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Щиро вітаємо з Великодніми святами!



            ІЗ ПЕРШИХ УСТ

Як Ви ставитеся до зміни зи-
мового часу на літній,коли в ба-
гатьох країнах світу від цього 
відмовилися? 

 Я вважаю, що одна година 
суттєво нічого не змінює, якби 
було три-чотири години, то вже 
інша справа. Якщо хтось у звяз-
ку з цим себе погано почуває, то 
можна просто взяти на себе в 
цей день менше навантажень 
чи взагалі зробити вихідний. Час 
же змінюють не просто так, це 
важливо як з економічної точки 
зору, так і екологічної.

 Всім відомо, що 1-го квітня 
день Сміху. Чи розігрували Вас у 
цьому році, чи можливо Ви когось 
розіграли?

Ой, вже й не пам’ятаю, коли 
взагалі хтось когось розігрував, 
крім, як на політичній арені! Го-
лова зайнята роботою, тому за-
раз якось і не до жартів. З молоду 
щось і було, а зараз уже мудрість 
бере своє і на все дивишся трішки 
під іншим кутом зору.

7-го квітня у всьому світі 
відзначають день ромів. На 
Вашу думку, чи доцільно бути 
цьому дню та як Ви ставитеся 
до їхньої культури та побуту?

Це – унікальний народ із 
прекрасною культурою,і я 
безперечно до нього ставлю-
ся позитивно. Так, цей народ 
притісняють, можливо, комусь 
не подобається те, як живуть 
роми, але ж я дивлюся на світ 
ширше. Цигани крадуть, воро-
жать, обманюють, але ж це є 
і в інших національностях. Не 
можна рівняти всіх під одну 
колію. Потрібно ставитися до 
всіх толерантно і з повагою.

 Як Ви вважаєте, чи потріб-
но викладачу володіти психоло-
гічними знаннями і чи потрібна 
психологія у житті людини, 
адже 23-го квітня відзначаєть-
ся міжнародний день психоло-
гії?

Педагогіка починається з 
психології. Не можна бути 
гарним викладачем без базових 
знань із психології, тому що, в 
першу чергу, ця професія пов’я-
зана з спілкуванням, оратор-
ством. А як же людина може 
чомусь навчити, без змоги при-
вернути до себе увагу. 

Психологія – це хребет педа-
гогіки! В принципі кожна люди-
на має знати хоча б базові знан-
ня з цієї науки, тому що завдяки 
їй можна пізнати себе.

І н т е р в ’ ю з президентом 
Київського міжнародного університету
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Чи важлива віра для теперіш-
нього покоління, яке все більше 
переходить на бік атеїзму?

На мою думку, дуже важлива. 
Релігія – це духовність людини! 
Не важливо в що вірити, якому 
богу молитися, головне — визна-
вати, що вищі сили є і слідувати 
заповідям. В них нічого поганого 
не пропагується, якби ми жили 
за ними світ був би тільки кра-
ще. 

В Україні прийняли Томас, і де-
які церкви перейшли з московсь-
кого патріархату на україн-
ський. Чи змінює це віру, чи це 
знову просто політичні ігрища?

Церква не має підпорядкову-
ватися політиці, але на жаль у 
нашій країні це відбувається. 
Вона вже стала для нас не міс-
цем, де можна виявити свою ду-
ховність, а черговою ареною для 
суперечок. Не важливі дискусії 
щодо українського патріархату 
чи московського, головне – Віра в 
середині, людини.

28-го квітня всі православні 
святкують  свято Великодня. Як 
Ви плануєте провести цей день?

Я планую провести цей день 
із сім’єю та близькими друзями. 
До церкви вже багато років не 
ходжу, але на мою віру це ніяк не 
впливає.

Яна МАЙДАНІК, 
студентка Ш курсу 

спеціальності «журналістика»
 Інституту журналістики,

кіно і телебачення

 16 квітня 2019 року Київський міжнародний 
університет відвідав Надзвичайний і Повноважний 
Посол Італійської Республіки в Україні пан Давіде 
Ла Чечіліа, який зустрівся зі студентами та висту-
пив із лекцією «Відносини Італії та України, стан та 
перспективи розвитку». Під час зустрічі з президен-
том Київського міжнародного університету профе-
сором Хачатуряном Х.В. обговорювались питання 
розширення співпраці з університетами Італії в ме-
жах програм подвійного диплому. КиМУ має пре-
красний досвід реалізації спільного європейського 
проекту з Римським університетом «La Sapienza»в 
(Програма ЄС-Темпус), в межах якого магістри 
спеціальностей «міжнародні відносини», «зовнішня 
політика» мали можливість проходити стажування 
в італійському університеті та отримати диплом зі 
спеціалізації «Аналіз криз і прийняття рішень»
(ІнформацІя взята з сайту).

Зустріч студентів КиМУ з
 Послом Італії в Україні
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                                                                                       STUD-LIFE

ХХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та 
студентів “Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України”

 За давньою традицією, яка склалася в  Київсь-
кому міжнародному університеті, 18 травня 2019 року 
відбулася ХХІV Міжнародна науково-практична конфе-
ренція “Молодіжна політика як складова євроінтегра-
ційного вибору України”. У роботі конференції брали 
участь студенти Київського міжнародного університету, 
Коледжу та Ліцею. Модераторами конференції були– 
професор Некряч А.І. (проректор з наукової роботи 
Київського міжнародного університету, д–р. політ. наук),  
Алексанян В.І. (голова студентського наукового товари-
ства, викладач). 
 Студенти КиМУ були активними у вирішенні про-
блем європейської інтеграції, входженні України в ЄС. 
Розглядаючи англійську мову як запоруку партнерських 
відносин України з державами Європейського Союзу та 
Північноатлантичного Альянсу, запам'яталися виступи 
таких студентів, як: Гаруса Максима (II курс "Міжнарод-
ні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії); 
Андріїшиної Анастасії (IV курс "Філологія); Дудник Ана-
стасії (II курс "Міжнародне право); Аміра Ітауі (IV курс 
Міжнародні економічні відносини); Духан Діани (I курс 
"Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіо-
нальні студії), які було виголошено англійською мовою.
  Студентська конференція проходила в дружній 
та відкритій атмосфері, на високому організаційному і  
науковому рівні, стала підгрунтям для обміну думками та 
пропозиціями. Виступи студентів, аспірантів і молодих 
науковців, подані тези  будуть опубліковані в науковому 
збірнику «Молодий будівничий України». 
 Сподіваємося, що наступна науково-практична 
конференція продовжить дискусію щодо європейського 
вектору розвитку Української держави і стане свідчен-
ням сформованості наукового мислення і студентської 
мобільності.

Богдан БАРИКІН,
студент Ш курсу 

спеціальності «журналістика»
 Інституту журналістики,

кіно і телебачення
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Визначні події в квітні    01 квІтня – День смІху

  Всесвітньо відомий День смі-
ху або ж День усіх дурнів, як його ще 
називають. Саме сьогодні прийнято 
розігрувати один одного.

 7 квІтня – БлаговІщення

 Свято Благовіщення – одне із 
найбільших весняних свят. Поняття 
«Благовіщення» означає добру, радіс-
ну звістку про те, що почалося звіль-
нення роду людського від гріха і вічної 
смерті.

 12 квІтня – День 
авІацІї І космонавтики 
(мІжнароДний День по-
льоту люДини в космос)

 12 квітня 1961 року 
радянський космонавт 
Юрій Гагарін на косміч-
ному кораблі «Восток» із 
космодрому «Байконур» 
вперше у світі зробив ор-
бітальний обліт Землі, 
який тривав 108 хвилин.

 21 квІтня – верБна 
неДІля. День ДовкІлля

 Вербна неділя – одне з 
12 головних церковних свят. 
Неділя, яка припадає за 7 днів 
до Великодня. Великий Тиж-
день, який ще називається 
Страсним, розпочинається 
Вербною неділею. У Вербну 
неділю християнами відзна-
чається вхід Ісуса Христа у Єру-
салим.  
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           КАЛЕНДАР ПОДІЙ 

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

 23 квІтня – всеукраїнський День 
психолога

 Психологія – це прикладна й 
академічна наука, що вивчає поведін-
ку, психіку і психічні процеси людини.  
Іноді говорять, що психологія – це на-
ука про душу, але в матеріалістичному 
розумінні з неї виключено дослідження 
самої душі, тому що це поняття ніяк не 
вкладається в чіткі прагматичні межі 
матеріалістичного світогляду. Психоло-
гія робить значний внесок у розвиток і 
життя сучасного суспільства.

 26 квІтня – День трагеДІї на Чорно-
БильськІй аес

 Чорнобильська катастрофа – техно-
генна екологічно-гуманітарна катастрофа, 
спричинена двома тепловими вибухами і по-
дальшим руйнуванням четвертого енергобло-
ку Чорнобильської атомної електростанції, 
розташованої на території УРСР, в ніч на 26 
квітня 1986 року. 
 Катастрофа вважається найбільшою 
за всю історію ядерної енергетики, як за кіль-
кістю загиблих і потерпілих від її наслідків 
людей, так і за економічним збитком.

 28 квІтня – великДень

 Великдень – найочікуваніший 
світлий день для багатьох християн! Це 
велике християнськ свято символізує 
воскресіння з мертвих Ісуса Христа, 
який прийняв смерть за гріхи людей і 
спасіння людського роду від страшних 
бід. Православні віруючі споконвіків 
ставляться з великою повагою до одного 
із найшанованіших свят.

павло БаШинський,
стуДент IV курсу 
спецІальностІ «журналІстика»
 Інституту журналІстики,
кІно І телеБаЧення
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   КАЛЕНДАР ПОДІЙ

 Перше квітня в Україні традиційно називають Днем сміху. Однією з версій походження 
цього свята, вважають дівчат, які мали всіх обманювати, щоб у майбутньому керувати власними 
чоловіками, тобто такий собі брехливий день заради щасливого життя. До нас він прийшов із 
Німеччини у XVIII столітті.
 Інша версія походить із Давньої Русі, коли люди святкували закінчення зими з 22-го бе-
резня до початку весни, тобто 1-го квітня. Всі думали, що саме 1-го квітня зі сплячки виходить 
домовик. Він прокидався, коли остаточно приходила весна, ставало сонячно і тепло, а природа 
знову оживала. І щоб домовик був прихильним до людей, його зустрічали кумедними зачісками 
та вбранням, також багато жартували і сміялися.

Святкування Дня Дурнів

 У наш час 1-го квітня розігрують і жартують над рідними та друзями. Ніхто не застрахований 
від хорошого жарту! Навіть телеканал ВВС у 1957 році розіграв глядачів, показавши у прямому ефірі 
фермерів, які збирали з дерев спагетті, а після сушили їх на сонці. Вони повідомили, що такий врожай 
зібрали завдяки м’якій зимі та знищенню жука-макароноїда. У жарт повірило надто багато довірли-
вих глядачів, що дзвінки в редакцію не припинялися ще декілька днів.
 А от вчений-астроном Патрік Мур у 1967 році заявив, що сила тяжіння Землі зменшиться. Він 
повідомив, що 1 квітня о 9 годині 47 хвилин кожен, хто підстрибне в повітря, зможе політати. Студія 
отримала купу листів і дзвінків, у яких повідомлялося, що люди дійсно літали. Хоча насправді це був 
просто вдалий жарт!
 А що ви скажете про гамбургер для лівші? Саме так 1998 року в Burger King повідомили, що 
придумали «Лівий Воппер», створений спеціально для ліворуких. Воппер (з англ. – Whopper – «гро-
мадина») – гамбургер, основний продукт американських мереж швидкого харчування. Того ж дня 
багато людей, відвідуючи їх заклад, просили «старий» воппер для правші.
 Звичайно, кожен знає про вже традиційні жарти 1 квітня. Такі як, наприклад, надпис на спині 
«Штовхни мене», печиво зі смаком зубної пасти, барвник на зубній щітці, котячий корм замість 
пластівців і безліч іншого, що чекає на вас у цей день.
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                       КАЛЕНДАР ПОДІЙ

гуморина
 з 1973 року одесити святкують «Гуморину» – щорічний фестиваль гумору та сатири. Щороку, 
1 квітня, жителі міста влаштовують найяскравіший та найемоційніший захід, присвячений сміху. 
Всі охочі відвідують центр міста, переодягаються в улюблених кумедних персонажів із фільмів і 
мультиків. Клоуни, міми, танцівники та живі скульптури – це лише мала частина того, що можна 
побачити на головній площі міста Одеси.

 Ідея проведення «Гуморини» виникла 1972 року, після закриття телепрограми КВК. Перші 
Гуморини відбувалися на стадіоні, супроводжувалися карнавальною ходою, парадом старих авто-
мобілів і показом кінокомедій. Це були самодіяльні концерти з виступами зірок естради та веселими 
конкурсами. У 1976 році на фестиваль до Одеси завітали тисячі гостей, влада не була готова до такої 
масштабної неконтрольованої події, внаслідок чого заборонила влаштовувати парад. Офіційно фести-
валь повернувся 1987 року, він став більш масштабним, яскравим і продуманим. 
 «Гуморина» має свій логотип, «Морячок» вигаданий Аркадієм Цикуном (художник одеської 
збірної КВК). Пізніше до символу фестивалю додали жовту качечку. Такі зміни головного першоквіт-
невого атрибуту, охрестити суто по-одеськи: Такі Дак!

Дарина зуБ,
стуДентка IV курсу 
спецІальностІ «журналІстика»
 Інститут журналІстики кІно І 
телеБаЧення
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Участь стУдентів КоледжУ в наУКово-праКтичній Конференції

 15 квІтня 2019 року в Коледжі Київського міжнародного університету відбулася науко-
во-практична конференція на тему: «Формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до 
навчально-пізнавальної діяльності в контексті євроінтеграційних процесів». Конференція відбу-
лася в межах щорічної  Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів 
і студентів КиМУ. Метою наукового зібрання було обговорення актуальних питань інноваційної 
освітньої діяльності, формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентів, а також обмін до-
свідом і думками щодо євроінтеграційних процесів України. 
 Із привітальними словами до студентів звернулися проректор з наукової роботи, профе-
сор Некряч Анастасія Іванівна, проректор із розвитку, професор мартиненко свІтлана миколаївна,  
а також Директор колеДжу кузьмІЧ Ірина БогДанІвна. 

 Основними учасниками конференції були студенти 1–4 курсів, які активно висловлювали 
свої думки щодо євроінтеграційних процесів України. Доповідачі ознайомили присутніх зі своїми 
проектами, до підготовки яких підійшли дуже цікаво і креативно.
 Приємною несподіванкою для студентів було нагородження всіх учасників сертифікатами  за 
активну участь у науково-дослідній роботі.
 За підсумками роботи конференції було прийнято резолюцію щодо вдосконалення освіт-
ньої діяльності та розвитку мотивації щодо навчання студентів коледжу, а також рекомендо-
вано двох студентів, а саме: гуцуляк злату (4 курс, спецІальнІсть «правознавство») та корсуна ростислава  
(4 курс, спецІальнІсть «виДавниЧа справа та реДагування») до нагородження почесними дипломами за науко-
ву роботу  на пленарному засіданні Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, 
аспірантів і студентів Київського міжнародного університету.

 ВІСТІ З КОЛЕДЖУ 
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 02 квІтня 2019 року студентка 
1-го курсу спеціальності «сценічне ми-
стецтво» Коледжу Київського міжна-
родного університету(майстерня Павла 
Макеєнкова) МАРІЯ ГЕРАСИМЕНКО  
зіграла головну роль у казковому філь-
мі українського  виробництва «ТІЛЬКИ 
ДИВО» (режисер  Олена Каретник). 
 В основу фантастичного фільму 
покладено романтичну історію кохання 
дівчини Софії, яку  талановито зігра-
ла наша студентка Марія. У кінострічці 
вона здійснює сміливі вчинки та вря-
товує свого батька.  Фільм обіцяє бути 
дуже масштабним і видовищним. 
 У вітчизняний прокат кінокарти-
на вийде 19 грудня 2019 року!   Будемо з 
нетерпінням чекати та з гордістю радіти 
за успіхи Марії Герасименко! 

 24 Березня 2019 року в м.Києві пройшов 
пісенний конкурс «GOLD STAR», у якому взяла 
участь студентка 1-го курсу спеціальності «сценіч-
не мистецтво» Коледжу київського міжнародного 
університету Ольга Кирилюк  (майстерня Павла Ма-
кеєнкова).
 Ольга виконала пісню  французькою мовою 
«Dernire dance», яка схвально була прийнята слу-
хачами і високо оцінено членами журі. 
 ЇЇ було нагороджено дипломом лауреата 
перШого ступеня.
 Вітаємо Ольгу з перемогою! Бажаємо її твор-
чих успіхів, весняного настрою і сподіваємося бути 
свідками її майбутнього пісенного тріумфу!

           ВІСТІ З КОЛЕДЖУ 
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 квІтень 2019 року особливий для Ліцею КиМУ, адже саме в цьому місяці  виповнилося  
10 років із дня заснування нашого закладу.

 Цьогорічне святкування поєднувало інтелектуальні заходи з мистецтвом і креативністю: про-
водилися нестандарнті уроки, інтелектуально-розважальна гра «Еврика», інтелектуальна гра «Батл 
ерудитів», виставка творчих робіт учнів, екскурсії та відкриті класні години, «День навпаки» – день 
учнівського самоврядування, відкритий майданчик для творчих виступів учнів (літературні виступи, 
танцювальні батли) тощо. 
 До святкування активно долучилися  президент Київського міжнародного університету, проф. 
хаЧатурян х.в., вІце-презиДент киму, проф. Шумигора л.І., проректор з навЧально-виховної роБоти 
киму, проф. ДанЧенко т.в., проректор з розвитку киму, проф. мартиненко с.м., які під час відві-
дування заходів бажали ліцею процвітання та благополуччя, учням – цікавого навчання і веселого 
дозвілля, натхнення у всіх справах.

 В інтелектуально-розважальній грі «Еврика» за звання найрозумніших, найспритніших, най-
кмітливіших змагалися збірна команда ліцеїстів 5–7 класів проти збірної команди вчителів ліцею. 
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«Батл ерудитів» зібрав 
на ігровому полі не-
вгамовних інтелекту-
алів, які не зупиня-
ються на осягненому, 
а прагнуть знати біль-
ше – команда учнів 
9-10 класів і команда 
вчителів.

 Підводячи  підсумки  інтелектуальних змагання  серед  кмітливих,  сильних  і  розумних, хо-
четься згадати видатного давньогрецького філософа Сократа, який зробив свого часу висновок: «Чим 
більше я знаю, тим більше я не знаю!». Саме тому протягом майже всього життя людина наполегливо 
навчається. І не важливо: учень ти чи вчитель. Тож будьмо розумними,  кмітливими і дотепними!
  10 квітня у ліцеї відбулися великі зміни – до роботи взявся новий педагогічний колектив, а 
саме: найстарші учні очолили ліцей, а ліцеїсти проводили уроки у своїх класах із різних предметів. 
Кожен новоспечений освітянин старанно готувався до проведення свого уроку! 

 «Від себе можу додати, що така подія – це завжди хвилювання для учнів, учителів, адміністрації. 
Цього дня я мав унікальну можливість відчути себе директором і осягнути всі тонкощі цієї професії. 
Один день видається лише краплею у великому морі, але водночас для мене він став маленьким випро-
буванням.  Я вдячний всім,  хто допомагав, направляв, підтримував упродовж цього випробування. 
Спільною працею працівників ліцею та новоспечених «колег- вчителів» день пройшов чудово і запам’я-
тається кожному!» Яловенко Ярослав, учень 11 класу (директор).
  «Цієї середи ліцей надав нам унікальну можливість – відчути себе на один день у ролі вчителя, за 
що ми дуже вдячні. День самоврядування засвідчив, що праця вчителів неоціненна. І мені дуже сподо-
балося виконувати роль заступника директора і на один день перевтілитися в Ніну Олександрівну…»
Сіденко Людмила, учениця 10 класу (заступник директора з навчально-виховної роботи)
 Робочий день виявився нелегким, але успішним. Ми завдячуємо нашим ліцеїстам за їх старан-
ність і мобільність! День навпаки вдався  досить цікавим і різноманітним, змістовним і яскравим!
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  ЦЕ МИ – ЛІЦЕЙ КиМУ!     10 років НАВЧАННЯ, ДОБРА І ЛЮБОВІ!    

 Окрім «Дня навпаки», 10 квітня ліцей перетворився на відкритий майданчик, де учні могли 
своїми виступами привітати ліцеїстів і педагогічний колектив з днем народження. Ліцеїсти демон-
стрували свої  ораторські здібності, акторську майстерність, хореографічні навички. 
 Глядачі із захопленням спостерігали за всіма дійствами, які відбувалося цього дня в ліцеї. 
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 10 років НАВЧАННЯ, ДОБРА І ЛЮБОВІ!       ЦЕ МИ – ЛІЦЕЙ КиМУ!    

 Протягом святкового тижня в ліцеї відбулася виставка робіт «Творчі досягнення», де були  
представлені композиції учнів 5–7 класів у різних жанрах, техніках виконання. Роботи учнів вра-
жали своєю майстерністю виконання, глибоким змістом, приваблювали око, запрошували до пе-
регляду. Різноманіття експонатів і їх креативність вражала всіх відвідувачів.
 Організація подібних  виставок у ліцеї є традиційною і є свідченням справжнього свята 
дитячої творчості, а перегляд робіт – завжди дарує всім гарний і оптимістичний настрій!

пропонуємо ваШІй увазІ роБоти лІцеїстІв

 аДмІнІстрацІя заклаДу, пеДагогІЧний колектив та уЧнІ вІДповІДально І творЧо пІДІйШли До 
пІДготовки та провеДення усІх запланованих захоДІв, тому святкування вражало своєю креативнІ-
стю, ДинамІЧнІстю, майстернІстю та виШуканІстю!

з Днем нароДження, наШ рІДний лІцею!
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  ЦЕ МИ – ЛІЦЕЙ КиМУ!     10 років НАВЧАННЯ, ДОБРА І ЛЮБОВІ!     

 Відкриття Ліцею відбулося в 2009 році, в ювілейний рік 15-річчя з часу заснуван-
ня Київського міжнародного університету.

Адреса:
03179, Україна,
м. Київ, вул. Львівська, 49
тел./факс: (44) 594-03-02, 450-06-31
http//www.kymu.edu.ua/licey
e-mail:licey@kymu.edu.ua

лІцей на картІ мІста києва 

 упроДовж 10-ти рокІв лІцей оЧолювали:
2009-2016  – хромЧенкова наталІя миколаївна

2016-2018  – сІнІЧенко сергІй волоДимировиЧ

2018-2019 – лавриненко олена василІвна

з лютого 2019  – каШпІровська люДмила миколаївна

 Ліцей КиМУ – заклад середньої 
загальної освіти, що забезпечує науко-
во-теоретичну, гуманітарну, загально-
культурну підготовку обдарованих і 
здібних дітей до майбутньої професій-
ної діяльності, де спрацьовують не сте-
реотипи й упередження, а здоровий 
глузд і прагматизм! фотографІя уЧнІв, 2016 рІк

фотографІя уЧнІв, 2017 рІк фотографІя уЧнІв, 2018 рІк

 Педагоги в ліцеї мають високу науково-теоретичну і методичну підготовку, досконало во-
лодіють сучасними формами і методами навчання. Увесь час спрямовують свою діяльність на вдо-
сконалення форм навчально-виховної роботи з учнями, а результатом активної діяльності вчителів 
є участь і перемога ліцеїстів на Всеукраїнських предметних олімпіадах і  конкурсах.

 У 2010 році чисель-
ність ліцею складала 8 стар-
шокласників, а сьогодні це – 
281 учень! Перший випуск 
налічував лише три ліцеїста 
(Аносова Аліна, Казарян Се-
роб, Мезєнцев Євгеній).
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  10 років НАВЧАННЯ, ДОБРА І ЛЮБОВІ!       ЦЕ МИ – ЛІЦЕЙ КиМУ!   

 Ліцей КиМУ – свiт зi своїми цінностями і стосунками. Заклад має свою iсторiю, символiку 
та традицiї, деякi з них зовсiм ще новi, iншi – існують із часу заснування. Головними лiтописцями i 
хранителями iсторiї та традицiй ліцею є самi учнi та вчителі.
     Наші традиції
 Традиційно навчальний рік розпочинається 01 вересня зі свята Першого дзвоника. 

Кожного року в жовтні мі-
сяці проводиться Свято 
осені, на якому ліцеїсти де-
монструють осінні компо-
зиції, а дівчата змагаються 
за звання «Міс осінь».

 У ліцеї під час проведення Дня 
фізичної культури і спорту проходять 
спортивні змагання.

 Під час розва-
жально-інтелекту-
ального заходу «Ко-
зацькому роду немає 
переводу» хлопці по-
казують свою силу і 
витривалість.

 У ліцеї традиційним є презен-
тації класів «Дебют ліцеїста».

 Л і ц е ї с т и 
завжди дружно 
й весело зустрі-
чають різдвяні та 
новорічні свята, 
які об’єднують 
усіх в єдину вели-
ку сім’ю

 Д е н ь 
народження 
Великого Коб-
заря Тараса 
Григоровича 
Шевченка у 
Ліцеї.

 Навчальний рік традиційно завер-
шується Святом останнього дзвоника. 
Останній дзвоник для випускників – це 
прощання з дитинством, а, отже, і з ліцеєм, 
учителями, друзями.

 Традиції ліцею зберігають вічні цінності: на-
ступність поколінь, любов і повагу до рідної землі, 
ліцею, прагнення примножувати його славу та тра-
диції.
 Життя в ліцеї вирує, до нього приходять  
здобувати освіту нові й нові учні, в колектив–  
нові педагоги. І так буде вічно, допоки існує 
життя на землі…
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 Щорічно, 12 квІтня, світ відзначає День авіації і космонавтики, а також Міжнародний день 
польоту людини в космос, у народі «День космонавтики». Крім того, у цей день в Україні святкуєть-
ся День працівників ракетно-космічної галузі країни. Його відзначають, починаючи з 1997 року. 
Це професійне свято працівників космічної галузі, яке присвячене першому польоту в космос – ве-
ликій події, що дозволила людству заглянути за межі земної оболонки.  Саме 12 квітня 1961 року ра-
дянський космонавт Юрій Гагарін на космічному кораблі «Восток-1» вперше за всю історію людства 
облетів нашу планету. Його політ тривав 108 хвилин.
 Космос завжди був привабливим для людини – чи  писала вона вірші, знімала фільми, чи 
складала легенди або займалася вивченням космічних просторів. Зараз космос – це все, що існує за 
межею земної атмосфери. Таке поняття космічного простору припускає його нескінченність.  
  Наш Всесвіт – це незвичайне і незбагненне місце, яке людина намагається зрозуміти і 
вивчити протягом усієї історії. 
 з цим пов’язано БезлІЧ цІкавих фактІв І ІсторІй

1. Факти про космос настільки неймовірні, 
що вам захочеться дізнаватися все більше но-
вого. Звісно, усі таємниці Всесвіту й досі не 
розкриті, але й те, що вже дослідили науковці 
важко осягнути та уявити. Тож гайда у вража-
ючу мандрівку!
2. У космосі панує тиша, адже там немає сере-
довища для поширення звуку.

7. Перша жінка в космосі – 
Валентина Терешкова. Її політ три-
вав майже три доби!

6. Перша собака, яка по-
бувала в космосі, була 
Лайка, 1957 року. Вона 
була приречена з самого 
початку, померла через 
декілька годин після за-
пуску апарату «Спутни-
ка-2» через брак повітря. 
А сам супутник згорів в 
атомфері Землі через по-
рушення своєї орбіти.

3. Чорна діра – найяскравіший об’єкт у всьому 
Всесвіті. Всередині неї сила гравітації настільки 
велика, що з неї неможливо вирватися навіть 
світлу.
4. Першою людиною, яка подивилась на космос 
через телескоп, став Галілео Галілей.
5. Космічний простір не може мати ні центру, ні 
краю, тому що відповідно до теорії відносності 
Енштейна гравітація згинає весь простір в не-
скінченну криву.
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           ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ 

10. Світло зірок летить крізь космічний простір зі швидкістю 300000 км/с, а тому ми споглядаємо 
за зірками зараз, але бачимо їх такими, якими воним були десятки мільярдів років тому, причому, 
багатьох із них вже немає.
11. Щороку з косомсу на Землю падає близько 210 тисяч метеоритів, але вони не досягають поверхні 
Землі, тому що встигають згоріти в атмосфері. 
12. Щороку тільки в нашій галактиці з’являється близько сорока нових зірок.
13. Дослідники Гарвародського університету встановили, що 0,67% всіх гірських порід на Землі ма-
ють марсіанське походження. 
14. Прийнято вважати, що людина вибухає в космосі без скафандра. Мовляв, тиск, із яким космос 
буде впливати на людський організм, призведе до того, що тіло розірве на частини. Насправді ж 
космонавт без скафандра буде почуватися у відкритому космосі нітрохи не гріше, ніж у звичайній 
воді. Шкіра буде тривалий час підтримувати нормальну температуру, а серце буде качати кров, як ні 
в чому не бувало. Єдина небезпека – відсутність кисню.
 Космічні глибини приховують безліч таємниць та загадок, багато з яких людству ще нале-
жить розгадати. Поза сумнівом, попереду нас чекають приголомшливі відкриття, які перевернуть 
сучасні уявлення про Всесвіт з ніг на голову!
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8. Більш вдалими виявилися спроби собак 
Білки та Стрілки, що здійснили орбіталь-
ний політ навколо Землі і благополучно 
повернулися додому.

9. А Місяць першими облетіли черепахи. 1968 
року радянський корабель «Зонд-5» здійснив по-
доріж навколо нашого супутника, на його борту 
були черепахи. Цих тварин вибрали, тому що 
вони більш витриваліші і не примхливі до їжі та 
повітря.

лІДІя власюк,
стуДентка IV курсу 
спецІальностІ «журналІстика»
 Інституту журналІстики,
кІно І телеБаЧення
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              СТУДЕНТИ ТА УНІВЕРСИТЕТ

 у зв’язку з тим,  що це квІтневий 
випуск, ми поставили наШим стуДентам 
низку запитань:
як вони ставляться До Дня смІху? 
Чи розІгрували вони  когось?
Чи святкують наШІ стуДенти 
великДень?

 До дня жартів я ставлюся жарто-
ма. Взагалі, позитивно, це – гарна спроба 
розмалювати сірий будній день у яскраві 
фарби. 
 Так! Завжди всім кажу: «Дивися, у 
тебе спина біла!» – це завжди актуально, 
що в школі, що університеті. 
 Так, усе своє життя святкую з 
сім’єю, фарбую писанки, їм паску, все, як 
у всіх інших...

нестеренко вІктор, стуДент II курсу 
спецІальностІ «туризм» Інституту мІж-
нароДних вІДносин.

 Так, дуже добре, тому що в світі так 
багато напруги. Це – дуже добре, що є такий 
день, який знімає напруження. 
 Так, мене розігрували, але, на жаль, 
не в цей день...трохи пізніше.
  Я завжди святкую свято Великодня, 
буває, що в Україні, а часом – у Польщі. У 
Польщі взагалі не печуть паску на Велик-
день, тому ми часто печемо їх удома і веземо 
до Польщі.

БєлкІна катерина, стуДентка  III курсу 
спецІальностІ «мІжнароДне право» Інсти-
туту мІжнароДних вІДносин  Мені дуже подобається «день 

дурнів» , у мене навіть у подругипершо-
го квітня – день народження.  
  Мене розіграли цього року, я на-
віть повірила. Сказали, що мене виселя-
ють із гуртожитку. А я ще така думаю: 
«Серйозно?  Ладно». 
 Я святкую Великдень кожного 
року, ходжу до церкви, освячую пасоч-
ки.

ДІнжос Ірина, стуДентка II курсу 
спецІальностІ «право»  колеДжу киму
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 У мене нормальне ставлення до «Дня 
дурнів», адже це –  гарне свято!
 На жаль, мене щось не розігрували 
ніколи, і я не влаштовувала якісь жарти.
 Звичайно, святкую, кожного року їду 
на дачу і святкую там разом з рідними

скляренко євгенІя, стуДентка II курсу 
спецІальностІ «право»  колеДжу киму

 Це перше квітня? Звичайно , у мене добре 
ставлення. 
 Так, розігрувала, ще в коледжі, а зараз, на 
жаль ,– ні...немає часу.  
 Взагалі, я в Бога не вірю, але так, святкую, 
їм куличі. Бабуля пече паски, а після обіду ми зби-
раємося, у нас велике застілля, і ми їмо і душевно 
розмовляємо. Обожнюю цей день!

менгер карІна, стуДентка III курсу факультету 
БуДІвництва та архІтектури 

 Скоріш в мене добре ставлення, 
ніж навпаки! 
 У цьому році – ні... зараз більш 
зайнятий. 
 Так, святкую, але щось останнім 
часом не ходив до церкви у цей день, 
напевно, тому що не  можу прокинути-
ся вранці, а взагалі, – я – людина вірую-
ча.

осиЧанський вІктор, стуДент  III курсу 
факультету БуДІвництва та архІтек-
тури 

 Кльово, суперово ми ставимося до 
дня першого квітня, навіть не знаю, яке сло-
во краще підібрати! 
 Я зараз відповідаю на Ваші питання з 
людиною, з якою ми розігруємо один одного 
з першого курсу, я – його, а він – мене. 
 Так, ми святкуємо, ходимо до церкви, 
там: «Свят, Свят» як за традицією. Обов’яз-
ково фарбуємо писанки, без цього жоден 
наш Великдень не обійдеться.

артеменко костянтин І колесник олек-
санДр, стуДенти IV курсу економІЧного фа-
культету

 Інтерв’ю прове-
ли стуДенти ІІ курсу 
спецІальностІ «журналІ-
стика» Інституту жур-
налІстики, кІно І телеБа-
Чення Чуйко марІя І гуляєв 
в’яЧеслав
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Свято Великодня:
історія, святкування, 
вірування та застереження

 Великдень – особливе свято для всіх християн, яке  оповите безліччю традицій і повір’їв. А чи 
знаєте ви, що в собі таїть історія виникнення Великодня? Як взагалі з’явилося це свято? 
 Великдень відноситься до тих свят, дата яких змінюється кожного року, визначеної не існує. 
Зазвичай,  він відзначається не раніше 4 квітня та не пізніше 8 травня. цього року українцІ святкува-
тимуть великДень 28 квІтня. 
 У перекладі з давньоєврейської мови «пасха» – «проходження повз, позбавлення». Інші назви 
цього свята: Світле Воскресіння, Христов день. За переконанням православних віруючих, Великдень 
пов’язаний з воскресінням Ісуса Христа, а, отже, символізує перемогу добра над злом і світла над 
пітьмою.
 Христове Воскресіння стало своєрідним свідченням того, що Ісус Христос – це істинний Спа-
ситель, оскільки він переміг смерть, воскреснувши. І цим він дав надію всім віруючим людям, власне, 
зробив людей переможцями смерті, адже, відповідно до заповідей Святого письма, кожна людина 
протягом праведного свого земного життя може заслужити право на власне безсмертя.
 Після свого воскресіння Ісус Христос перебував на землі ще протягом сорока днів. У цей період 
він з’являвся своїм апостолам і навчав їх Божественної мудрості, тому великодні свята й тривають 
упродовж сорока днів.
 Чому Великдень – це великий день за народними уявленнями? Давні легенди стверджують, що 
того дня, коли Ісус Христос народився, день був такий довгий і ясний, що дорівнював аж сімом сучас-
ним дням. Ось така одна з народних версій походження назви цього свята.
 Під час великодніх свят люди радять дотримуватися основних «запобіжних» засобів, аби все, 
що робиться в ці дні членами сім’ї, було цій родині на добро, щастя і здоров’я.

Підготовка до свята

 З початком першої седмиці поста дбайливі господині починають збирати цибулинне перо, яке 
краще за всякий імпортний порошок зафарбовує яйце в найправильніший густий червоно-коричне-
вий колір. Розфарбовування пасхального яйця – це справжнісіньке мистецтво! 
 Художники-мініатюристи здатні зобразити на опуклій поверхні храми і монастирі, фантастич-
ні букети, небесні світила, ліс, степ і гори, святих і ангелів. Тільки весь цей живопис – це вплив Заходу, 
а справжнє пасхальне яйце завжди фарбується цибулинням.

 До Великодня віруючі готуються сім тижнів 
Великого Посту – одного з найсуворіших постів – 
саме стільки провів у пустелі Ісус Христос до свого 
розп’яття. Вважається, що в ці дні душа віруючого 
повинна «прислуховуватися» до Страстей Господніх, 
останніх днів Ісуса Христа в людській подобі. Ці сім 
тижнів називаються седмицями. Останній тиждень 
перед Пасхою вважається Страсною Седмицею.
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 Особливе значення має Страсний Четвер – день, коли Ісус разом зі своїми учнями на Таємній 
Вечері розділив святкову трапезу. Цей день ще називають Чистий Четвер, і всі православні за мож-
ливості намагаються причаститися. Ввечері в церкві читають 12 Євангелій, в якому розповідається 
історія Страстей Христових. Також у цей день всі прибирають та очищаються від бруду.
 У Страсну П’ятницю з церкви виносять плащаницю – кусок тканини, в яку було загорнуто тіло 
Христа, де він зображений в гробу. Цього  скорботного дня приписується нічого не їсти.
 У давніші часи християни після суботньої літургії не йшли з церкви, а залишалися там до ночі, 
харчуючись хлібом і вином. Під час служби священики міняють буденний одяг на святковий.
 У ніч Воскресіння Христа проводиться святкове богослужіння (великодня Служба Божа), 
святяться паски і яйця. Таким чином церква благословляє віруючих після тривалого посту знову вжи-
вати ”скоромне”, тобто їсти непісні страви. Багатий пасхальний стіл є символом небесної радості та 
символом вечері Господньої.
 Великодня служба Божа триває всю ніч. Її найурочистіша миттєвість настає опівночі, коли свя-
щеник сповіщав, що Христос воскрес, а всі присутні з трепетом відповідають: «Воістину Воскрес!». 
Після служби процесія тричі обходить навколо церкви, а потім починає процес освячення обрядових 
пасхальних страв: пасок, крашанок, ковбас, сала тощо. Після церковної служби віруючі розходяться 
по домівках і починають розговлятися (говіти – постити, відвідувати церковні служби, готуючись 
до сповіді та причастя, сповідатися, причащатися). Розговляються, насамперед, свяченим яйцем і 
паскою.
 З Великоднем пов’язано безліч вірувань:
-Вважається, на Великдень усе стає видимим, навіть містичне; маленькі діти з чистою душею можуть 
побачити всі земні скарби, які у цю ніч світяться вогниками.
-На Великдень можна просити у Бога все! Так, люди похилого віку розчісували своє волосся з думкою 
про онуків, щоб їх було стільки, скільки волосся на голові. Бажаючи розбагатіти, вмивалися зі срібно-
го посуду. Дівчата просили нареченого, тощо.
-З нетерпінням чекали першого удару дзвонів. Якщо з першим ударом перехреститися зі словами: 
«Христос воскрес, а рабу (ім’я) здоров’я», то одужає навіть важко хвора людина.
-Вставали до світанку, щоб не проспати щастя.
-Дівчата вмивалися водою з червоного яйця, щоб бути рум’яними й вродливими.
-На Великдень усі мають веселитися, інакше сумувати доведеться весь рік.

Але існують і застереження:
-У Великдень не можна займатися домашньою роботою – з клопотами піде щастя.
-Освячені продукти не можна викидати, їх потрібно з’їсти за святковим столом, поділитися з рідними 
та сусідами або роздати бідним.
-Подружжя не має христосатися на людях – це до розлуки.
-Гріх проливати кров тварин упродовж Світлого тижня, адже вони теж радіють Христовому Вос-
кресінню і славлять Бога.
-Не можна викидати шкаралупу за вікно, щоб не потрапити в Ісуса й апостолів, які весь тиждень хо-
дять землею в жебрацькому дранті.

анна розДоБуДько,
стуДентка IV курсу

спецІальностІ «журналІстика»
Інституту журналІстики, кІно І 
телеБаЧення
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 STUD-LIFE         КІНООГЛЯД

 Мода, фешн і дівчина, що хоче стати журналіст-
кою.
  Так би я коротко описала цей фільм. Він сподо-
бається тим, хто полюбляє моду та все, що з нею пов’я-
зано. У центрі сюжету постає молода дівчина Андреа 
Сакс, яка щойно закінчила коледж і хоче знайти омрія-
ну роботу мрії та побудувати кар’єру журналістки. 
Завдяки прямолінійності та завзятому характеру вона 
влаштовується в один із провідних модних журналів 
«Подіум». Та ось халепа, працювати вона буде секре-
таркою, а не репортером, як хотіла. Тішить тільки одна 
думка, що через рік такої практики вона може працю-
вати в будь-якому видавництві Нью-Йорка. Але не все 
так просто, перед нею постає вибір: робота чи друзі, 
кар’єра чи особисте життя. Хоча робочий тиждень три-
ває в неї з понеділка до п’ятниці, та й в суботу вона ча-
сто сидить на роботі, а в неділю телефон не вмовкає, 
а тут ще й красень-письменник, від якого аж у голові 
паморочиться. Як же вона вирішить усе це і що обере 
ви зможете дізнатися, переглянувши цей фільм. 
 P.S. Якщо ви читали однойменну книгу, то спро-
буйте не пов’язувати її з фільмом, адже вони різняться 
і навіть дуже. Виупущено доволі-таки багато важливих 
деталей. Та подивитися все одно раджу. Чого тільки 
варта неймовірна Енн Гетевей в головній ролі! 

 Фільм, після якого у вас залишиться багато 
запитань і присмак недомовленості! Останній урок 
філософії у міжнародній школі, що знаходиться у 
Джакарті, та останнє завдання, яке мають виріши-
ти учні та викладач. Завдання поставлено таким чи-
ном: є бункер, у який потрапить усього десять осіб, а 
учнів-двадцять. Кожен із них витягнув зі скриньки 
свою «названу» професію, і тепер вони мають вирі-
шити, хто вартий вижити і продовжити людський 
рід. 
 Із кожним рівнем до їхніх професій додаєть-
ся, ще якась інформація, що може стати фатальною 
в їхньому шансі на виживання. Проблема ще в тому, 
що ніхто з них не знає коду, який після кінця світу 
може відкрити бункер. Він є тільки у викладача, який 
теж хоче посісти своє місце де можна перечекати 
апокаліпсис. 
 У цьому фільмі продемонструвати, як прості 
питання можуть відкрити справжню сутність люди-
ни. Кінець фільму вас точно здивує. Чи залишиться з 
них хтось живий у грі, чи може хтось помре в реаль-
ному світі, подивіться і дізнаєтеся…

Диявол носить Prada

Філософи: урок виживання
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 Весна – початок нового 
життя! Почніть займатись 
якимсь видом спорту або за-
ведіть нове хобі!

Влаштуйте пікнік або тема-
тичний вечір із рідними чи 
друзями на природі

Спробуйте закохатися! Не 
обов'язково закохуватись у 
когось, можна спробувати 
проявити почуття до чогось!

Підтримайте одну із численних 
акцій на підтримання здоров`я 
Планети. Це може бути навіть 
пост у соцмережі із закликом не 
палити траву на полях чи еконо-
мити електроенергію

Залізьте на дах високого будин-
ку та роздивляйтесь зорі, дума-
ючи про космос. Можете взяти 
із собою компанію. Так вийде 
навіть атмосферніше!

Прихистіть бездомних 
кота чи собаку! Вони вам 
відплатять своєю ком-
панією, і у Вас стане теплі-
ше на душі!

Поради студентам:
як оживати навесні


