вони не лише поглиблюються в спеціальність, але знають і свою літературу, і зарубіжну, знають лауреатів Нобелівських премій… Я вважаю, що у нас програма чудова.
У нашому університеті, наприклад, англійська мова практикується дуже активно, за спеціальною методикою,
розробленою президентом КиМУ Хачатуром Володимировичем Хачатуряном. Вважаю, можливо, поїхати на
стажування або за обміном досвідом для вивчення мови в колі носіїв – так. Але потрібно потрапити в мовне
середовище, тому, коли наші студенти їдуть за кордон, вони дуже помиляються, думаючи, що там усе так легко.
Як Ви вважаєте, які відмінні якості у нинішніх студентів і студентів Вашого часу?
Сучасні студенти живуть в абсолютно інший час, період великих щоденних змін. Вони – діти
комп’ютерів, соціальних мереж, інноваційних моментів. У XXI столітті будь-яка людина перенасичена
інформацією, яка їй доступна, але потрібно навчитися брати з усього корисне і дійсно важливе.

4

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
ЗНАЙ НАШИХ В ОБЛИЧЧЯ. ГОРДІСТЬ КиМУ
Ви постійно спілкуєтеся з великою кількістю людей, що надихає Вас на роботу?
Любов до людей! Розумієте, людям треба допомагати і їх потрібно любити. Іноді дуже складно відновлюватися
в нашій професії, але мій вибір зроблено. Психологія прийшла до мене досить таки пізно. Я завжди була лінгвістом,
викладала і раптом – психологія, тому що у своєму житті я пережила певні моменти, коли мені допомогли люди саме
цієї професії. Яким би не було негативним або позитивним наше життя, ми завжди звертаємося до людей, ми завжди у
суспільстві, ми один одному допомагаємо. У житті я – альтруїст, а психологи – це завжди альтруїсти. Вони по-іншому не
можуть.
Наше завдання – допомагати людям. Саме тому в професії психолога потрібно бути більш стресостійким, тактовним, делікатним. Той альтруїзм, який був вихований в мені моєю родиною, де завжди було головним допомогти ближньому, дав мені путівку в житті. Навіть, якби я не була психологом, все одно допомагала б людям!
Мене надихає результат роботи. Коли я бачу, що людина вже може приймати свою проблему і боротися з нею. Ми
дуже багато енергії віддаємо, але зворотня енергія молоді, з якими я займаюся, дає змогу триматися на плаву і далі розвиватися. Я завжди вдосконалюю себе, свої знання і кажу студентам: «Ми народжені для того, щоб розвиваючись померти,
до останнього дня ми маємо розвиватися!».

Що б Ви побажали студентам напередодні чудового свята – Дня всіх закоханих?

Зараз, у сучасному світі, багато факторів, які деякі люди відмовляються сприймати, тому хочу нагадати декілька
важливих речей, які стосуються як дітей, так і дорослих:
•
Усе, що знаходиться і відбувається у нашому житті: люди, події, минуле і теперішнє – це пряме відображення Вас
самих і Вашого життєвого вибору.
•
Якщо Ви помічаєте, що Ваше оточення складається в більшості з поганих людей, перш за все, шукайте причину
у собі. Як Ви ставитеся до людей – так і вони до вас. Так само з подіями, що відбуваються: якщо на все падає дуже багато
негативного, можливо, Ви дуже негативно сприймаєте цей світ, спробуйте змінитися.
•
Потрібно вміти помилятися і робити це з відчуттям гідності, виносячи з помилок безцінний досвід. Ніхто і ніколи не може бути завжди правий, тому Ви – не виняток. Розглядайте помилки, як знак долі, які допомагають Вам ставати
кращим і рухатися далі.
•
Ми живемо і знаходимося в тому часі, який вибрала для нас доля, і це потрібно цінувати! Ми перебуваємо тут і
зараз, ми на своєму місці та живемо справжнім. Минуле вже минуло, тому немає сенсу його ворушити, майбутнє ще не
настало, а саме теперішнє ми можемо творити і змінювати, відтак, будьте присутніми та живіть у своєму часі.
•
Коли Ви гніваєтеся на життя і постійно лаєте його, Ви відштовхуєте від себе щастя і благополуччя. Любіть життя
і життя буде любити Вас!

Хочу побажати всім, перш за все, любити себе, тому що все починається з любові і поваги до себе.
Коли людина любить себе, вона вміє любити й інших. Бажаю рухатися лише вперед, розвиватися, знайти
свою половинку, яка буде теж розвиватися з Вами і розуміти Вас. І величезного, звичайно ж, усім щастя, яке
залежить тільки від Вас!

Інтерв’ю провела
ЮЛІЯ Ахметгораєва,
студентка II курсу
спеціальності «журналістика»
Інституту журналістики,
кіно і телебачення
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З ЖИТТЯ УНІВЕРСИТЕТУ

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА В КИМУ
14 лютого в Київському міжнародному університеті відбувся грандіозний концерт, присвячений Дню святого Валентина Прийшло багато охочих подивитися концерт. Це були викладачі, студенти і найменші наші гості — ліцеїсти.
Атмосфера в залі була наповнена весною і коханням! Студенти мали змогу продемонструвати свої
таланти: хтось співав, танцював, а хтось — читав вірші. У кожній пісні, кожному танці, слові можна було
відчути різні емоції, які студенти майстерно передавали у виступах на сцені.
Все було пронизано романтикою! На вході до
актової зали кожному дарували саморобну валентинку, яка не могла не підняти настрій.
Сказати вступне слово випала честь нашій шановній Світлані Миколаївні Мартиненко — проректору з питань розвитку, доктору педагогічний наук, професору, яка, в свою чергу, щиро привітала студентів
із цим чудовим днем, а також побажала натхнення та
не забувати, що День закоханих можна святкувати в
будь-який інший день!
Взагалі квітково-сердечна атмосфера відчувалася на кожному поверсі, завдяки милим оку валентинкам, прикріпленим на стелю. А для тих, хто любить
цікаві фото, студенти створили фотозону, яка не могла не привернути увагу гостей, викладачів і студентів.
Любов має надихати людей на нові звершення, дарувати гарний настрій і завжди бути в серці
кожного з нас! Тож, не соромтеся ніжних почуттів,
бо це – невід’ємна складова нашого життя!
У цей день бажаємо всім гарного святкового
настрою, кохати і бути коханими, відчувати себе потрібним у своїй професії, а також неповторних миттєвостей студентського життя!

З Д Н Е М УС І Х З А КОХ А Н И Х !

ІВАННА Маруга і
ЮЛІЯ Ахметгораєва,
студентки II курсу
спеціальності «журналістика»
Інституту журналістики,
кіно і телебачення
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З ЖИТТЯ УНІВЕРСИТЕТУ

З театр а льних помос тів

П’єса «ЧАЙКА»
13 лютого о 16:00 в студентському театрі
«Ковчег» Київського Міжнародного Університету
всі присутні затамували подих. Ковчег був переповнений людьми, всі місця зайняті і навіть, щоб
стояти, місця бракувало, але не кількість людей, а
довгоочікувана подія змусила вдихати повні легені
повітря.
16.20 – здалося ніби хтось випустив зграю
пташок і впустив у наші серця весну. «Чайка» – під
керівництвом Льва Сомова була неймовірна. Одночасно можна побачити чуттєві сльози і невпинний сміх. Очі глядачів навіть забували кліпати. Я
намагалася також не кліпати: закриваю очі, а вже
головний герой на руках стоїть, ще раз, а його вже
й немає.
Ця «Чайка» – особлива! Вона була зведена
в два акти (а не у чотири), а головне: несла у собі
студентський дух!
У середині першого акту один із героїв голосно промовив: «Современный театр – это рутина, предрассудок!». Але те, що я побачила, «рутиною» не назвеш.
Ще до початку вистави, хвилюючись, бігала тендітна, мила дівчина. А ось вона вже стоїть на
сцені, елегантно курячи сигару, грає Аркадіну, яка
цитує «Гамлета».
Сміх, гра, крики, сльози – все це за одну хвилину! «Чайку», яку побачили глядачі у той вечір,
словами описати неможливо, і так само побачити також неможливо. Цю чайку можна тільки
відчути.

МАРІЯ Чуйко,
студентка ІІ курсу спеціальності
«журналістика»
Інституту журналістики, кіно і
телебачення
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ВІСТІ З КОЛЕДЖУ

НОВИНИ УНІВЕРСИТЕТ У

ДЕНЬ ВСІХ ЗАКОХАНИХ У КОЛЕДЖІ КИМУ
Любов є найбільшою рушійною силою у всьому світі! Це
те почуття, заради якого чоловіки готові долати гори, а жінки–
слідувати за своїм коханим навіть на край світу! Про любов написано і сказано так багато, що здавалося б нічого нового вже
знайти просто неможливо, але це не так, адже кожен із нас знайде ті, особливі слова, які будуть оповиті промінням ніжності та
світла саме з ваших вуст!
Саме тому 14 лютого 2019 року у Коледжі Київського
міжнародного університету пройшло незвично! З самого ранку
студентський парламент у холі Коледжу зустрічав усіх із «валентинками», де були розміщені прекрасні побажання. Представниками студентського активу було також облаштовано спеціалізовану зону для фотосесій. У холі весь день віяло почуттям
радості та емоційного позитивного піднесення – всі викладачі
та студенти посміхалися й дарували один одному приємний настрій.
Згодом о 16 годині всіх запросили на святковий концерт за участю студентів Коледжу. Учасники свята продемонстрували високий рівень підготовки концертних номерів: звучали і пісні про
кохання, і запальні танці, і гра на гітарі, і виступ рок-музикантів. Узагалі, на концерті панувала
весела та дружня атмосфера, і не лише учасники, а й усі присутні залишилися задоволені святкуванням Дня закоханих, забравши з собою частинку тепла, радості та, звісно, кохання!
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ВІСТІ
З КОЛЕДЖУ
НОВИНИ
УНІВЕРСИТЕТ
У

Урочистості з нагоди випуску студентів Коледжу КиМУ – 2019
09 лютого 2019 року в Коледжі Київського міжнародного університету відбулась урочиста
подія – випуск молодших спеціалістів зі спеціальності «Туристичне обслуговування».
Урочисту церемонію було розпочато вітальними словами проректора з навчально-виховної роботи, професора Данченко Тетяни Володимирівни
і проректора з наукової роботи, професора Некряч
Анастасії Іванівні.
Директор Коледжу Кузьміч Ірина Богданівна також привітала батьків і випускників із цією
святковою подією, нагадала, що людина навчається
все життя, тому Київський міжнародний університет відчиняє свої двері для подальшої підготовки
професіоналів своєї справи. Побажавши творчих
успіхів, натхнення і віри у свої сили, директор коледжу перейшла до процедури вручення дипломів
молодшого спеціаліста зі спеціальності «Туристичне
обслуговування».
Завершальним акордом цієї урочистості
були слова подяки Гамалея Володимира від імені
випускників до керівництва Коледжу, всього професорсько-викладацького складу, а також усіх тих,
хто був причетний до організації освітнього процесу впродовж трьох з половиною років.

Хай Вам щастить, дорогі випускники!
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Відкритий урок німецької мови

Хочемо розпочати з того, що взагалі-то урок – це не тільки основна організаційна форма освітнього процесу, але й
одиниця навчання, тому що мета, зміст,
технологія навчання іноземної мови
набувають реальної конкретизації та
втілення в процесі уроку і через урок. Основна мета уроку іноземної мови зумовлена специфікою предмета – оволодіння
учнями комунікативними вміннями із
усіх видів мовленнєвої діяльності, формування у них здатності та готовності до
спілкування на міжкультурному рівні.
Учитель німецької мови Борисенко
Юрій Анатолійович 15 лютого 2019 року
провів відкритий урок у 8 класі на тему
« Umweltschutz»(«Охорона навколишнього
середовища»). Під час навчального заняття
вчитель з дітьми, використовуючи сучасні
технології навчання, мультимедійні засоби,
проектну форму роботи, намагалися з’ясувати, яким же має бути захист навколишнього середовища.
Завдяки різноманітним засобам і
прийомам роботи урок пройшов швидко,
насичено, панувала атмосфера співпраці
та взаєморозуміння вчителя з учнями, що
дало змогу досягти гарних результатів. Ліцеїсти підготували малюнки на тему збереження природи в рідній Україні, виступи з актуальними проблемами. Кожен із
виступаючих намагався привернути увагу
присутніх до необхідності збереження природних ресурсів, та їх раціонального використання. Безсумнівною родзинкою уроку
став перегляд навчального фільму німецькою мовою, який учні мали змогу переглянути.
Восьмикласники активно працювали над різними завданнями, складали
виступи у малих групах, і змогли оцінити
свою роботу і роботу вчителя, його високий професіоналізм та сучасні форми роботи, що зробили урок цікавим, доступним
і захопливим. Усі отримали позитивне враження від уроку.
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Дякуємо всім, хто брав участь у підготовці та проведенні уроку!
Бажаємо успіхів та натхнення у подальшій роботі!
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Відчуття щастя і романтики

14 лютого – День Святого Валентина, коли
люди відкрито говорять про найпрекрасніше у світі
почуття – кохання!
Існує безліч легенд про цей день. Згадаємо
деякі з них…
Один із римських імператорів у III сторіччі
нашої ери заборонив людям одружуватися. Бачачи
страждання закоханих, молодий єпископ Валентин
вінчав їх таємно. «Доброзичливці», ймовірно, донесли імператорові, і заступник закоханих потрапив до
в’язниці.
Один із римських імператорів у III сторіччі нашої ери заборонив людям одружуватися. Бачачи страждання закоханих, молодий єпископ Валентин вінчав їх таємно. «Доброзичливці», ймовірно,
донесли імператорові, і заступник закоханих потрапив до в’язниці.
Але, гра долі! Сліпа дочка наглядача своєю турботою й ніжністю запалила в серці єпископа
кохання. Це почуття не залишилося без відповіді... Та єпископа повели на страту. Перед смертю він
устиг послати коханій записочку – прощання. Усього лише два слова: «Від Валентина»...
У IV ст. н. е. Рим назвав Валентина святим і 14 лютого, в день смерті мученика, його стали
поминати закохані. З XIV сторіччя день Валентина почали святкувати в Англії та Франції як день
молоді. Скоро він став дуже популярним також у Швейцарії, Німеччині, Австрії, Америці як день
дружби. Після другої світової війни, що принесла гіркоту втрат і переоцінку цінностей, Дню святого
Валентина повернули його первинне значення – День закоханих. Нині його відзначає майже увесь
світ. Усе впевненіше він входить і у наше життя.
Тож у цей день приємний сюрприз чекав на наших ліцеїстів. Рано-ранесенько почала працювати святкова пошта. Серед хлопчаків і дівчаток, юнаків і дівчат літали «валентинки» у формі серця,
листівки з відбиттям губ або просто записочки «від...». Передавалися з рук у руки нехитрі подаруночки. І, як наслідок, Скринька кохання була переповнена валентинками!
Кожен учасник переконався в тому, що День закоханих – свято чудес, яскравих

вражень і, безперечно, – кохання!

Вашій увазі пропонуємо креативні плакати-привітання з Днем св.Валентина
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З ІСТОРІЇ ВИНИКНЕННЯ СВЯТА — ДНЯ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
День Валентина — свято доволі розповсюджене,
його святкують 14 лютого майже в усіх країнах світу. А
якщо і не святкують, то, напевне, про нього чули…
Походження свята

Багато хто вважає, що це свято, так само як і Хелловін,
прийшло до нас із Заходу. Однак це не так...
Започатковано День закоханих у середньовічній Європі, звідки згодом він помандрував до Америки, а до нас дістався разом із незалежністю. Відтак, 14 лютого пов’язане з ім’ям
християнського святого Валентина. От тільки історія частенько замовчує, що таких персонажів насправді було, за нашими
підрахунками, троє.
•Священик і лікар, якого стратили 14 лютого під час

гонінь на християн за час Клавдія ІІ.

•Єпископ, із яким фактично сталося те ж саме: він був

убитий за приналежність до християнства під час панування Авреліана. Стратили його теж 14 лютого, і навіть
поховали в тому ж місці, що і його попередника.
• Кандидат на пост Папи, що проживав у Єгипті та у своїх проповідях говорив про шлюб як ідеал хри-

стиянської любові. Однак про його смерть і місце поховання нічого не відомо.

Вважається, що всі три Валентина возвеличували кохання, допомагали молодим залагоджувати
суперечки і охоче вінчали закоханих. Та все ж багато людей більше схиляються до думки, що покровителем
закоханих був саме єпископ Валентин.

Пропонуємо декілька теорій щодо походження цього свята
Теорія 1
Імператор Клавдій ІІ був противником шлюбів, адже вважав, що це заважає солдатам: одружені
чоловіки більше думають про дружину та дітей, аніж про благополуччя власної країни. Тому він заборонив шлюби взагалі. Однак, жив у ті часи Валентин, який таємно вінчав усіх охочих. Звичайно, від Клавдія
це не вдалося приховати, тому винуватця кинули за грати. Та лихо не без добра! Валентин дочка тюремника Юлія закохалися одне в одного і почали листуватися. Історія закінчилась трагічно. Перед стратою,
13 лютого Валентин надіслав коханій свого останнього листа, підписаного словами “Твій Валентин”.
Дівчина прочитала його 14 лютого, коли коханого вже не було в живих.
Теорія 2
Усе відбувалось майже так само, як і в першому варіанті, однак у цьому випадку дочка тюремника
була сліпою, а Валентин — цілителем. Діти, яким він допомагав до ув’язнення, кидали через вікно йому
листи з подякою. Дізнавшись про це, наглядач в’язниці попросив його про допомогу. Він привів свою
доньку до священника, а той закохався в неї. 14 лютого, перед стратою, Валентин надіслав дівчині листа,
в якому було листя шафрану. Коли вона відкрила його, до неї повернувся зір.
Теорія 3
Та ж ситуація, що і в попередній теорії, але цього разу сліпа дочка тюремника сама закохалася у
священника. Оскільки Валентин дав обітницю безшлюбності, то не міг відповісти їй взаємністю. Напередодні страти він написав їй листа, якого підписав “Твій Валентин”
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Теорія 4
Валентин був таємним християнином. Якось він вінчав молоду пару, але їх затримала варта.
Оскільки Валентин був представником вищого класу, він міг уникнути смертної кари, однак його слуги — ні. Священик, намагаючись розрадити молоде подружжя, написав її листи, передати які повинна
була сліпа дівчина. Однак до в’язниці з’явився сам Валентин. Він умовив вартових пропустити його
до в’язнів ціною власного життя. Перед стратою Валентин передав ще один такий лист тій нещасній
сліпій, яка завдяки йому прозріла і стала красунею.
Теорія 5
Валентин славився серед людей своїм даром зцілення, тому до нього звернувся тюремник імператора з проханням вилікувати його сліпу доньку Юлію. Лікуючи дівчину, він навчав її всього, що
знав, зокрема розповідав про християнські вчення. Однак ідилію перервав арешт і смертний вирок.
Перед стратою Валентин написав листа своїй підопічній, в якому попросив залишатись вірною християнству, і вклав туди жовтий крокус (згідно з іншими легендами, листя шафрану). Послання закінчувалось словами “Твій Валентин”. Юлія дуже хотіла побачити квітку і написане, аж раптом сталося
диво, і вона прозріла. На могилі Валентина дівчина посадила мигдалеве дерево, яке за легендами квітне
щороку і символізує щиру любов.
Теорія 6
Вважається, що священик Валентин створив чудовий сад, а квіти дарував закоханим молодятам. Робив він це щороку 14 лютого, тому і вважався покровителем закоханих.
Теорія 7
Існує ще одна, зовсім неромантична теорія про те, що День Валентина святкується 14 лютого через птахів. Десь у цей час у них починається шлюбний період. Саме тому вважалося, що шлюб,
укладений в цей день, буде щасливим і довгим. Таке переконання існувало десь до Середньовіччя, коли
закохані вважали, що саме 14 лютого птахи “беруть шлюб”.З прочитаного бачимо, що деякі легенди
майже ідентичні, інші — дуже відрізняються. Але, як би там не було, століття легенд і переказів дали
свій результат — образ Валентина вже давно асоціюється у нас з чистими і щирими почуттями, назва
яким — кохання.
Маруга ІВАННА, студентка ІІ курсу
сспеціальності «журналістика»
Інституту журналістики,
кіно і телебачення
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Н е й м о в і р н і і с т о р і ї ко х а н н я

«Любов не залежить від нашої волі, приходить без нашої заслуги, щезає без нашої вини»,–
так про кохання писав український письменник Іван Франко. Кохання окриляє людину і наділяє
її неймовірною енергетикою. Раптом ми беремо перо і починаємо писати ліричні вірші, хоча «майстром слова» ніколи не були. У такі моменти ми відчуваємо себе Ліною Костенко або Павлом Тичиною, які також писали вірші, присвячені своїм коханим. У їхньому житті були історії щасливого і
нещасного кохання, що й, власне, надихало їх на створення літературних шедеврів.

ОЛЕНА ТЕЛІГА
Українська поетеса Олена Теліга за все життя кохала лише двох чоловіків. Першим її обранцем
став вчитель з української мови – кубанець і бандурист Михайло Теліга, з яким вона згодом одружилась.
Олена про чоловіка писала: «Любов свобідна, Михайлику, і я ніколи не візьму ніяких обіцянок
і нічого такого... Робіть, любий, як знаходите краще,
ходіть всюди, знайомтесь, танцюйте, «фліртуйте». І
мені Ви ніколи не зробите неприємності».
Згодом у житті Олени з’явився чоловік значно старший за неї – це був Дмитро Донцов. Поетеса
пописувала почуття до нього, як «патологічними»:
«але, безперечно, сильними і дуже щирими». Захоплення Олени іншим чоловіком віддалило її від Михайла.
У 1942 році Олену розстріляли в Бабиному
Яру, але на добровільну смерть слідом за поетесою
пішов і Михайло...

ПАВЛО ТИЧИНА
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Історія першого кохання Павла Тичина схожа на «Любовний трикутник». Спочатку він був закоханий у дочку письменника
Івана Коновала – Поліну. Їхній роман тривав
не так довго, і дівчина покинула Павла. Цикл
віршів «Панахидні співи» поет присвятив
саме Поліні. У дівчини була менша сестра
Інна, яка закохалась у Тичину. Він називав її
дуже ніжно – Нюся. У дівчині Павло вбачав
образ своєї коханої – Поліни, тому її смерть
стала для нього ударом. Після смерті Нюсі
Павло вважав, що більше не зустріне кохання свого життя і мав наміри стати монахом.
Та доля усміхнулась поету і він зустрів Ліду Папарук, з якою одружився лише
через 17 років. Подружжя прожило разом
майже півстоліття...
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українських класиків
ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО

Український письменник був у душі
справжнім романтиком і писав зворушливі
листи своїй дружині Люсі. Подружжя зустрілось у редакції «Черкаська правда».
У коханні Симоненко зізнався Людмилі
словами: «Люся! Люся! Я боюся, що влюблюся». Василь і Люся часто не бачились
через навчання і військову службу, але він
писав їй романтичні вірші. Близько двадцяти листів збереглися до цьогог часу.
Скільки любові вміщено тільки у ці
рядки: «Прошу тебе, тільки не забувай,
що для мене ти значиш більше, ніж всі
дівчата на світі. Це – щиро». «Цілую з
першого рядка, бо до останнього не втерплю – дуже скучив»...

ІВАН ФРАНКО
Серце Франка заполонила Ольга Рошкевич.
Однак через певні обставини вони так і не були
разом, до того ж батьки дівчини були проти Івана. Письменник присвятив їй IX поезію у збірці
«Зів’яле листя»: «Розвійтеся з вітром, листочки
зів’ялі, незагоєні рани, невтішні жалі...».
Після нещасного кохання до Ольги Іван захопився трьома дівчатами: письменницею Уляною
Кравченко, вчителькою Климентію Попович та
представницю відомого роду Білинських Ольгою.
Та і з жодною з цих жінок Іван Якович не пов’язав
своє життя!
Наступним коханням Франка була полячка
Юзефа Дзвонковська, але й з цією дівчиною у нього
не склалися близькі стосунки...
ВАЛЕРІЯ Янко,
студентка III курсу
спеціальності «журналістика»
Інституту журналістики,
кіно і телебачення
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НОВИНИ УНІВЕРСИТЕТ У

Студентські думки

14 лютого в Київському міжнародному університеті відбулося популярне серед молоді свято – День святого Валентина,
з нагоди якого ми вирішили взяти інтерв’ю
у наших студентів, щоб запитати про їхні
традиції щодо святкування, подарунків і
валентинок…
Цього дня студенти – майбутні журналісти звернулися до викладачів і студентів із такими питаннями:
Що для Вас означає кохання?
Чи знаєте Ви, що 14 лютого святкується
День закоханих?
Маєте якісь креативні ідеї щодо подаЛюбов – це, коли людина робить усе для
рунків?
того, щоб ти був щасливий, незалежно від того,
Як ви плануєте провести День святого
є в нього така можливість чи ні.
Валентина?

Мені здається, вибір подарунка залежить
від того, чим цікавиться кохана людина і що
вона любить, але, якщо, припустимо, немає на
це коштів, то достатньо буде просто приділити
їй увагу, або можна навіть зробити щось своїми
руками. Наприклад, написати листа. Це дуже
романтично!
На жаль, мій хлопець на роботі, але,
якщо вийде зустрітися, ми підемо в наше улюблене кафе, вип'ємо чашку смачного чаю та
будемо гуляти до пізнього вечора.

Любов – це, коли між тобою і твоєю
коханою людиною є взаємоповага. Але
я не Горак Аліна, студентка ІV курсу спеціальності
вкладаю в це слово романтичного
сенсу! «видавнича справа та редагування» коледжу
КиМУ
Взагалі тут елементарна відповідь
–
треба дарувати самого себе. Ти про
сто
можеш надати йому свою увагу, і,
якщо
людина цього не оцінить, – це не тво
є!
Хочу провестий цей день зі своєю
половинкою в центрі міста.
Соболєва Катерина, судентка І кур
су
спеціальності «фармація» медико
-фармацевтичного факультет у
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и про кохання
Для мене, в

першу черг
у, це розум
взаємодоп
іння,
омога і дов
іра.

Для мене н
айбільшою
є вибір под
проблемою
арунка. Не
хай це про
банально,
звучить
але, я гадаю
, що подар
бу ти тісно
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нок має
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з вами обо
ма.
Скоро пов
инен бу ти
ливий екза
дуже важмен, тому є
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час у, але, з
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агалом, хот
ілося б поїх
кордон, хо
а
ча б на дек
ти за
ілька днів,
щось нове
п
о
б
а
чити
і отримати
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Даниленко
Вікторія, с
т удентка ІІ
спеціально
І к у рс у
сті «стомат
ологія» сто
м
атологічного фа
культет у.

Кохання для мене – це розуміння один
одного, довіра, підтримка у складну хвилину.
Я б подарував своїй дівчині політ
на повітряній кулі!
День святого Валентина буду святкувати в сімейному колі або компанії
близьких друзів.
Соляденко Олександр, студент ІІ курсу
спеціальності «міжнародні відносини»,
Інституту міжнародних відносин

Кохання між хлопцем і дівчиною–
це щось особливе! Я можу бути закоханим
у будь-яку дівчину, а можу кохати одну
по-справжньому. Для всіх людей кохання – це
щось різне. Для когось – просто погуляти, для
когось – жити цим. Але люди повинні любити один одного і поважати. Кохання – це все
разом, помножене на все разом!
Я, як актор, люблю робити щось нетрадиційне. Наприклад, подарувати звичайні
шкарпетки, а в них покласти якісь квіти.
Це свято я проведу на сцені, адже мені
треба працювати. Для мене воно таке ж, як
інші свята.
Нагабась Дмитро, студент ІІ курсу спеціальності «сценічне мистецтво» Інституту театрального мистецтва

Інтерв’ю брали: Коновал НАТАЛІЯ і
Чуйко МАРІЯ, студенти ІІ курсу
спеціальності «журналістика» Інституту журналістики, кіно і телебачення
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8

обов’язкових фiльмiв для романтичного перегляду
Перш ніж піти (Before We Go)

Чи може випадкова зустріч змінити все
життя? Чи може найгірша ніч стати найкращою?
Запізнення на потяг – подія, яка має непередбачувані наслідки. Іноді потрібно втратити все, щоб
знайти справжнє щастя. Ані слова більше. Дивовижне кіно, яке має побачити кожен. Надихаюча,
весела, відверта картина про кохання, яка потрапляє в саме серце!

500 днів літа (500) Days of Summer)

Том – лузер! Талановитий архітектор застряг у компанії з виготовлення кумедних листівок.
Він втомився від такого життя, але ось з’являється
Саммер. Він закохався у неї з першого погляду. Це
романтична подорож у світ відносин між людьми,
які то рятують один одного, то роблять боляче. 500
днів разом показали, що кохання – це непередбачене, неконтрольоване та незабутнє відчуття. Інтригуюча та драматична історія, яка не залишить байдужим.
Один день (One day)
15 липня – день, який став найважливішою датою в житті Емми та Декстера. Після довгих
років навчання вони нарешті познайомилися на
випускному. Вона – сором’язлива та романтична,
він – розпещений та велелюбний. Вона працює офіціанткою у Лондоні, він розважається за кордоном.
Де б вони не були, але 15 липня обов’язково зустрічаються. Життєві труднощі не зламали кохання
та дружбу двох людей, тому що злети та падіння –
обов’зковий процес на шляху до щастя. Це прекрасна та щира історія про головне!

Скажи хоч щось (Say Anything)
Даян – єдина гордість свого батька. Вонакрасива, талановита та розумна. Ллойд – звичайний хопець, не маючий планів на майбутнє. Вона
вступила до коледжу. Він не знає, чим йому займатися, але це не так важливо, тому що у них є ціле
літо. Ллойд не тільки допоміг Даян пережити життєві негаразди та повірити в себе, але й відкрив для
неї новий світ, познайомив з чудовими людьми, що
змінило її життя назавжди. Романтична, весела та
емоційна комедія, яка точно підійме настрій та запам’ятається.
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Кохання та інші ліки (Love and Other Drugs)
Невдаха Джеймі продає ліки. На одному з прийомі він знайомиться з чарівною Мегі.
Художниця, яка страждає від хвороби Паркінсона. У неї депресія, вона втомилася від такого життя. Між ними виникає якесь почуття й
вони починають проводити разом ночі та дні. У
цей час Джеймі розуміє, що Мегі потрібна його
підтримка та любов. Чи зважиться він на цей
крок заради кохання? Весела, життєрадісна та
ніжна історія, яка зачаровує з перших кадрів.

Інтуїція (Serendipity)
Сама доля звела Джонатана та Сару напередодні Різдва у крамниці подарунків. Разом
вони проводять незабутній вечір, по завершенню якого постало питання: продовжити знайомство чи піти своїми шляхами. Коли Джонатан пропонує обмінятися телефонами, Сара
відмовляється, оскільки у неї дивне переконання, що все у її житті має ставатися за призначенням долі. Але, водночас, вона не забуває
залишити долі пару невеличких зачіпок... Казкова, дивовижна картина про те, що тільки ми
самі обираємо свою долю.

Їсти, молитися, кохати (Eat, Pray, Love)
Деяким людям потрібно багато часу,
щоб зрозуміти, що вони живуть не так. Ліз мала
все, про що можна мріяти, але вона не була
щаслива. Спустошена, вона кинула все та відправилася на пошуки себе. Під час мандрівок
вона отримує справжнє задоволення від їжі,
перебуваючи в Італії, від сили молитви в Індії, і,
нарешті, справжнє кохання на Балі. Обережно,
після перегляду хочеться змінювати життя!
Пропозиція (The Proposal)
Маргарет – редактор у відомому видавництві. Вона красива та успішна, але підлеглі не
люблять її та між собою називають «відьмою». У
неї все чудово, але невдовзі її американська віза
закінчиться. А це означає, що Маргарет потрібно терміново знайти вихід, інакше її депортують
до Канади. Вона вирішила вийти заміж. Ендрю
– підлеглий Маргарет, громадянин США, погоджується допомогти їй, але висуває вимоги, які та
повинна виконати. Це романтично, смішно, зворушливо та дуже непередбачливо.

Горак АЛІНА,
студентка IV курсу спеціальності
«видавнича справа та редагування» коледжу КиМУ
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СТРІТЕННЯ
Стрітення Господнє — одне з найбільших християнських свят, яке цього року ми відзначаємо 15лютого.
Стрітення святкують на сороковий день після народження Ісуса Христа. У цей день Діва
Марія принесла немовля в Єрусалимський храм на посвяту. Там новонароджений Ісус вперше зустрівся з праведником Симонеоном і пророчицею Анною, які відразу ж впізнали у малюкові нового Месію.
Це свято офіційно почали відзначати у Візантійській імперії у 542 році.
Стрітення символізує зустріч людства з немовлям Ісусом, а от в народі вважається, що в цей день
зима зустрічається з весною.

Прикмети

•. На Стрітення уважно стежать за погодою: якщо день буде сонячним – варто чекати врожайного
року, а якщо засніжить і вдарять морози, весна буде пізньою, дощовою та холодною.
•. Якщо день Стрітення теплий і сонячний, то і весна буде теплою.
•. Якщо в цей день не видно сонечка – чекай суворих морозів.
•. Вітер на Стрітення – до врожаю плодових дерев.

Тож теплої й ранньої вам весни та весняного настрою!

Ма лашок ЯР ОС ЛАВ ,

студент ІІ курсу спеціальності
«журналістика» Інституту журналістики, кіно і телебачення
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Дельфіни і кити – хто вони?
У всьому світі 19 лютого – це Міжнародний день
дельфінів і китів (World Whale and Dolphin Day). Свято заснували 1986 року, коли мораторій на китовий промисел
почав діяти. Цей документ повністю забороняє полювання
на морських ссавців та продаж їхнього м’яса у будь-яких
куточках світу, але є винятки. У наші часи промисел китів
дозволено тільки задля задоволення потреб корінного (аборигенного) населення та вилучення китів у наукових цілях.

Пропоную Вам 9 цікавих фактів про цих
дивовижних тварин:
1. Кити і дельфіни – ссавці, а не риби! По-перше, вони дихають справжнім повітрям і теплокровні. По-друге, годують
дитинчат із молочних залоз, а деякі види і взагалі мають
(хоча і незначне) хутро.
2. Дельфіни – це єдиний ссавець, який народжується вперед хвостом. Це пов’язане з тим, що новонароджене дитинча
опиняється під водою, і для першого вдиху йому потрібно
піднятися на поверхню.
3. Вагітність у самок китів триває 11 місяців. За цей час плід
розвивається з маленької яйцеклітини (вона не перевищує
за розмірами мишачу), до дитинчати, що при народженні
має понад 7 метрів у довжину, і важить близько трьох тон.
4. Дорослий дельфін має близько 80 зубів, але використовує
їх лише аби спіймати рибину, котру проковтує не пережовуючи. Їдять дельфіни здебільшого сардини і анчоусів.
5. Кити люблять подорожувати. Найбільш тривалі міграції
здійснюють сірі представники цього виду. Їхня подорож
починається від «пасовищ» у Беринговій протоці, а фінішують вони у спокійних лагунах поблизу берегів Каліфорнії.
6. Косатка – це великий дельфін. Головною складовою раціону харчування цього велетня є теплокровні мешканці морів,
а саме: морські котики, пінгвіни і навіть власні родичі.
7. Язик синього кита (найбільшого ссавця світу) може важити до чотирьох тон. Він настільки великий, що на ньому
може вміститися ціла футбольна команда із тренерами і обслуговуючим персоналом.
8. Як не дивно, але дельфіни можуть захворіти на цілком
людські хвороби. У екземплярів, які знаходилися в неволі
спостерігали випадки цирозу печінки, пневмонії та раку головного мозку.
9. Кити – справжні надтварини. Вони можуть не спати три
місяці, не їсти вісім, не дихати до двох годин, але при цьому
долати гігантські відстані у тисячі кілометрів.

Корсун РОСТИСЛАВ,
студент IV курсу спеціальності
«видавнича справа та редагування» коледжу КиМУ
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УПОРЯДНИК: ВЕРГУН АЛІНА, СТУДЕНТКА II КУРСУ ІНСТИТУТУ ЖУРНАЛІСТИКИ, КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Любіть один одного! У світі немає
нічого прекрасного, окрім любові.

Наповніть це свято невеликими сюрпризами: валентинки із зізнанням у коханні, букет квітів із кур’єром... Просто наповніть цей день приємними дрібницями!

14 лютого ви можете влаштувати своє
перше побачення з коханим. Бажано
це зробити в особливому місці!

Поради студентам:
як цікаво провести День
закоханих

Придумайте стільки компліментів, скільки можете! Напишіть їх на стікерах і наклейте в спальні, ванній і кухні. Ваша
друга половинка точно оцінить такий романтичний початок дня!

Приємно отримувати та дарувати подарунки,
а чому б не зробити це креативно? Заздалегідь заготовте карту або листочки з написами, за якими ваша кохана людина буде шукати свій подарунок!
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А далі що? А далі – щастя, весна і незабутні враження!
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