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Вітаємо з початком весни!

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
ІЗ ПЕРШИХ УСТ

з президентом

Київського міжнародного університету

Кого Ви першого привітаєте
восьмого березня?
Першим, напевно, привітаю
колег і усіх учениць, студенток
і загалом жіночу частину нашого університету. Так як восьмого березня у нас вихідний, то я
привітаю їх завчасно сьомого.
А ось домашніх буду вже вітати
зранку 8-го березня. І, звичайно
ж, першою отримає привітання
моя кохана дружина.
Щодля Вас важливіше у цей
день: увага і проведений час разом чи подарунок?
Для моєї сім’ї важливіше час
проведений разом. Через те, що
моя робота забирає весь мій час,
ми цінуємо кожну хвилину проведену разом. Якщо чесно, то я дуже
чекаю цьогорічне восьме березня,
через те, що зможу провести час
зі своєю сім’єю та новонародженим онуком.

У цьому місяці, 31 березня, в
нашій країні будуть відбуватися вибори Президента. Якщо не
секрет, за кого Ви віддасте свій
голос?
Чесно кажучи, то я ще не
обрав, за кого буду голосувати,
хочу поспостерігати за всіма
кандидатами перед виборами.
Але декілька кандидатів уже
взяв до уваги. В першому турі
буду голосувати за людину, якій
би довірився, а далі – буде видно.
На Вашу думку, після виборів
Президента, в країні відбудеться якись зміни на краще?
Кожні вибори призведена
призводять до якихось змівпередн, але на жаль не завжди до
кращих. Буває й таке що ми робимо крок уперед і два назад,
але рух є, і це вже радує. Звичайно, дуже хотілося, що б у країні
зовсім по іншому пішли справи,
щоб стереотипне та корупційне
мислення вже відійшло, і наше
суспільство прагнуло нового.
Та це дуже важкий шлях, який
має пройти не одне покоління.
Зараз багато хто з українців висловлює думку, що немає
сенсу брати участь у виборах,
і вони не підуть голосувати. Як
Ви вважаєте, чи є гідні кандидати та чи кожен голос важливий?
Я дуже негативно ставлюся
до таких людей! Це аполітичні

люди, які не несуть відповідальність ні за себе, ні за свою країну.
Та, з іншого боку, я розумію їх.
Більшість уже втомилися від невизначеності та війни, але це в
жодному разі не надає змогу не
приймати участі в становленні
держави. Кожен голос важливий
і може змінити хід гри, тому потрібно зібрати всі сили в кулак
і діяти. Не можна жити просто так, якщо ти не займешся
політико, то вона прийде до тебе
і займеться тобою.
Що потрібно зробити, для
того, щоб наша країна почала
рухатися вперед?
Нам потрібна демократія, а
димократя це, в свою чергу, диктатура закону. Закон має бути
вище усього, крім справедливості та милосердя. Деякі думають, що демократія– це хаос, що
хочу те й роблю. Ні! В правовій
державі має бути диктатура закону. Потім потрібно виховувати відчуття справедливості та
милосердя. Тільки в цьому разі
наша держава почне рухатися
вперед!
Яна МАЙДАНІК,
студентка Ш курсу
спеціальності «журналістика»
Інституту журналістики,
кіно і телебачення

Участь студентів КиМУ в конкурсі – фестивалі «Діалог держав: партнери в освіті»
2018-2019 навчальний рік став етапом поглибленої співпраці КиМУ із загальними закладами
середньої освіти м. Києва та області в межах програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті», зокрема її
нового проекту «Професійний вибір через профільне навчання», активними учасниками якого стали
біля тисячі випускників. Викладачі й студенти КиМУ не лише надають професійну інформацію випускникам, але й беруть участь у районних і міських конкурсах і фестивалях. Так, у лютому-березні
2019 року, традиційно напередодні Дня Європи, у м. Києві стартували районні етапи ХVI –го конкурсу-фестивалю «Діалог держав: партнерство в освіті» під гаслом «Пізнаймо світ-світ пізнає нас»,
який є надзвичайно популярний серед учнівської молоді і став справжнім святом краси, творчості,
таланту, артистизму та патріотизму (Інформація взята з сайту)
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ЗНАЙ НАШИХ В ОБЛИЧЧЯ

нтерв’ю
з Кісловим
Денисом Васильовичем,
доктором наук із державного управління,
випускником КиМУ

саме?

Чи вважаєте Ви 8 березня святом? Чому

Звичайно! Ммм… Питання як на допиті у
«Войтовича»? Я вважаю так тому, що, як мінімум,
не розглядаю історичне питання про Розу Люксембург, великі цінності або навіть фемініські цінності,
які закладалися у нього... Для мене – це свято, що
ґрунтується на якійсь сімейній традиції. В перші
весняні дні, розумієш, що жінка – як те життя, яку
приємно привітати і порадувати себе цим!
Чи притримуєтесь традиції подарувати дружині подарунок?
Звичайно ж, дотримуюсь!
Що саме подаруєте дружині на це свято?
Найголовніший для неї подарунок – це моя увага! Все інше – матеріальні дрібниці. Подарую
якусь гарну прикрасу…
У Вас є донька, чи будете її вітати у цей день?
Навряд чи вона зрозуміє, але, звісно, привітаю! І я буду виховувати її з повагою й інтересом до
цього свята.
Можливо, у Вас є традиції з сім’єю відзначати це свято?
Традиції існують, адже це свято має бути в сімейному колі, як на Різдво, бо для мене воно присвячене моїм жінкам, тобто – це свято всіх жінок, але в цьому розуміється свято, в першу чергу, моїх
найближчих людей!
Як Ви думаєте, чого найбільше за все хочуть жінки на 8 березня?
Звісно, справжнього кохання, тобто не показової уваги , тому що це так у традиціях треба або
модно, чи ще щось, щоб ця увага стосувалася не питання, коли часом задаєшся: у кого свято? Коли
чоловіки трішки під шафе. Думаю, що жінки хочуть, по-перше, щоб це свято було не лише цього дня,
а, по-друге,щоб в це свято вони відчували себе потрібними, через справи, а не лише вітання та квіти.
Чи притримуєтеся Ви думки, що треба скасувати вихідний день на це свято?
Ніколи! Треба скасувати В’ятровича і всю цю ляпту, яка під патріотизмом заповідає поняття
власних хворих ідей. Традиції на те і є, щоб їх поважати, які б вони не були! І в кожного вони мають
бути свої, мають об’єднувати людей, а не роз’єднувати!
Ярослава КОЗЯНКО,
студентка III курсу спеціальності
«журналістика» Коледжу КиМУ
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Інтерв’ю

з Кривошеєю
Григорієм Петровичем
Шановний Григорію Петровичу, розкажіть, будь
ласка, звідки Ви родом і де проходило Ваше дитинство?
Я − виходець із селянської сім’ї, невеличке село на
березі річки Сули − це притока Дніпра. Пам’ятаю, що у дитинстві я дуже не любив пасти корів (посміхається Григорій
Петрович), а особливо, коли підходила моя черга це робити.
Не скажу, що я був пристосований до сільського життя, але
чим я завдячую дитинству, так це тим, що я перечитав дуже
багато книжок, мав велике бажання познайомитися з усією
літературою, яка була у сільській бібліотеці. Я працював з
книгою, і це мені дуже подобалося!
Чого Вам найбільше не вистачає з дитячих років?
Для моїх скромних запитів у мене все є! Дитинство – це, звичайно, гарний період життя, який буде завжди
приємною згадкою в моєму житті. Так, вступаючи у доросле
життя, маєш більше клопотів, проблем. На разі мої клопоти − це мої діти, внуки, яким я маю допомагати обрати правильний шлях у житті.

Якби Ви могли зупинити час, щоб змінили?
По-перше, я не хочу зупиняти час. Моє життя мене влаштовує! Я 35 років проходив у військових погонах, маю звання
полковника і я не жалкую. Так, були важкі часи, складні ситуації, але я нікому цього б не віддав та ні на що не проміняв. Це моє,
я через це все сам пройшов, тому міняти, зупиняти час не хочу. «Тобто, Ви ні про що не жалкуєте»? Ні! (з впевненістю відповів
Григорій Петрович). Я вважаю, що моя доля вишита тими візерунками, які мені подобаються.
На Вашу думку, що людині потрібно для щастя і чи вважаєте Ви себе щасливою людиною?
Питання – філософське! На мою думку, людині для щастя потрібно бути задоволеним самим собою, мати хорошу
роботу, міцну сім’ю, здорових дітей та внуків, не відчувати себе зайвим. Найголовніше, аби бути по-справжньому щасливою
людиною, повинна бути мета, якою у подальшому будеш задоволений. На моєму прикладі, це мати хороших студентів, які тебе
Яким було Ваше студентське життя?
Подумки часто порівнюєш нинішнє життя студента і тодішнє. На такому побутовому рівні, ще коли я навчався на
юридичному факультеті Національного університету імені Тараса Шевченка, а жив я у гуртожитку, біля нашого під’їзду продавалися булочки і молоко. І от коли ми всі йшли на заняття, деколи, коли встигали, брали булочку і пляшку молока, тоді цілий
день був вдалий. Сьогодні студент так не живе. Я коли дивлюся на різноманіття студентського меню, розумію, що ми навіть
про таке й не думали, але нам було дуже весело! Любили також приходити у гуртожиток, раніше дівчат, а особливо, де жила
одна дівчина, яку звали Катя. Вона вміла дуже смачно смажити картоплю, і коли ми відчували її запах, один стояв на охороні, а
другий відчиняв двері, забирав картоплю зі сковорідкою та ніс до себе в кімнату (згадуючи, сміється). Ходили на танці, влаштовували спільні концерти, творчі зустрічі. Було справді дуже цікаво!
Ви маєте великий досвід у сфері журналістики, на Вашу думку, це більше професія чи хобі?
Цікаве питання! Журналіст – це більше спосіб життя. Коли я працював у цій сфері, не мав вихідного дня, не знав, коли
прийде натхнення, але я розумів, що завтра редактору мав принести виконану роботу. Це професія, яка інтегрує в себе весь
формат знань. Журналіст − це філософ, соціолог, історик, письменник і людина, яка обізнана у фактах та історії.
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Що найважче Вам давалося у журналістиці?
Важко було дуже часто! Не зовсім вдалі відрядження, розраховуєш на одне, а попадаєш у зовсім іншу ситуацію. Нелегко мені давалося військова галузь. Мені навіть
здається, що на практичній роботі я почав сивіти. Так, важко, але мені моя робота була до вподоби, я був зацікавлений у тому, що роблю.
Якими характерними особливостями має володіти
журналіст?
Розуміти і відчувати, що журналістика − це в
першу чергу, творчість, а не просто робота. Дивитися на
професію, як суспільно значиму діяльність, мати почуття
обов’язку. Я, наприклад, не пам’ятаю такого випадку, щоб
кореспондент прийшов на роботу і сказав редактору, що не
написав репортаж. Журналіст повинен бути пунктуальним
і дисциплінованим. Якщо не вдалося, це не біда, якщо не
захотів зробити, це біда.
Для Вас Київський міжнародний університет,
уже як другий дім. Розкажіть, як Ви вперше потрапили
до університету і як починали викладати?
Можна сказати, що потрапив випадково. Мені
зателефонував Хачатур Володимирович, який мене запросив до університету і ми разом започаткували кафедру журналістики. Ви знаєте, я дуже боявся паузи, від
звільнення військової служби і проникнення у цивільне
життя, бо офіцери це дуже важко переживають, але мені
вдалося освоїти життя університету, тому я тут і нині
працюю.
Бути викладачем, це важка професія та не жалкуєте Ви, що маєте такий досвід?
Однозначно скажу, що не жалкую. Коли бачиш
успішних студентів, яким передавав свій досвід, наразі працюють журналістами, відразу з’являється велика гордість за те, що колись вони сиділи у тебе на парі
і мріяли стати журналістами. Мені приємно, коли хтось
досягає успіху у журналістиці. Професія викладача важка тільки з психологічної точки зору. Потрібно бути гарним психологом. Так, іноді я нервую, але розумію, що
проблема в мені. Можливо, щось не зміг донести, але я
обов’язково потім над цим працюю .
Чого б Ви побажали кожному студенту, спираючись на професійний досвід?
Хотів би побажати, щоб журналістська робота
не була тягарем, а приносила тільки задоволення та натхнення, якби важко не було. Я ніколи не скажу, що журналіст, який іде по стезі журналістики, що він пройде все
легко, який би він талановитий не був. Талант інколи є
перешкодою для людини, тому що журналісти, як правило, люди марнославні, там таке сприятливе середовище
для заздрощів, внутрішніх конфліктів. На роботу потрібно бігти з радістю і з роботи теж із радістю. Ось тоді це
Дякуємо Вам, Григорію Петровичу за приємне й
пізнавальне спілкування. Зичимо Вам професійного успіху
та міцного здоров’я!

Фото з архіву Г. П. Кривошеї
На військовій службі

Інтерв’ю провела Валерія ЯНКО,
студентка ІІІ курсу
спеціальності «журналістика»
Інституту журналістики, кіно і телебачення
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З ЖИТТЯ УНІВЕРСИТЕТУ
Весна — найпрекрасніша пора року. З її приходом оживає природа, повертаються із
далеких країв птахи, одягаючись у зелень квітнуть дерева. І не дивно, що саме на початку
цієї прекрасної пори, коли все пробуджується та оживає, жінок всього світу вітають з чудовим святом 8-го Березня! У КиМУ завжди підтримують існуючу традицію і вітають прекрасних дівчат і жінок зі святом весни.

Весняна

06 березня в актовій залі відбувся святковий концерт, присвячений Міжнародному дню 8 Березня!
Студенти університету й коледжу КиМУ щиро привітали найпрекраснішу половину людства із цим чудовим весняним святом. Юні таланти дарували присутнім ліричні пісні, запальні танці й свою щиру любов

Ми дякуємо Вам, дорогі наші жінки, за те, що Ви є на світі, за те, що даруєте нам свою ніжність!
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										З ЖИТТЯ УНІВЕРСИТЕТУ

	Цього дня прозвучали слова вдячності
здоров’я, щастя, добробуту, щедрої долі, чудового
благодаті на довгі роки!

жінці-берегині,
весняного

побажання

настрою

та

міцного

Божої

фантазія

Усі привітання для наших жінок були щирими й неповторними, адже від них залежить майбутнє нашої планети!
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ВІСТІ З КОЛЕДЖУ

НОВИНИ УНІВЕРСИТЕТ У

28 лютого 2019 року у столичному Палаці спорту відбулися Всеукраїнські ігри
з єдиноборств «Соmbat Games», у яких взяли участь 7200 спортсменів.
Студентка Коледжу Київського міжнародного університету Оксана Базелюк здобула
перемогу та путівку на Всесвітні ігри з єдиноборств «ISF World School Combat Games
2019», які відбудуться з 16 по 21 червня 2019 року в Будапешті (Угорщина).

8−10 лютого 2019 року у місті Ольборг (Данія) пройшов чемпіонат Європи з карате
серед кадетів, юніорів та молоді (U21).
Студентка II курсу спеціальності «журналістика» Коледжу Київського Міжнародного Університету Оксана Базелюк стала бронзовим призером чемпіонату.
Щиро вітаємо Оксану з перемогою на такому престижному змаганні! Від усього серця бажаємо їй нових звершень, спортивних досягнень і успіхів, перемог і віри у себе, а також міцного здоров’я і витримки. Пишаємося її перемогою!
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НОВИНИВІСТІ
УНІВЕРСИТЕТ
У
З КОЛЕДЖУ

ЗУСТРІЧ ІЗ ЖУРНАЛІСТКОЮ NewsOne В КОЛЕДЖІ КиМУ
15 березня в коледжі КиМУ відбулася
зустріч із журналісткою телеканалу News One
Кароліною Черевко. Гостя розповідала студентам II та IV курсу, які навчаються за спеціальністю «Журналістика», як знайти свій шлях у
світі мас-медіа й досягти успіхів.
Кароліна Черевко – студентка ІV курсу
Інституту журналістики КиМУ. У ЗМІ почала
працювати ще з першого курсу. Починала як
журналіст і ведуча на міському телеканалі у
м. Борисполі. «У роботі журналіста комунального
ЗМІ – розповіла Кароліна Черевко – багато своїх
нюансів. І в редакційній політиці, і в тематиці, і в поданні інформації, але це хороша база для старту».
Як і всі початківці, Кароліна Черевко
неодноразово помилялася. З гумором пригадала деякі з найбільших промахів і порадила
сприймати помилки спокійно. На власному
досвіді розповіла студентам про труднощі у
виборі професії, сумніви, пошук себе й роботи. «Обов’язково треба спробувати!» – з цих
слів починалася майже кожна розповідь журналістки. «Журналістика потребує постійної
уваги! Якщо це ваша улюблена справа, та, якою
ви ладні займатися, не дивлячись на зарплату
все обов’язково вдасться. Цим треба горіти наголосила Кароліна Черевко».
Гостя акцентувала увагу на тому, що
журналістику потрібно вивчати на практиці.
Тільки засвоєння теорії журналістом не зробить, а ще підказала студентам, як створювати
цікаві сюжети, писати резонансні тексти, брати інтерв’ю й боротися з творчими кризами, а
також пообіцяла підтримку зі своєї сторони.
Ця зустріч запам’ятається нашим студентам
щирістю та відвертістю Кароліни Черевко.

Валерія СТРІЛЬЧУК,
студентка II курсу
спеціальності «журналістика» Коледжу КиМУ
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ЦЕ МИ – ЛІЦЕЙ КиМУ!

У ЛІЦЕЇ СТАРТУВАВ МАРАФОН-ЛИСТУВАННЯ
21 лютого 2019 року, в День рідної
мови, у Ліцеї КиМУ стартував марафон-листування з дітьми Прикарпаття «Екскурсія
містом наосліп» у межах Міжнародного соціального проекту «Книга Добра».
«Марафон – це бігова дисципліна без
перепочинку. Назвавши так нашу роботу,
ми вирішили також без перепочинку ставати
добрішими й знаходити собі друзів із різних
куточків нашої держави. Проект «Книга Добра» об’єднує навколо себе дружніх, добрих
і креативних дітей. Ми хочемо показати, що
не тільки за особистої зустрічі може виникнути дружба, але й далеко один від одного діти
можуть потоваришувати, займаючись чимось
цікавим, водночас подорожувати різними
місцями нашої України, нікуди не їдучи.
«Ще однією метою марафону є відновлення листування як форми спілкування,
яка ніколи не втрачає і невтрачатиме своєї актуальності», – так стверджує вчитель української мови і літератури, координатор цього
проекту Мар’яна Педько.
На сьогоднішній день дітям прийшли листи від однолітків із міста Калуша Івано-Франківської області. Юні прикарпатці є
вихованцями математичного гуртка недільної
школи Свято-Троїцького храму УГКЦ, який
проводить учитель математики Мар’яна Уляк.

Чекаємо на подальше спілкування та листування з
іншими однолітками різних куточків України!
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ЦЕ МИ – ЛІЦЕЙ КиМУ!

ЖІНОЧЕ СВЯТО 8 БЕРЕЗНЯ В ЛІЦЕЇ КиМУ
З березневим подихом вітру, лагідним сонячним промінням, паростками перших квітів
приходить жіноче свято – 8 Березня.
Кожна жінка і дівчина чекає цього
свята, але не менше чекають його хлопчики
та чоловіки, бо мають змогу привітати своїх
матусь, бабусь, сестричок, подруг, учителів та
колег із приходом весни!

07 березня 2019 року…. Зранку учні ліцею
приємно дивували жіночу половину – дарували їм
вітальні листівки, які самі виготовили, повітряні
кульки та прикрасили хол закладу привітальними
стінівками. А дівчата та жінки в цей день дарували
всім оточуючим свої посмішки, раділи привітанням, із захопленням розглядали стінні газети, зроблені з любов’ю…
Цікаво, тепло, весело і піднесено пройшов святковий день в ліцеї.
Вам — прекрасним,
незрівняним,
Наче сонечко
весняне,
Цей букет вітань,
Що підібраний з
любов’ю.
Щастя! Радості!
Здоров’я!
Здійснення бажань!
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«ШЕВЧЕНКО У СВІТІ»

(захід до 205 річниці від Дня народження Т.Г.Шевченка)
Український народ, як і кожен народ світу, має свої святині. Однією з таких святинь, національною гордістю нашого народу є творчість українського поет, письменника, художника Тараса Григоровича Шевченка.
15 березня 2019 року в ліцеї було відбувся конкурс читців «Шевченко у світі», який проводився з метою популяризації української поезії, виховання у молоді патріотичних почуттів на кращих
зразках української культурної спадщини, вдосконалення виконавської майстерності читців, а також
залучення їх до активної творчої діяльності.
Свято «Шевченко у світі» підготували Шарагіна Ольга Володимирівна, Педько Мар’яна Миронівна, вчителі української мови і літератури, Скворцова Тетяна Георгіївна, вчитель французької
мови, Іващенко Олександра Григорівна, вчитель іспанської мови.
На початку конкурсу відбувся перегляд відеофільму, який розкрив глядачам нові грані творчості Великого Кобзаря.

Кожен декламатор поезій Тараса Шевченка намагався вразити своїм оригінальним виконанням, адже журі, до складу якого залучено директора ліцею Кашпіровську Людмилу Миколаївну, заступника директора з навчально-виховної роботи Депутат Ніну Олександрівну, оцінювали не лише
вміння володіти словом, а й розуміння твору й акторську майстерність.

Змагалися учні в декламуванні віршів не лише українською, а й французькою та іспанською мовами.
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ЦЕ МИ – ЛІЦЕЙ КиМУ!

Усі учасники отримали сертифікати, а переможців було нагороджено дипломами.
За підсумками журі було прийнято рішення нагородити:
Дипломом І ступеня
Дротенко Єва (5-А клас), Пономаренко Мирослав (7-А клас), Трескунова Олександра (6-В клас)
Дипломом ІІ ступеня
Будяк Олександра (5-А клас), Смірнов Денис (6-Б клас), Гошовський Олександр (8-А клас)
Дипломом ІІІ ступеня
Ремінна Даря (7-Б клас), Фронтенко Микита, Смірнов Денис, Якушак Арсен, Попушняк Марія, Пономаренко Мирослав (група французької мови); Сіденко Люлмила, Тітовська Аліна, Канюк Каріна,
Цимбал Маргарита, Васильєв Ілля, Нікітін Макар (група іспанська мови).

Дротенко Єва

Пономаренко Мирослав

Скуратовська Валерія

Тихонова Аріна

Яременко Катерина

ВІТАЄМО УЧАСНИКІВ і ПЕРЕМОЖЦІВ!

13

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

З історії виникнення свята
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

08 березня в Україні щороку святкують сотні тисяч жінок. Однак пояснити,
чому ми святуємо Жіночий день саме 8 березня та яка взагалі історія цього свята –
не так вже й просто. Як «повій» в історії
замінили на «трудящих» та про протести
жінок – читайте в матеріалі.
Напередодні традиційного вихідного 08 березня ми вирішили зібрати всі
історії, які так чи інакше пояснюють виникнення цього свята. Деякі з них можуть
дивувати, а то й шокувати, адже у них немає того святкового настрою, до якого ми
звикли!
І якби тим жінкам, яким ми зобов’язані за свято 8 березня – суфражисткам, сказали, що через сто років жінки
стануть готуватися до цього дня в салонах
краси, а потім приймати в подарунок від
чоловіків квіти, парфуми і компліменти,
ці дами точно б втратили самоконтроль.
А реакцію революціонерки Клари Цеткін,
яка надала Жіночому дню статус щоріч-

ІСТОРІЯ 8 БЕРЕЗНЯ
Версія перша, офіційна:
День солідарності
трудящих жінок

Хоча ця версія створення свята 8
березня в часи СРСР і була визнана офіційною (і більше жодних версій не розглядали), вона має кілька «помилок».
Отже, за офіційною версією, свято пов’язане із «маршем порожніх каструль», який
відбувся 8 березня 1857 року в Нью-Йорку.
Тоді жінки, які працювали на текстильних
фабриках, протестували проти поганих
умов праці та низьких зарплат. Під час маршу вони били в ці самі каструлі, вимагаючи надати їм 10-годинний робочий день
замість 16-годинного, рівну з чоловіками
заробітну плату і виборче право.

14

Марш порожніх каструль 8 березня 1857 року
Ця ж версія говорить і про відому німецьку
комуністку – Клару Цеткін. Саме її часто називають
жінкою, яка заснувала свято 8 березня. У 1910 році на
форумі жінок у Копенгагені Цеткін закликала світ заснувати Міжнародний жіночий день 8 березня. Вона
мала на увазі, що в цей день жінки будуть влаштовувати мітинги і демонстрації, і тим самим звертати увагу
громадськості на свої проблеми.
8 березня 1917 року відбулася жіноча демонстрація в
м. Петрограді. У той час як два мільйони солдатів загинули під час війни, жінки вийшли з вимогами «Хліба
і миру». Ця історична неділя припадає на 23 лютого за
юліанським календарем, або 8 березня за григоріанським – на початку російської революції.
Чотири дні потому цар зрікся престолу, і тимчасовий уряд надав право голосу жінкам. Восьме березня
стало офіційним святом у СРСР 1921 року.

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

											

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Версія друга: протести повій, а не робітниць фабрик
Ця версія походження свята, мабуть, найскандальніша і найнеприємніша для всіх представниць прекрасної статі, які з трепетом очікують Міжнародного жіночого дня.
У 1857 році в Нью-Йорку жінки справді
протестували (було згадано попередньо), але були
це не текстильниці, а повії. Вони вимагали виплатити зарплату матросам, адже ті користалися їхніми послугами та не мали грошей заплатити.
Згодом пізніше — 8 березня 1894 року в Парижі відбулася ще одна демонстрація повій. Цього
разу вони вимагали визнати їхні права нарівні з
тими працівницями сфери послуг, які шиють одяг
чи печуть хліб, і заснувати спеціальні профспілки.

Затримання суфражисток в Британії
Схожі акції відбулися 1895 року в Чикаго, а в 1896 –
Нью-Йорку. Ці протести й стали передумовою пам’ятного
з’їзду суфражисток (від англійського слова suffrage – «виборче право») в 1910 році, де і було вирішено оголосити 8
березня день жіночим і міжнародним, як це запропонувала
Цеткін.
До речі, сама ж Клара Цеткін брала участь у подібних
акціях. У 1910 році разом зі своєю подругою Розою Люксембург вона вивела також на вулиці німецьких міст повій з вимогою припинити безчинства поліції. Ось тільки в радянській версії «повій» замінили на «трудящих жінок».

Що ж ми святкуємо 8 березня?

Затримання суфражисток

Якщо говорити сухо, то 8 березня – звичайна політична «піар-кампанія» соціал-демократів.
На початку XX століття по всій Європі протестували жінки. І щоб привернути до себе увагу, їм
навіть груди не потрібно було показувати, як це роблять сучасні активістки Femen. Досить було
просто пройти вулицями з плакатами, на яких були написані соціалістичні гасла.
8 березня довгий час був звичайним робочим днем, лише 8 травня 1965 року, напередодні
20-річчя Перемоги у Великій вітчизняній війні, Міжнародний жіночий день 8 березня було оголошено в СРСР святковим днем.
Якщо сказати, що 8 березня – це комуністичний
пережиток, ви не помилитеся! Однак, не можна ігнорувати й той факт, що з іншого боку – це вияв феміністичного руху. Не так уже й важливо, представниці яких
професій вийшли на вулиці з протестами. Після десятків
років нас цікавить лише сам факт.
Якою б не була справжня історія виникнення
цього свята, 8 березня вже давно стало символом краси,
ніжності, жіночності та весни. Проте, варто нагадати,
що жінки заслуговують уваги, турботи та романтики
щодня, а не один раз на рік!
Наталія КОНОВАЛ, студентка II курсу спеціальності «журналістика» Інституту журналістики,
кіно і телебачення
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У день 8 березня я бажаю всім жінкам
добра, багато-багато квітів і весняного тепла.
Нехай кожна жінка розквітає з промінчиками
сонця!
КиМУ – перевернув моє життя. Я —
щасливий, що вступив саме в цей університет і потрапив саме до цих викладачів. Дякую
університету за високий рівень навчання,
кваліфікованих викладачів і хорошу атмосферу.
Наш університет один із небагатьох, де
викладачі ставляться з розумінням до кожного
студента, відкривають свою душу і допомагають. Насправді це зближає і можна впевнено
сказати, що КиМУ – це велика родина!
Флашнер Ярослав, студент III курсу,
спеціальності «сценічне мистецтво»
Інституту театрального мистецтва

Від всього серця вітаю з цим
прекрасним жіночим днем! Хочу
побажати чарівної краси, насиченого життя і щирої любові. Нехай у
житті будуть лише радісні емоції та
здійснюються найпотаємніші мрії.
Наш коледж вміє дивувати! Всі ставляться один до одного з
розумінням і співчуттям, і це – головне. Дисципліна – понад усе, і це
лише плюс, яких у нашому коледжі
дуже багато.
Когут Ліза, студентка I курсу
спеціальності «журналістика»
Коледжу КиМУ
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Хочу привітати всіх викладачів і дівчаток університету з весняним святом – 8 Березня. Хочу побажати успіху в навчанні та роботі,
і нехай всі бажання стають реальністю.
У нашому університеті мені подобається навчатися і проводити час. Є чим зайнятися, окрім пар. Пари проходять цікаво і пізнавально. Є такі пари, що не помічаєш, як минув
час. Я дуже задоволена нашим університетом!
Ткачук Аліна, студентка III курсу
спеціальності «сценічне мистецтво» Коледжу КиМУ

Вітаю всю жіночу половину планети з
прекрасним жіночим днем. Бажаю, щоб завжди
був привід бути ніжними і слабкими, щоб завжди
поряд була опора і підтримка.
Я в університеті навчаюся відносно недовго, але враження у мене лише позитивні.
Стосунки між викладачами і студентами — доброзичливі, майже кожна дисципліна цікава і
викладається на високому рівні. Мінус у тому,
що пропуски платні!
Черниш Ірина, студентка I курсу
спеціальності «міжнародне право»
Інституту міжнародних відносин

Вітаю всіх жінок із цим днем. Бажаю
Вам, щоб кожна миттєвість була наповнена теплом, затишком, радістю і щастям. Кохайте і
будьте коханими!
У нашому університеті дуже професійний склад викладачів. Кожен вміє знайти підхід до студентів і завжди допомогти. Особливо
хотілося б виділити педагогів кафедри міжнародних відносин – саме там улюблені викладачі!
Бороніна Аліна, студентка II курсу спеціальності
«туризм» Інституту міжнародних відносин

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
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Наш університет приваблює кількістю та якістю англійської мови, кількістю
пар і атмосферою загалом. Я не пошкодувала, що вступила саме в КиМУ!
Вітаю всіх жінок з 8 Березня. Хочу побажати
щирого та взаємного кохання, саморозвитку і розуміння від рідних і близьких.
Нехай усе задумане здійснюється і життя перетвориться на казку.
Ареф’єва Марія, студентка II курсу
спеціальності «журналістика», Інституту
журналістики

Хочу привітати всіх дівчат і жінок із цим
прекрасним весняним святом. Бажаю, в першу
чергу, жіночого щастя, кохайте і будьте коханими.
Нехай мрії здійснюються кожного дня, і сонечко
освічує Ваш шлях.
Цей університет дає мені шанс у щасливе
майбутнє. Саме тут наші викладачі підбирають
до кожного студента свій підхід. Є велика можливість набувати практичні навички, що є одним
із плюсів!
Хуцидзе Олена, студентка III курсу
спеціальності «сценічне мистецтво»
Інституту театрального мистецтва

Загальне враження за два роки дуже
хороші! Мені подобається КиМУ тим, що
тут дають зростати і розвиватися тим, хто
цього дійсно хоче, викладачі завжди уважні
та чуйні до своїх студентів.
Я щиро хочу привітати всіх дівчат із
прекрасним святом. Бажаю цвісти, розвиватися і бути коханими! Радуйте оточуючих
своїми посмішками!
Читак Владлена, студентка II курсу,
спеціальності «міжнародні відносини»
Інституту міжнародні відносини

У прекрасний день 8 Березня хочеться побажати любові, радості, ніжності. Нехай завжди
оточують уважні та турботливі люди! Бажаю
справжнього жіночого щастя, успіхів і здійснення
всіх бажань.
Мені дуже подобається навчатися в
університеті. Викладачі уважні, завжди добре пояснюють навчальний матеріал.
Перевознюк Ірина,
ності
«міжнародні

студентка
відносини»

III

курсі

Інституту

спеціальміжна-

родних відносин

Для мене КиМУ як рідна домівка.
Тут дуже весело навчатися і відпочивати.
Викладачі завжди допоможуть і підкажуть,
як правильно робити. У цьому університеті
є великі шанси для розвитку мого майбутнього.
Хочу привітати дівчат із 8 Березня.
Бажаю завжди залишатися гарними, коханими, щоб у Вас завжди була підтримка від
коханої людини і міцне плече, на яке завжди
можна покластися!
Чорний Денис, студент II курсу
спеціальності «право» Коледжу КиМУ

Ольга ДАНЧЕНКО, студентка II курсу
спеціальності «журналістика» Інституту
журналістики, кіно і телебачення
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Легенда про жінку

Після того, як до Бога звернувся чоловік і заявив про свою нудьгу, Бог задумався, з чого
зробити жінку, якщо весь людський матеріал пішов на чоловіка. Але, не бажаючи відмовити у
проханні своєму улюбленцю, після короткого роздуму став створювати жінку з кількох яскравих
променів сонця, усіх чарівних фарб зорі, задумливого місяця, краси лебедя, грайливості кошеняти, граціозності газелі, ласкавого теплого хутра, ніжності пелюсток квітів.
Він змішав усе разом, а потім додав туди трохи холодного мерехтіння зірок, в’їдливості
мухи, впертості віслюка, ревнивості тигриці, мстивості пантери, кровожерності п’явки, отруйності змій, дурману опіуму та безпощадності стихій. Цю жінку Бог передав чоловікові, промовивши при цьому: «Бери її такою, якою вона вийшла, і не намагайся її переробити, зазнавай
щастя з нею протягом життя, терпи муки від неї до самої смерті».
Матір, сестра, кохана – жіночий першопочаток супроводжує нас до останнього подиху.
І якщо краса порятує світ, то це буде ваша краса. Адже Ви перетворюєте його на чарівну перлину,
яку ми довічно кластимемо до Ваших ніг.Сьогодні ми вшануємо жінок, найчарівніших творінь
на Землі! Адже саме завдяки Нам світ наповнюється любов’ю, добром та надією.
Любі наші Жінки! Століття і тисячоліття світової історії осяяні Вашою мудрістю та ніжністю, чарівністю та красою. І тільки завдяки вашій життєвій силі, насназі та довготерпінню
з віку у вік продовжується рід людський на землі. Хочеться добавити, що все що робить жінка,
все – задля кохання, кохання до життя, до дитини, до другої половини!

Поезія про жінку
Жінкам потрібно дуже мало:
Від радості, щоб серце заспівало.
Їм, справді, треба небагато:
Були б здорові діти, й завжди б тривало свято,
Щоби сини лиш радість дарували,
А донечки красунями зростали.
Щодня Ви чути хочете зрання:
«Добридень, сонечко, моя кохана…»
Щоб друзів у житті було багато.
Вам посмішки потрібні й сонце серед неба…
Ні, Вам жінки, багато чого треба!!!
Кажуть, що на світі все від жінки,
Все від неї на оцій землі,
Перший подих весняної квітки,
Тепле сонце й в небі журавлі.
Крик дитини, рідна річ і слово,
Паросток життя – це все Вона!!!
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Мартін СААКОВ,
студент I курсу спеціальності
«міжнародне право»
Інституту міжнародних відносин

Зі святом Вас, любі жінки!
Хай сонце гріє Вам тепліше
І світять зорі золоті!
Хай 8 Березня частіше
Буває в Вашому житті.
Хай чоловіки Вас цінують,
Складають оди і пісні.
Хай Вашу усмішку шанують
Не тільки рано навесні!

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
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Посвята матері
Мама…Матуся...Матінка! Ці прекрасні слова, які з малечку промовляє дитина, звучать
на всіх мовах світу однаково ніжно й щиро. І в цей день всі діти Землі вітають із вдячністю своїх
матусь, низько вклоняються їм.
Мама...Скільки спогадів і тепла містить це дивовижне й магічне слово! У Мами найчарівніше і найчуйніше серце, в ньому ніколи не згасає Любов, ніжні теплі руки...
І скільки б не було нам років 10, 20, 30, 40… нам завжди потрібна Мама, її увага, її підтримка, її погляд! Тож бережіть, любіть і поважайте своїх рідних матусь!!!
У цей святковий весняний день ми дякуємо Вам за доброту, щирість і ласку, любов до нас,
Ваших дітей. Уже багато століть наймудріші мислителі людства намагаються розгадати і пояснити
велике загадкове почуття — любов до жінки. Поетами всіх часів і народів написано десятки тисяч
ліричних рядків, посвят, присвячених жінці!
Вклоняємося тобі, Матір роду людського, ім’я якій – Жінка! Миру і щастя Землі, якою йдеш
ти, Жінко! Адже й сама Земля крутиться тільки тому, що Ти ступаєш нею!

Ода коханню
Кохання — найголовніше почуття на світі, тому що без нього не існувало б життя! Жінка і
кохання — категорії вічні. Попри всі негаразди в її душі завжди панує чистота, відданість, доброта, честь, гідність і любов. Жінка — це восьме диво світу, муза, яка впродовж віків надихає чоловіків на хоробрі вчинки.
Дорогі наші берегині! Квітніть, дорогенькі наші, на білому світі, як ті троянді пишні, і хай
же Вам сонечко сяє привітно, квіти всміхаються рясно, а роки хай будуть щасливі та прекрасні.
Скільки існує світ, стільки існує жінка, кохання до неї, можливо, трішки менше, ніж чоловік. І саме оте «трішки» і не дає декому спокою. І в усі часи жінка прагне довести, що може все, і
не гірше, а іноді краще, ніж чоловік. А надихає її на всі життєві подвиги безсмертний вогонь вічної
любові й кохання!

Луіза ФІЛАТОВА,
студентка II курсу
спеціальності «сценічне мистецтво»
Інституту театрального мистецтва
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Екскурсія до Музею
мистецтв імені Богдана та
Варвари Ханенків

03 березня 2019 року слухачі Центру доуніверситетської підготовки КиМУ, які відвідують заняття
з історії України, разом із викладачем кафедри міжнародних відносин – Шевчук Оксаною Сергіївною,
здійснили захопливу екскурсію до цієї унікальної культурно-освітньої установи.
Цей музей було обрано не випадково, адже мистецтвознавча й історична екскурсія мала на меті
трішки «розвантажити» наших слухачів(а це учні 9-тих класів). Безперечно, мистецтво є одним із невичерпних резервуарів людського щастя, з якого можна навчитися брати життєві сили, ідеї та радість! А
коли мистецтво поєднувати з історією, так як це було втілено надзвичайно енергійним і цікавим екскурсоводом, час проводиться із користю і дуже пізнавально.
Ще одне із завдань екскурсії – прищепити
жвавий інтерес до української історії, культури,
мистецтва та й загалом до відвідування музеїв. А
це можливо здійснити шляхом близького знайомства з автентичними пам’ятками Європи та Азії
різних історичних епох, захопливими історіями
та відомими лише музейникам секретами, дружнє
обговорення дітьми розміщених експозицій. Музей – це реальність, сповнена найрізноманітніших
таємниць (і в цьому ми переконалися).
Музей мистецтв імені Богдана та Варвари
Ханенків, видатних українських меценатів кінця
ХІХ - початку ХХ століть, зберігає найбільш значне
та систематичне зібрання класичного зарубіжного
мистецтва в Україні, яке сьогодні налічує близько
20 тисяч творів. Упродовж кількох десятиліть меценати формували свою колекцію, яка, без сумніву,
стала проявом особистого смаку власників. Богдан
Іванович і Варвара Николівна належали до тієї когорти збирачів, які були захищені від сторонніх
впливів. Вони збирали те, що відповідало їхнім поглядам і відчуттям. Уже на початку ХХ століття колекція була високо поцінована в середовищі знавців і визнана найкращою серед нових приватних
зібрань того часу.
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В одному з центральних кварталів м. Києва,
на вул. Терещенківській, розташований Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, тривалий час знаний як Київський музей західного та
східного мистецтва. Він є найбільшою скарбницею
світового мистецтва в Україні, а унікальні зібрання
та окремі пам’ятки забезпечили йому визнання далеко за межами нашої держави.

Таким чином, слухачі підготовчого відділення КиМУ під час екскурсії здійснили подорожі різними історичними епохами Західної Європи та Азії,
а також відчули себе частиною прекрасного мистецького середовища.
Запрошуємо всіх охочих до нашої КиМушної
родини, яка бере початок із підготовчого відділення,
де Ви відкриєте для себе світ Знань і Мистецтва,
Дружби і вражаючих подорожей!

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
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Найпрекрасніша пора року – Вес на!
Тануть сніги, біжать струмочки, починає пробиватися перша травичка, розпускаються бруньки,
з’являються тендітні квіти, чути спів пташок…Це настала весна! Вона приносить із собою не тільки довгоочікуване тепло, вона приносить радість, натхнення. надію на краще.
Разом із потеплінням повітря відбувається потепління у душі, так само, як ламається крига на річці. Ламається крига, яка сковує людські серця. Весна творить дива! З її появою все розквітає, оживає. Я
обожнюю весну! Це моя найулюбленіша пора року! (Валова Каріна)
Настав перший місяць весни. Яскравіше і тепліше світить сонце, воно дедалі вище підіймається над
горизонтом. Спадає з землі снігова ковдра, все у природі оновлюється, відроджується до нового життя.
14 березня святкують день Явдохи. І з цим пов’язане також дійство зустрічі весни, яке називають гуканням
весни. Кликали весну так: «Ой, весно, весно, днем красна!
Що ти нам, весно, принесла?» Доручали це робити дітям,
але спочатку мами та бабусі випікали печиво у формі пташок – «жайворонків». З ним малеча й ходила на світанку
гукати весну…
Ще день-два, і дерева вкриються ніжною зеленню.
Спочатку це трохи помітний політ, а потім листя починає рости все сміливіше й сміливіше, збільшуються майже на очах. Люди скинули теж із себе теплі шуби і пальто.
Навкруги все в красивому і веселому. Усе радіє приходу
весни. Весна несе людям радісні роздуми. Весна – чарівниця! (Глушко Анна)
Кажуть, що один наш рік – це жінка! Весною вона маленька дитина, яка радіє життю та танцює, бігає
по траві; літо – вже дівчина, яка розуміє, що вона відповідальна за себе. Осінь – це вже жінка, яка збирає
врожай. Зима – це сива бабуся, яка покриває все білим снігом, яким діти й дорослі люблять гратися. Зима
перетворює нашу землю в сплячку, а весна все і скрізь будить. Приємно, коли відкриваєш вікно та чуєш, як
пташки тобі щебечуть: «Добрий ранок!». Гарно бачити, як голі дерева одягаються в гарне зелене вбрання.
Весна – це чудовий подарунок! (Оробєй Владислава)
Весна! Яка чудова пора року! Скільки чудових пісень і віршів написано про неї – красуню серед усіх
пір року. Весна майже в кожного асоціюється з чимось прекрасним. Усе навколо прокидається, набуває нового вигляду, стає прекрасним. Я асоціюю весну із пробудженням (Броварська Аліна)
Насправді весна – це, на мою думку, молодша сестра літа, адже вони дуже схожі. Єдина їхня різниця в
тому, що весною тільки все починає розквітати, а влітку – це звичайна річ (Ковальчук Ігор)
Весна – це радість! Світ наче відроджується, прокидається від довгої зимової сплячки. Саме тому я
люблю цю пору року! Із приходом весни все здається набагато краще, яскравіше. Навіть люди стають більш
добрішими. На їх обличчях з’являються посмішки і радість!
Чого я чекаю від весни? Мабуть, нових емоцій, вражень. Це ж найкраща пора року! Коли вже не холодно, але ще й не так спекотно. День стає більшим, а ніч – коротшою (Субота Анастасія)
Взагалі весна – ідеальна пора року для любителів природи. Із всього різноманіття нових птахів і квітів,
обов’язково можна знайти об’єкт для спостерігання. Змінам у природі будуть також радіти фотографи та художники, яким вже доволі набридлі холодні кольори фарб. Тут можна зробити і яскравий пейзаж, і портрет
красивої жінки на фоні природи.
Колись я намагався зрозуміти, яку пору року любить більшість людей. Після розмови з друзями, я
зрозумів, що саме весна є фаворитом у більшості. Мабуть, це пов’язане саме з розквітом і новими фарбами
життя всіх! (Вечоркін Ілля)
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ШЕВЧЕНКОВІ ДНІ В ЛІЦЕЇ

Учні ліцею підготували ілюстрації до творів Великого Кобзаря на тему: «Тарасові думки
будуть жити віки». Малюнки, які демонструвалися на виставці, вражали своїм розмаїттям, барвами і змістовністю зображеного.
Мистецьке свято «Шевченко у світі» стало підтвердженням того, що учні ліцею КиМУ
сповнені духом слова Великого Кобзвря, гордістю за те, що є земляками славного Тараса!
Вашій увазі пропонуємо деякі мистецькі проекти наших ліцеїстів.

Дротенко Єва

Дикун Вікторія

Трескунова Олександра
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Горбач Іванна

Кудря Артем

Кудря Павло

Голуб Артем

Соловей Павло

Поплавська Софія
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ЛАЙФХАКИ

УПОРЯДНИКИ: НАТАЛІЯ ГОРБАЧ, ВАЛЕРІЯ ЯНКО, СТУДЕНТИ III КУРСУ ІНСТИТУТУ ЖУРНАЛІСТИКИ, КІНО ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Весна − час для оновлення! Потурбуйтесь про здорове харчування, це
звільнить організм від шлаків і налаштує його на продуктивну роботу

Влаштуйте прогулянку на велосипеді, можна це зробити навіть
дорогою до університету

Заплануйте на декілька днів подорож, аби відпочити від непотрібного клопоту й переживань

Поради студентам:
як зустрічати весну

Погуляйте під одним із перших
весняних дощів, це поліпшить
Вам настрій

Поспішайте на фотосесію, адже
у цей період весна починає
оживати
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