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Вітаємо з травневими святами!
Миру, щастя і весняного настрою!

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!



     ІЗ ПЕРШИХ УСТ

 Чи святкували Ви 1 травня 
Міжнародний день трудящих, чи  
все ж працювали, як це прита-
манно  європейським країнам?

Ні, знаєте ж, що в нашій 
країні- це вихідний, тому я від-
почиваю. Звичайно, було декілька 
разів, коли через велике заванта-
ження і  важливі справи я працю-
вав, але частіше за все я провод-
жу час із сім'єю.

 
У цьому місяці святкувалося 

велике свято - День Перемоги. Чи 
був хтось із Ваших рідних на вій-
ні?

Це чудове свято! І мій бать-
ко воював... Його призвали в кінці 
війни, і у 1945 році він отримав 
контузію, через що провів на те-
риторії Польщі певний час. Та 
благо все було не так страшно, і 
він повернувся на батьківщину,до 
своїх рідних.

Як Ви вважєте, чи правиль-
но святкувати цей день в нашій 
державі, коли було покладено за 
цю перемогу так багато жит-
тів?

Я вважаю, що потрібно 
святкувати, треба виїжджа-
ти за місто та відпочивати з 
рідними. Ми маємо пам’ятати 
ті жертви і тому бути вдячни-
ми за перемогу над нацистсь-
кою пропагандою. Ми не може-
мо повернути загиблих, тому 
потрібно жити за них і радіти.

12 травня ми святкували 
Всесвітній День матері. Які у 
Вас стосунки з Вашою мамою і 
чи вітали її в цей день?

Раніше це свято не було та-
ким популярним, але з кожним 
роком воно набуває все більшої 
популярності серед людей. За 
часи моєї молодості мам вітали 
8-го березня, як і всіх жінок, та 
приємно, що тепер є особистий 
день для наших рідних матусь. 
У цей день кожен має знайти 
час, шоб привітати свою маму, 
хоча б просто зателефонувати 
та сказати її, як дуже ви її лю-
бите.

 Цього року в Універси-
теті було проведено другий 
Всеукраїнський молодіжний 
фестиваль кіно-театральної 
творчості «Зірки, що зійдуть 
завтра». Як Ви ставитеся до 
кіно та до такої можливості 
для наших студентів?

з президентом 
Київського міжнародного університету
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Це чудова можливість для 

наших студентів, але я б хотів, 
щоб організація була набагато 
кращою. Сподіваюся, що у на-
ступному році до цього фестива-
лю приєднаються всі інститути 
нашого Університету, для того, 
щоб він був ще яскравішим, а 
студенти змогли познайомитися 
ближче.

 
Чи є у Вас якийсь улюблений 

фільм, який Ви радите подивити-
ся всім?

Чесно кажучи, важко обрати 
якийсь один. Я не дуже люблю 
сучасні фільми, а ось радянський 
кінематограф просто обожнюю! 
Фільми того часу показували 
справжнє життя. А який же в 
них був чудовий гумор, не бачив 
ні в одній сучасній комедії таких 
жартів! Раджу, хоча б подиви-
тися «Золоте теля» і« Дванад-
цять стільців». Це наша історія 
та наше відображення життя!

Дякуємо щиро Вам,  шанов-
ний Хачатуре Володимировичу, 
за відповіді на наші запитання! 
Бажаємо творчого натхнення, 
віри, оптимізму!

Яна МАЙДАНІК, 
студентка Ш курсу 

спеціальності «журналістика»
 Інституту журналістики,

кіно і телебачення

Iнтерв'ю

« М і с т е р і я  –  2 0 1 9 »  у  К и М У
 За традицією 24 травня в актовій залі відбула-
ся незвичайна й феєрична подія –  « М і с т е р і я » . 
Це дійство стало яскравою та незабутньою подією у 
житті студентів Київського міжнародного універси-
тету та Коледжу КиМУ, адже це було свято молодості, 
краси та інтелекту, що дає змогу щоразу відкривати 
все нові та нові творчі грані та перспективи студент-
ської молоді. 
 Вітаємо переможців і учасників «Містерії»! 
Бажаємо всім подальших успіхів і чекаємо нових зу-
стрічей!
«Міс КиМУ 2019» - Хоружа Наталія (студентка II курсу Коледжу 
КиМУ, спеціальність «сценічне мистецтво»)
«Містер КиМУ 2019» - Лисий Ігор (студент I курсу КиМУ, 
спеціальність «сценічне мистецтво»)
«Віце-Міс КиМУ 2019» - Лукіна Юлія (студентка I курсу КиМУ, 
спеціальність «сценічне мистецтво»)
«Віце-Містер КиМУ 2019» - Хойдас Сергій (студент II курсу 
КиМУ, спеціальність «філологія»
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 Моя хата була на кордоні, це над Західним Бугом, і якраз почув оцей грім стрілянини. А потім також 
дуже добре пам’ятаю, вже вдень вийшов на двір і побачив радянський літак, що летів понад кордоном, і його 
фашисти підбили. Льотчик вистрибнув із літака, і над ним загорівся парашут. Це було так моторошно! Все це 
відбилося в пам’яті. Пам’ятаю і ту окупацію, як фашисти зачищали території, а ми тікали і ховалися. Власне 
кажучи, хочу сказати, війна – це жах. Я собі уявляю тих, хто на фронті був, який тільки проходив крізь нас, 
але то вже було дуже страшно. 
 Вам було 6 років, коли почалася Друга світова війна, чи є якісь спогади з вашого дитинства? Яким 
воно було?
 Ну ось... Моє село над Західним Бугом, де тягнуться луки, і ми виганяли туди своїх корів, коней. Пам’я-
таю таке: летить німецький літак «дробина», такий, з двома фюзеляжами, і хтось із наших хлопців взяв вгору 
кинув палку, а там, очевидно, пілот побачив, бо летів досить низько, і почав над нами кружляти. Оце був 
страх! Ще раз хочу наголосити, що війна – це страх, страх, страх, і я не розумію тих, хто починає війну заради 
того, щоб щось здобути. Люди б, за ті кошти які вкладають у війну, здобули б набагато більше ніж наслідки 
війни. На прикладі тієї ж Німеччини, яка розпочала війну, а потім її розгромили. І що з цього вони виграли? 
Ну і так само Радянський Союз із цього всього нічого не виграв. Тільки великі втрати від цього. Війна нікому 
не потрібна. 
 Як це було – жити у часи Другої світової та Великої вітчизняної війни?
 Вона була для українців не вітчизняною війною. Там билися два хижаки, тому що коли прийшли, як 
нам сказали «совєти», на нашу землю, то вони теж були не українці, не треба до них пристосовуватися. І маю 
такий спогад, це вже коли прогнали було німців, я  в школі був, то нам поставили якогось сержанта, щоб нас 
військової справи вчив, а той сержант не українською мовою викладав, а російською. Я, звичайно, не розумів 
російської, бо російську, знаєте, важко зрозуміти тому, хто її ніколи не чув. І я намагався в той день, коли 
була та військова підготовка, не з’являтися до школи. Тут, бачите, такі почуття були. Власне кажучи, я, ніяких 
таких задоволень від цього не мав, і мої рідні та батьки так само. Так само потрібно було відразу в колгоспи, 
відразу все забрали. А перед бригадиром треба було, як перед прикажчиком панським колишнім. Бо колго-
спи – це було повернення феодалізму. Теж саме селяни безправні були, та і начальство було безправне. Була 
деспотична вертикаль влади. Отже, завжди був якийсь страх за щось. 
 Які з людських почуттів, на Вашу думку, найбільше проявилися під час Другої світової та Великої Віт-
чизняної війни?
 По-перше, це якості співчуття, співрозуміння, люди під час війни були людяні. Розуміли біду інших і 
намагалися одні одним допомагати. Оце таке було – рятувати, допомагати, заховати, коли треба.
 Пройшло 74 роки з часу перемоги над нацизмом. Щоб Ви сказали про значення перемоги молодому 
поколінню? 
 Я б сказав, що війна нікому не потрібна. І треба так в світі жити, так країна повинна поводитися, щоб 
уникати війн, але, звичайно, не зраджуючи свого суверенітету, тому що Україна повинна бути українською. 
Вона є і повинна залишатися державою українців!
 Чи все робить уряд Української держави для увіковічення пам’яті воїнів – учасників Другої світової 
війни? 
 Думаю, що  все робили і навіть тим забезпечували і забезпечують безхмарне життя тим, хто не вартий 
цього, ті хто під дулами пістолетів, автоматів гнали на мінні поля нещасних тих солдатів, для того щоб не 
нищити техніку, вони ж так само тими благами користуються. Так що держава наша, як на мене, робить аж 
забагато. Але, зрозумійте, що й тих людей вже мало. Якщо і є десь якісь одиниці, як я, свідок війни, і ті вже 
досить солідного віку...

 9 травня в Україні відзначають День Перемоги над нациз-
мом у Другій світовій війні. Що для Вас означає  цей день? 
 Цей день означає для мене велику радість, тому що мої рід-
ні були в армії, воювали, і я зрозумів, що вони залишилися живи-
ми. Це було найважливіше!

	 Інтерв’ю	з Ющуком Іваном Пилиповичем, 
професором, мовознавцем, завідувачем кафедри 
слов’янської філології і загального мовознавства 
КиМУ

 Ви пам’ятаєте, яким був для Вас ранок  22 червня 1941 року? 
 22 червня – це початок війни.. Так, дуже добре пам’ятаю. 
Батько був у лікарні, мати пішла в кооперацію, ставати в чергу на 
ніч, щось там продавали, а я з сестрою залишився вдома. 

Інтерв’ю провела Юлія АХМЕТГОРАЄВА, студентка II курсу спеціальності 
«журналістика» Інституту журналістики, кіно і телебачення
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Визначні свята у травні
 01 травня — Свято Весни і Праці та Між-
народний день солідарності трудящих
 Традиційну назву цього місяця як «тра-
вень» в Україні для останнього місяця весни, 
офіційно було повернуто в у ХХ столітті з відрод-
женням мови народу Київської Русі. Назва похо-
дить від слова трава.
 Після оранки земель і посіву ще стародав-
ні люди ввели звичай весело відзначали перший 
день травня. Вони робили це в надії, що їх праця 
дасть хороший врожай. Наприклад, стародавні 
греки в цей день наряджали смужками вовни 
своєрідну священну сосну Аттіса, яка символізу-

вала чоловіка матері – Землі – Кібели в честь його воскресіння. Сосну урочисто несли до храму і 
танцювали навколо неї.
 Довгий час Першотравень був символом революції, непримиренної класової боротьби. Це 
свято відзначається в 66 державах світу.
 Мир! Праця! Травень! Протягом семидесяти років у СРСР цей день відзначався як свято 
солідарності всіх трудящих. Тепер в Україні 1 Травня відзначається як свято весни і праці. Крім того, 
в Казахстані це свято єдності народу Казахстану, в Литві – День матері, у Кореї – День народження 
Будди, у Франції – День конвалії. Вибирайте свято на смак і відзначайте!

07 травня – День радіо
 Статистика засвідчує, що, наприклад, в 
США 73% людей в авто слухають радіо, на кухні 
слухачів не менше – 46%; у 23% населення країни 
радіо встановлено у ванній кімнаті. З 1945 року 
День радіо відзначається щорічно  7 травня, і вва-
жається святом працівників всіх галузей зв’язку, 
радіоаматорів і радіожурналістів.
 У цей день 1895 російський фізик Олек-
сандр Степанович Попов здійснив перший сеанс 
радіозв’язку і продемонстрував світові перший 
радіоприймач.

9 травня – День Перемоги
       Війна завжди починається раптово, хоча 
через покоління для істориків вона видавати-
меться неминучою. У 1941 році почалася най-
страшніша, найближча, найкривавіша – Вели-
ка Вітчизняна. Кажуть, без величезних втрат, 
нацистів було не зупинити... День Перемоги 
Радянського Союзу над фашистською Німеч-
чиною у Великій Вітчизняній війні був і зали-
шається одним з найбільш шанованих свят у 
країнах колишнього Радянського Союзу. Пере-
мога над фашистським безумством дісталася 
нам і всьому світу дуже дорогою ціною. Ніхто 
не забутий, ніщо не забуто. І ми будемо завжди 
пам’ятати про це!
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13 травня - День матері в Україні
 Історія свята така: у 1908 році молода американка Анна Джервіс із Філадельфії виступила з 
ініціативою вшановування матерів у пам’ять про свою матір, яка передчасно померла. Анна писала 
листи до державних установ, законодавчих органів, видатних осіб із пропозицією один день у році 
присвятити вшануванню матерів.
 Її старання увінчалися успіхом – у 1910 році штат Вірджинія перший визнав День Матері як 
офіційне свято. Хоча за своєю сутністю  це – свято вічності: з покоління в покоління для кожного 
мама – найголовніша людина!
 Безумовно, День матері – це одне з найзворушливих свят, тому що кожен із нас ще з  дитин-
ства і до своїх останніх днів несе в своїй душі єдиний і неповторний образ – образ своєї мами, яка 
все зрозуміє, простить, завжди пожаліє і буде самовіддано любити, незважаючи ні на що!

 Інформацію підготувала студентка 
II курсу спеціальності «журналістика»
Інституту журналістики, кіно і телебачення
Наталія  КОНОВАЛ
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 Нашій Землв 5 мільярдів років, вона пережила декілька цивілізацій  та глобальних катастроф, 
але пережити останню, вона навряд чи зможе.
 Забруднення океанів та водоймищ – це процес, пов'язаний із надходженням до його акваторії 
значної кількості антропогенних забруднювальних речовин (нафтові вуглеводи, біогенні речовини, 
пестициди, важкі метали, радіонукліди. Іншими словами  під  «забрудненням океану» розуміється 
пряме або побічне надходження речовин чи енергії в морське середовище, що несуть такі негатив-
ні впливи, як завдання шкоди живим ресурсам, небезпека для здоров'я людей, перешкоди морській 
діяльності, включаючи рибальство, погіршення якості морської води. Існує декілька видів забруд-
нень, але варто звернути увагу на фізичне та хімічне забруднення. І навіть, якщо закривати очі на 
нафтове забруднення, теплове чи радіоактивне, які також є антропогенними, залишається побутове, 
якому кожен з нас колись сприяв, розуміючи це чи з байдужості. Захаращення морів і прибережних 
частин сміттям –головне джерело забруднення. 
 Щоденно у Світовий океан скидається приблизно 6,8 млн металевих, 0,64  млн паперових і 
пластмасових, 0,43 млн.  скляних предметів.  А нещодавно на дні Маріанської западини знайшли пла-
стикове сміття. Американський дослідник знайшов пластикове сміття на дні океану під час встанов-
лення рекорду на найглибше занурення. Віктор Весково занурився на глибину близько 11 км у найг-
либшу западину світу –  Маріанський жолоб у Тихому океані. Він провів чотири години, досліджуючи 
дно западини у своєму батискафі, розрахованому на величезний тиск на великій глибині. Дослідник 
виявив морських істот, але також знайшов пластиковий пакет та обгортки від цукерок.  Раніше інші 
експедиції такого не бачили.

6
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 Щороку в океани потрапляють мільйони тонн пластику, але про те, де воно зрештою опиняєть-
ся, відомо небагато. Тепер науковці планують перевірити, чи містять істоти, зразки яких вони зібрали, 
мікропластик. Нещодавні дослідження засвідчили, що це є поширеною проблемою навіть для тварин, 
які мешкають на глибині. А трішки раніше в шлунку мертвого кашалота, якого викинуло на узбережжя 
Індонезії, знайшли 6 кг пластикового сміття, повідомили у національному парку, де знайшли тварину. 
Серед знайденого сміття були 115 одноразових стаканів, чотири пластикових пляшки, 25 пакетів і два 
шльопанці. Тіло тварини завдовжки 9,5 метрів знайшли у воді біля острова Капота в Національному 
парку Вакатобі. Пластикове сміття є великою проблемою в деяких країнах Південно-Східної Азії, зо-
крема в Індонезії.
  П'ять азіатських країн: Китай, Індонезія, Філіппіни, В'єтнам і Таїланд  відповідають за 60% 
пластикового сміття, що опиняється в океані, згідно з даними звіту 2015 року екологічної організації 
Ocean Conservancy та Центру бізнесу та довкілля McKinsey. Вважається, що через пластикові пакети 
щороку гинуть сотні морських тварин. У червні в Таїланді загинув чорний дельфін, проковтнувши 80 
пластикових пакетів. Науковці застерігають, що в найближчі десять років кількість сміття в океанах 
може зрости втричі. Наприкінці минулого року ООН заявила, що морській фауні завдають незво-
ротної шкоди через те, що в океанах щороку опиняється близько 10 млн тонн пластикового сміття. 
На всесвітньому економічному форумі представник Ellen MacArthur Foundation заявив, що згідно з 
їхніми розрахунками пластикове сміття перевищить кількість риби в морі до 2050 року. Забруднені 
речовини, які потрапили в океан, з часом мігрують і збільшують свої концентрації. Все це зумовлює 
поступову деградацію морських біоценозів, викликає різні захворювання живих організмів. Окремі з 
них здатні нагромаджувати шкідливі компоненти в значних обсягах: макрофіти, фітопланктон – сви-
нець і ртуть, молюски і ракоподібні – кадмій та ін.  метою охорони Світового океану прийнято цілу 
низку багатосторонніх і регіональних угод.
  Конвенція ООН з морського права 1982 року зобов'язує держави захищати та зберігати мор-
ське середовище. Держави повинні вживати всі заходи, необхідні для забезпечення того, щоб діяль-
ність під їх юрисдикцією або контролем не завдавала шкоди іншим державам і їх морський середовищі 
шляхом забруднення. Ці заходи відносяться до всіх джерел забруднення морського середовища. Вони 
включають заходи, спрямовані на зменшення в максимально можливою мірою:
- викиду токсичних, шкідливих або отруйних речовин, що розташовані на суші джерел, з атмосфери 
або через неї, шляхом поховання; 
- забруднення з суден (зокрема, заходи із запобігання аваріям та ліквідації надзвичайних ситуацій, із 
забезпечення безпеки робіт на морі, запобігання навмисних і ненавмисних скидів та по регламентації 
проектування, конструкції, обладнання, комплектування екіпажів і експлуатації суден); 
- забруднення від установок і пристроїв, що використовуються у процесі розвідки і розроблення при-
родних ресурсів морського дна і його надр (зокрема, заходи із запобігання аваріям та ліквідації над-
звичайних ситуацій, забезпечення безпеки робіт на морі та по регламентації проектування, конструк-
ції, обладнання, комплектування персоналу та експлуатації таких установок або пристроїв);
- забруднення від інших установок і пристроїв, що експлуатуються в морському середовищі (зокрема, 
заходи щодо запобігання аварій та ліквідацій надзвичайних ситуацій, із забезпечення безпеки робіт 
на морі). 
 Окрім юридичного аспекту, що гарантує зменшення інтенсивності забруднення, активно роз-
робляються наукові програми та проекти для боротьби з уже існуючими викидами. Зокрема, компанія 
The Ocean Cleanup презентувала U-подібну дрейфувальну станцію 600 м завдовжки. Система працює 
у Тихому океані біля берегів Аламіди (штат Каліфорнія). Планується, що очисна станція збиратиме 
5 тонн сміття на місяць. Станція оснащена системою освітлення, камерами, датчиками руху та зв’яз-
ком із супутником, завдяки чому її можна буде скерувати до більш засміченої ділянки. Загроз для 
океану, на думку вчених, дуже багато: це і пестициди в стокових водах, і добрива з ферм, і промислові 
токсини, й відходи фармацевтичних виробництв. Людству треба більше знати про океан. Місія до 
"планети Океан" не менш важлива, ніж експедиції на Місяць чи Марс.

      STUD-LIFE

Богдан БАРИКІН,
студент Ш курсу 

спеціальності «журналістика»
 Інституту журналістики,

кіно і телебачення

    ТВОРЧІСТЬ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ 
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Дипломний проект «Щоденник Анни Франк»
 студентів IV курсу спеціальності "сценічне мистецтво" 

Його актуальність переоцінити неможливо. 
 Книга "Щоденник Анни Франк" перекладена на де-
сятки мов і видана тиражем 70 млн. примірників. Її знає весь 
світ, екранізацій кілька в багатьох країнах. Талановито, чесно, 
до глибини душі вражає і викликає потрясіння, сльози самі 
ллються з очей. Кожна мізансцена продумана до дрібниць, 
прекрасно виставлений світло, підібрана класична музика, 
костюми, декорації. Текст щоденника трагічний, ліричний, 
іноді з гумором - все це передано блискуче! 

 09 травня  у театрі «Срібний острів» пройшла 
прем’єра студентського дипломного спектаклю «Щоденник 
Анни Франк» в постановці прекрасного актора, викладача і 
режисера Юрія Раєвського. Щоденник єврейської 14 річної 
дівчинки, яка загинула з сім'єю в концтаборі, але вірила до 
кінця, що фашистів знищать, нікого не залишить байдужим.

 Глядачі  дивилися із захопленням за подіями, які відбувалися на сцені, затамувавши подих...
 Рекомендую абсолютно всім! Шкода, що це лише дипломна робота, хотілося б бачити цей 
спектакль у репертуарі цього театру «Срібний острів»!
 Заради таких несподіваних відкриттів я ходжу в театр майже кожного дня, переглядаючи без-
ліч сірих постановок в надії відшукати справжній скарб.
 Спасибі цьому проекту за чудову зустріч із прекрасним!

Н а ш і  д о с я г н е н н я
 Спортивне досягнення 
студента Коледжу КиМУ
 Колектив студентів і 
викладачів Коледжу КиМУ вітає 
ПІВОВАРА АРТУРА, студента 
1-го курсу спеціальності «Будів-
ництво та цивільна інженерія» з 
перемогою на Чемпіонаті України 
з морського багатоборства серед 
чоловіків. Артур зайняв почесне 
перше місце! 
 Вітаємо Артура  з перемо-
гою на такому престижному зма-
ганні та бажаємо нових звершень, 
спортивних досягнень і успіхів, 
перемог і віри у себе!

         ВІСТІ З КОЛЕДЖУ 
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 11 травня 2019 року в парку імені Тараса Шевченка пройшло свято до Дня Сім'ї. Організатора-
ми заходу була “Служба у справах дітей та сім'ї”.  Кожен охочий міг взяти участь у різноманітних кон-
курсах і майстер-класах, відвідати фотозону й спробувати смачну цукрову вату. У святі взяли участь 
близько трьох тисяч учасників, серед яких різні категорії сімей. Ідея заходу була спрямована на фор-
мування й визначення сімейних цінностей, підтримці ідеї, що кожен у сім'ї важливий і незамінний, що 
тільки спільними зусиллями можна створити міцну сім'ю, піднімалися проблеми усиновлення й ба-
гатодітних сімей. У межах заходу заступник голови Київської міської державної адміністрації Марина 
Хонда вручила подяки та премії кращим родинам міста Києва та ключі від сімейного автомобіля для 
дитячого будинку сімейного типу для родини Лелекач. 
 Я, як волонтер на цьому заході, можу сміливо розповісти, про теплу та щиру атмосферу. На 
цілий день парк перетворився на територію родинного відпочинку та творчості. Було дуже приємно 
спостерігати за тим, як сім'ї не кваплячись прогулюються поміж палаток з майстер класами й спостері-
гають за дуже “серйозними” и “зайнятими” дітьми, які обережно й старанно створювали свої шедеври. 
Я була на локації “Гігантські настільні ігри”. Повз мене не пройшов ніхто, і зовсім маленькі діти, які 
сиділи й вигадували нові правила гри, і підлітки, яким цікаво перевірити, хто ж кращий гравець. Най-
більше мене розчулили бабусі, які з величезним задоволенням пройшли всі ігри декілька разів, даючи 
приклад малечі. Під час заходу тривала також концертна програма, під час якої свої виступи дарували 
творчі колективи і молоді зірки української естради.

В о л о н т е р и  К о л е д ж у  К и М У

Анастасія ЛОЦМАН,
студентка I курсу 
спеціальності «журналістика»

 20-21 квітня 2019 року в м. Запоріжжя  відбулася Відкрита Ліга  Міжнародного турніру із су-
часних танців  «Кубок Престижу», в якому  брала участь студентка 1-го курсу спеціальності  «Право» 
Коледжу Київського міжнародного університету Савчук Анна. 
 Турнір  був проведений та присвячений Міжнародному дня танцю 29 квітня. Цей день особли-
вий для всіх, хто живе у ритмі танцю. 
 У цей день весь танцювальний світ відзначає своє професійне свято. Танець – невід’ємна 
 частина будь-якої культури. Він є джерелом натхнення для художників, дизайнерів, скульпторів і ре-
жисерів театру і кіно. Люди, що займаються танцями, відрізняються,  як правило, цілеспрямованістю 
і мають гарну фізичну форму. Деякі хореографи вважають, що за рухами тіла ховаються справжня 
рухи душі. 
 У категорії «Хіп-Хоп» та в категорії «Jazz-Fank» Анна зайняла 1 місце, а в категорії «Хіп-хоп» - 
«дорослі-формейшн» талановита студентка посіла 2 місце! 
 Вітаємо переможницю! А також щиро вітаємо всіх, хто не уявляє свого життя без танцю, хто 
йде життям, танцюючи, хто не може втриматися, коли чує музичний ритм, і, не маючи змоги проти-
стояти покликові душі, робить невимушені па. Танцюйте, проявляйте себе, показуйте в танці всю 
свою сутність, живіть у ритмі танцю!
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 Метою заходу було виховувати у дітей по-
чуття патріотизму, поважне відношення до істо-
ричної пам’яті свого народу, розвинути здатність 
відчувати, співпереживати, вміти слухати оточую-
чих. 
 Під час свята учні та педагоги розповідали 
про важкі часи війни,  незабутній подвиг солдат, які 
ціною свого життя врятували світ від фашизму, про  
нелегке життя в тилу. Переглянули відеофільми та 
прослухали тематичні пісні. Ліцеїсти Хвилиною 
мовчання вшанували пам'ять усіх тих, хто загинув 
у ті страшні роки. Атмосфера в аудиторії була дуже 
особливою, оскільки нинішнє покоління, яке ще є 
таким поколінням, яке пам’ятає про ветеранів, які 
є частинкою того часу, тієї історії, яку ми повинні 
залишити у своїй пам’яті та серці назавжди.

 
І живуть у пам’яті народу
Його вірні дочки і сини,
Ті, що не вернулися з походів
Грізної, великої війни.
Їх життя, їх помисли високі,
Котрим не судилось розцвісти,
Закликають мир ясний і спокій,
Як зіницю ока, берегти…
                             Василь Симоненко

ТЕМАТИЧНИЙ ЗАХІД
«ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ ТА ПРИМИРЕННЯ, ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ НАД НАЦИЗМОМ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ»

 08 травня 2019 року в Ліцеї пройшла тематична лінійка, присвячена Дню пам'яті та примирен-
ня, Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
 Лінійку  під керівництвом заступника директора Депутат Н.О. підготували учні 10 класу 
(Сіденко Людмила, Тітовська Аліна, Цимбал Маргарита).

        ЦЕ МИ – ЛІЦЕЙ КиМУ!  
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КОЛЬОРОВИЙ ТИЖДЕНЬ
 З 22 по 26 квітня в ліцеї  ве-
село, цікаво та пізнавально прой-
шов КОЛЬОРОВИЙ ТИЖДЕНЬ!

 Кожен день тижня був 
присвячений певному кольору, 
який виявлявся в одязі, елементах 
декору.
 Понеділок – день червоний 
 Червоний понеділок. Яскравим, 
чарівним, неповторним… Недарма чер-
воний асоціюється з сонцем, вогнем, 
енергією, коханням. Він  надає впевне-
ності, заряджає енергією, позбавляє від 
туги і негативних емоцій, викликає від-
чуття тепла і має зігріваючу дію. Цього 
дня ми мали змогу переконатися у цьому.

 Вівторок – день жовтий 
 Вівторок виявився дуже соняч-
ним і яскравим, адже він був жовтим. 
Жовтий колір – це колір сонця, радо-
сті і оптимізму. Око радіє, серце пере-
повнюється захватом, душа співає, відчу-
ваючи теплий подих. Жовтий – потреба 
у перспективах, надіях на краще. Колір 
творчості і життєздатності.  День минув 
швидко і весело!

 Середа – день блакитний та синій
 Середа зафарбувалася у блакитний 
та синій  кольори. У блакитні, сині, ультра-
маринові шати вдяглися ліцеїсти. Тематика 
дня дозволила поговорити про неперевер-
шені чари синього неба, про важливість і 
розуміння цінності життя.  
 Це колір вічності, таємниці та гли-
бокого спокою. Синій вважається кольо-
ром інтуїції. Він стимулює мислення А як 
красиво він виглядає! Захопленню та гар-
ному настрою не було меж!

 Четвер – день рожевий  
 День надії,  безпеки, юності, спокою. Рожевий  
колір є скромним, спокійним, м’яким. 

 П'ятниця – день білий 
 Білий колір характеризується досконалістю і за-
вершеністю, демонструє абсолютне й остаточне рішен-
ня, повну свободу. Саме таким настроєм в ліцеї і закін-
чився цей тиждень!

11
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    ТВОРЧІСТЬ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ 

З історії розвитку інтернет-журналістики
П е р ш і  І н т е р н е т - в и д а н н я  в  Ук р а ї н і

 У теперішній час Інтернет — це невід'ємна частина нашого життя. Зараз у ньому працюють 
більш ніж 300 мільйонів людей. В наші дні люди звикли читати новини в інтернеті ніж в газетах, адже 
це набагато простіше ніж друковані видання. Кожен охочий в будь-який момент може зайти в мережу  
і прочитати, що відбулося в Україні та світ, в культурі чи спорті, політиці чи в сільському господар-
стві.
 А чи знаєте ви, коли в Україні з’явилися інтернет-ЗМІ? 
 Перше інтернет-виданням в Україні виникло ще в далекому 1997 році. Це українське інтер-
нет-видання загальної тематики «Сегодня» олігарха Ріната Ахметова. Пізніше почали з’являтися ви-
дання «Обозреватель» олігарха Михайла Бродського.
 16 квітня 2000 року в Україні з’являється ще одне інтернет-видання «Українська правда», яку 
на той час заснували Олена Притула та Георгій Гонгадзе. Українська правда — українське інтернет-ви-
дання. Матеріали на сайті публікуються українською мовою, окремі статті — російською або перекла-
даються нею. Основна тематика: політика, соціальні проблеми, економіка.
 Мережевий проект запрацював на наступний день після проведення ініційованого Президен-
том України Леонідом Кучмою Всеукраїнського референдуму 2000 року, які збільшував повноважен-
ня Президента в шкоду Верховній раді. Видання користується досить великою популярністю серед 
українців. В «Українській правді» регулярно публікувалися журналістські розслідування Сергія Ле-
щенка та Мустафи Найєма. Заснував видання Георгій Гонгадзе який і став головним редактором, а 
Олена Притула — його заступником.  Популярність видання здобуло після «касетного скандалу» на 
той час Інтернет ще не був популярним видом медіа, тому, за словами О.Притули, на початку вересня 
2000 р. (перед зникненням Георгія Ґонґадзе) сервер «УП» щодня відвідувало лише 3 тисячі користу-
вачів, і лише після початку «касетного скандалу» популярність видання неймовірно зросла (19 грудня 
2000 року було зафіксовано 80 тисяч відвідувачів). 
 Георгій Гонгадзе — громадський діяч, український опозиційний журналіст грузинського по-
ходження, відомий своїми критичними антивладними виступами. 
 Народився в Грузії 21 травня 1969 року. У школі Гія вчився добре. Крім навчання, займався 
танцями, малюванням і спортом. Мав гарні результати у плаванні та легкій атлетиці, був чемпіоном 
Грузії з легкої атлетики серед юнаків. 

  Ц955555      ТВОРЧІСТЬ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ 
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  Ц955555  

  В Україні Георгій став бувати з кінця 1980-х як представник інформслужби Народного 
фронту Грузії. Журналіст працював у львівській організації Народного Руху.
 Після розвалу СРСР співпрацював з низкою українських ЗМІ:
1991 р. - позаштатний журналіст газети Пост-Поступ (Львів) 
1992-1993 рр. - керівник програми Монітор, Львівське ТБ
1993-1994 рр. - головний режисер в творчому об'єднанні Центр Європи
1995-1997 рр. - ведучий програм Параграф, Вікна плюс, Вікна-новини Міжнародного медіа-центру
1998 г. - ведучий програми "Моє" ТРК Гравіс 
1999-2000 рр. - керівник інформаційної служби Вільна хвиля радіо Континент.
 
 16 вересня 2000 року опозиційний журналіст був викрадений дорогою додому. На наступ-
ний день за фактом його зникнення було порушено кримінальну справу, розслідування якої Кучма 
взяв під особистий контроль.
 
 28 вересня 2000 року Олександр Мороз оприлюднив у Верховній Раді записи, що одержали 
згодом назву "плівки Мельниченка". Це аудіозаписи, нібито таємно зроблені майором президент-
ської охорони Миколою Мельниченком (у 2001 р отримав політичний притулок в США) в кабі-
неті президента - на них Кучма обговорює Гонгадзе як проблему по черзі з главою МВС Юрієм 
Кравченком , генпрокурором Михайлом Потебеньком , головою СБУ Леонідом Деркачем і голо-
вою президентської адміністрації Володимиром Литвином. На одному із записів президент нібито 
наказує міністрові Кравченку "розібратися" з неугодним журналістом, а на іншій Кравченко звітує 
перед Кучмою про виконану роботу. 
 
  02 листопада 2000 року в лісі під Таращею ( Київська область ) знайшли обезголовлене тіло, 
яке, як вважає слідство, належить Гонгадзе.Справа про вбивство Георгія досі залишається одним з 
найзагадковішим в Україні. Прокуратура то закриває справу то знову розпочинає розслідування. 
У березні 2008 року Апеляційний суд Києва виніс вирок трьом виконавцям убивства журналіста. 

 
 Після оголошення вироку Пукач за-
явив, що погодиться з ним лише в тому ви-
падку, якщо в одній клітці з них виявляться 
Леонід Кучма і Володимир Литвин. 
 Родина Гонгадзе переконана, що за-
мовники вбивства залишилися безкарними.
 
 Зазначимо, що Указом Президен-
та України В. А. Ющенка від 23 серпня 2005 
року за самовіддане служіння українському 
народові, громадянську мужність, виявлену 
у відстоюванні ідеалів демократії та свободи 
слова, вірність журналістській справі Георгію 
Ґонґадзе присвоєно звання Герой України з 
удостоєнням ордена Держави (посмертно).

Павло БАШИНСЬКИЙ,
студент IV курсу спеціальності«журналістика»
Інституту журналістики, кіно і телебачення

    ТВОРЧІСТЬ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ 
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    ЗНАЙ НАШИХ В ОБЛИЧЧЯ. ГОРДІСТЬ КиМУ  

кандидатом  
філологічних 
наук, професором 
і проректором з 
іноземних мов 

Інтерв’ю з Тіменко Іриною Валентинівною,

 Ірино Валентинівно, розкажіть, будь ласка, як Ви потрапили до Київського міжнародного 
університету? 
 Спочатку я працювала в Інституті іноземних мов, була кандидатом наук, але потім Хачатур 
Хачатурян Володимирович, знаючи мене, запросив до  Київського міжнародного університету на 
кафедру іноземних мов. Робота дуже цікава, бо вона пов’язана з комунікацією. Відкриваються нові 
горизонти,  професійний ріст. Взагалі, підбір кадрів – це дуже відповідальна робота. У першу чергу, 
хочеться, аби було взаєморозуміння. Для мене важливо, аби викладач любив свою роботу, міг цікаво 
провести заняття, яке в подальшому  запам’ятається студентам. Що стосується іноземних мов, то Ха-
чатурян  Володимирович вважав, що іноземні мови – це той фактор, на який потрібно звертати увагу. 
І була ідея, що потрібно розвивати іноземну мову для того, аби студенти могли вільно спілкуватися. 

 Чи погоджуєтеся Ви з тією думкою, що та інформація, яку дають у школі, не потрібна в універ-
ситету, а ті знання, які ми здобуваємо в університеті, не знадобляться у майбутньому?
 Звісно, не погоджуюсь. Якщо школа не дає базові знання, то потім дуже важко, але ми за-
повнюємо ці недоліки, якщо до Київського міжнародного університету приходять такі студенти. 
Предмет, який дає всеохоплююче знання, загальну ерудицію – це, звісно, університетська освіта. Сту-
дент повинен легко спілкуватися, бути обізнаним у різних темах. У свою чергу ми намагаємося надати 
лише ту інформацію, яка буде справді важлива та цікава не тільки у професіональній сфері, а й для 
загального розвитку. 

 Як Ви зрозуміли, що хочете поглиблено вивчати англійську мову? 
 Я навчалася у спеціалізованій школі, яка поглиблено вивчала англійську мову. Важливо було 
те, що я розуміла, для чого я це роблю. Цікаво було вивчати англійську культуру, менталітет. Дуже 
багато різних моментів, які дуже потрібні для того, аби насправді розбиратися в англійській мові. Це 
приходить із досвідом, але, найголовніше, – бути у цьому справді зацікавленим. Я навчилася розуміти 
поняття етики, комунікації, людського спілкування. Мова – це не просто набір слів, а вміння себе по-
дати і піднести. Це загальний імідж. 

  Коли Ви тільки починали викладати, що було найважчим?  
 Ви знаєте, важко не було, тому що я не боялася спілкуватися. Я пам’ятаю, що перший раз я 
викладала студентам заочної форми навчання, і вони були навіть старше за мене, але я не хвилювала-
ся, бо мені подобалося те, що я роблю. Я знала добре свій предмет, розуміла те, про що я маю говори-
ти, ніяких проблем взагалі не було! Я отримую задоволення від роботи зі студентами, бо інколи можу 
здобути для себе корисну та нову інформацію, яку не знала раніше, і це надзвичайно цікаво! Не тільки 
викладачі, але й студенти можуть навчити! 
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 Які першочергові етапи має зробити людина, аби володіти англійською мовою? 
 По-перше, потрібно підібрати правильний словник. Він має бути не англо-український, росій-
ський, а саме англійський. Таким чином, перекладаючи слово, набирається лексичний запас. Із най-
кращий словників, який навіть було нагороджено, – це «Macmillan Essential Dictionary». У ньому дві 
тисячі п’ятсот найчастотніший слів, які легко зрозуміти. По-друге, потрібно розвивати свою пам’ять, 
звертати увагу на питання етики та культурну різницю. У кожної держави свій менталітет, культура, 
етика, яку ми повинні також вивчати. Найголовніше – це мовлення культурної людини. Для того, щоб 
розуміти свою вимову, потрібно записати себе на диктофон та послухати, а потім робити висновки і 
аналіз над своїми помилками. Так, складних моментів буде багато, але це все можна виправити. Голов-
не, щоб відбулася комунікація, донесення своєї думки до співбесідника. 
 Як Ви ставитесь до системи вивчення англійської мови, яку ввів Хачатур Володимирович? 
 Взагалі такий метод тоді був новаторством у Київському міжнародному університеті і продов-
жує бути. Методика під музичний супровід потрібна для того, щоб людина, вивчаючи англійську мову 
могла відчувати себе впевнено і не боялася зробити помилку, тобто їй необхідно дати психологічне 
розкріпачення. Коли у людини звучить музика, вона не боїться говорити вголос, бо чує поруч свого 
сусіда, таким чином ми намагаємося навчити людину проговорювати, вести діалог. Найважливіше те, 
що ця методика працює, і ми отримуємо досить високі результати. 
 Як викладач та проректор, щоб Ви хотіли змінити в освіті та у стінах Київського міжнародного 
університету?
 Ви знаєте, якщо є якісь недоліки, ми їх обов’язково обговорюємо та  намагаємося вирішити, 
особливо якщо це стосується освіти. Проводячи пару та спілкуючись англійською мовою, я бачу, які є 
проблеми у студентів, на якому вони рівні та потім з ними це обговорюю. Я вважаю, що наш універси-
тет постійно розвивається. Разом із Хачатуром Володимировичем ми робимо багато зусиль для того, 
аби він був на найвищому рівні освіти! 
  Якби життя склалося по-іншому, якій галузі Ви присвятили б своє життя? 
 Не знаю навіть…. Можливо, була б топ-менеджером. Спосіб спілкування, налагоджування 
контактів – ось, що дає мені наснагу та задоволення. Але, все одно, впевнена, що англійську мову я 
б вивчала тому що знання англійської мови дуже розширює можливості, спілкування починає бути 
цікавішим. 
 Щоб Ви побажали студентам на завершення навчального року? 
 Звісно, бажаю позитивних оцінок, а, якщо щось не виходить, не потрібно засмучуватися. Хо-
четься, щоб кожен студент розумів для чого йому потрібне навчання. Цей етап у житті обов’язковий, 
тому що це – багаж знань, який супроводжуватиме у майбутньому. Потрібно щоб теорія обов’язково 
була застосована у практиці. Та на завершення порада: завжди запитуйте, бо через спілкування – ми 
отримуємо знання!

Інтерв’ю провела Валерія ЯНКО,
студентка ІІІ курсу спеціальності «журналістика»
Інституту журналістики, кіно і телебачення

    ЗНАЙ НАШИХ В ОБЛИЧЧЯ. ГОРДІСТЬ КиМУ  
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 10-14 травня 2019 року відбувся Другий Всеукраїнський Молодіжний Фестиваль Кіно-Теа-
тральної Творчості «Зірки, що зійдуть завтра», організаторами якого стали: Київський міжнародний 
університет (президент Університету, професор Хачатурян Х.В.) і Акторська агенція НСКУ «Гільдія 
кіноакторів» (ген. директор Гільдії – засл. артистка України Ільїна Н.О., директор Інституту театраль-
ного мистецтва КиМУ).

 Мета фестивалю — освітньо-практична робота з творчою молоддю ВОЗ України та аматорами 
- абітурієнтами, які обирають професійний шлях в театральному мистецтві, кінематографі, сприян-
ня подальшому їх розвитку, залучення до активної участі у мистецькому житті країни. У Фестивалі 
взяли участь студентські кіно-театральні колективи Київського міжнародного університету, КНУТКіТ 
ім.Карпенка Карого, КНУКІМ, Муніципальної академії естрадно-циркового мистецтва, Національної 
академії керівних кадрів культури і мистецтв (НАКККіМ), Коледжу КиМУ, Ужгородського коледжу 
культури і мистецтва також аматорські театральні колективи Дитячої школи мистецтв №2 «Ро-
синка» (м. Мукачево), Молодіжного театру «Персонажі» (м. Маріуполь), Школи мистецтв «Ювента» 
(м. Херсон), театральних шкіл та студій міст Маріуполь, Студія при Миколаївському академічному 
театрі (м. Миколаїв), «FantaziaNew» Київський дитячий театр юного актора та Київський театр 
«Студія 5.1» (м. Київ), Театр-Студія «Маска» і Оркестр народних інструментів «ОРІЯ» (м. Кропив-
ницький).  Урочисте відкриття Фестивалю від-

булось 10 травня 2019 року в актовій залі 
Київського міжнародного університету. Від 
імені президента Київського міжнародного 
університету професора Хачатуряна Х.В.учас-
ників привітала проректор з навчально-ви-
ховної роботи, професор Данченко Т.В. (канд. 
юрид. наук), президент Фестивалю - профе-
сор Ільїна Н.О. (заслужена артистка України, 
директор Інституту театрального мистецтва 
Київського міжнародного університету) 
представила почесних гостей, членів журі, а 
студенти КиМУ (майстерня народного арти-
ста України Л. Сомова) привітали гостей му-
зично-хореографічною композицією «Notre 
Dame de Paris».

 Робочі дні Фестивалю були насичені переглядом театралізованих вистав, короткометраж-
них стрічок, поетичних та музикальних композицій, які вражали оригінальністю режисерських 
рішень, високою акторською майстерністю, танцювально-вокальним артистизмом.
Впродовж 4-х днів Фестиваль проходив на майданчиках:
• Київський міжнародний університет
• Кіностудія «Вікторія Фільм»
• КНУТКіТ ім. Карпенка Карого
• Будинок кіно
• Центр Леся Курбаса
• Театр «Берегиня»

   ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 
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 Учасники фестивалю мали змогу взяти участь у майстер-класах провідних кіномитців та те-
атральних діячів української культури, які відбулись в творчих майстернях Київського міжнарод-
ного університету: Євген Тищук(головний режисер Мукачівського драматичного театру) - «Біо-
механіка Мейєрхольда»; Станіслав Сукненко (кінознавець) - «Неймовірна подоріж вісесвітньою 
кіноісторією»; Лариса Недін (заслужена артистка України); Сергій Калантай (актор Національно-
го театру ім. І.Франка); Лариса Хоролець(народна артистка України ) - "Майстер-класи із сценічної 
мови".
 Конкурсну програму фестивалю оцінювало журі - «СТУДЕНТСЬКІ ТЕАТРАЛЬНІ РОБОТИ 
ТА ХУДОЖНЄ СЛОВО», «ТЕАТРАЛЬНІ РОБОТИ АМАТОРІВ, ХУДОЖНЄ СЛОВО», «КОНКУРС 
КОРОТКОМЕТРАЖНИХ СТРІЧОК» у складі:
• Лариса Кадочникова – народна артистка України;
• Петро Ластівка – заслужений діяч мистецтв України, директор-художній керівник Черкаського 
академічного театру»;
• Фіруза Тимофіїва-Керимова – заслужений діяч мистецтв України, директор Першої приватної шко-
ли мистецтв №1 м. Херсон;
• Лариса Недін – заслужена артистка України, старший викладач кафедри сценічної мови КНУТКіТ 
ім. Карпенка Карого;
• Лариса Хоролець – народна артистка України, завідувач кафедрою Національної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв;
• Артем Свистун – директор-художній керівник Миколаївського художнього академічного російсь-
кого театру;
• Євген Тищук – головний режисер Мукачівського драматичного театру;
• Євген Морозов – художній керівник і головний режисер Київського театру «Візаві»;
• Сергій Калантай – актор кіно, актор Національного академічного театру ім. І.Франка;
• Алла Бінєєва – актриса кіно і театру, викладач Київського міжнародного університету.
За рішенням журі переможцями стали:
o ГРАН-ПРІ - Театральний конкурсу бакалавра-
ту – студентська вистава «Чайка» А.П. Чехов, режи-
сер – народний артист України Лев Сомов, КиМУ);
o ГРАН-ПРІ - КОНКУРС ЧИТЦІВ - «Сон» Ка-
терина Солонікова, Анна-Марія Баранова, Руслана 
Петрякова, Ілля Чопоров, Ніколетта Мочані, Орест 
Пасічник, Сергій Пащенко, Мішіко Кобалія - май-
стерня Андрія Білоуса, викладач зі сценічної мови 
Олена Огороднійчук, КНУТКіТ ім. Карпенка Карого;
 ГРАН-ПРІ - ТЕАТР АМАТОРІВ - Перфор-
манс «ОБИРАТИ ВАМ» - Зразковий театр «Росинка» 
Мукачівської дитячої школи мистецтв №2, художній 
керівник - Вероніка Тищук;
 ГРАН-ПРІ - Краща короткометражна стріч-
ка - «Анна», режисер - Богдан Колесник, майстерня 
заслуженого діяча мистецтв України Володимира 
Хмельницького, КНУКІМ;
 ГРАН-ПРІ - Краща телепрограма - Production 
studio Kadryky медіа – студія «Кадрики» м. Львів, ди-
ректор-художній керівник Ірина Климович.
 Хід роботи Фестивалю висвітлювали журналісти: Телеканал ICTV,  ТРК «Глас» та Газета 2000

 Щиро вітаємо переможців Другого Всеукраїнського Молодіжного Фестивалю «Зірки, що зійдуть 
завтра», бажаємо реалізації мрій і сподівань, нових творчих успіхів! 
 Подяка та привітання організаторам і меценатам Фестивалю з його успішним проведенням!

   ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 
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Листування 
Івана Багряного

 Листи – це не просто надруковані на папері тексти, що 
несуть під собою лише «суху» передачу інформації. Листи – це 
всесвіти, особливо коли вони стосуються листувань письмен-
ників, слова та думки яких сповнені особливою силою. Вони ві-
дображають їх життєві шляхи, погляди, уподобання та цінності.
Одним із таких всесвіті є письменник Іван Багряний. Оскіль-
ки значну частину свого життя Багряний провів у еміграції, 
єдиним дієвим способом зв’язку з батьківщиною стали листи. 
 Своїми листуваннями він бажав змінити свідомість лю-
дей, зобразити своє бачення світу, прагнути до кращого життя. 

Багряний у листах до Дмитра Нитченка згадує про своє дитинство: "Літературою почав займатись 
дуже рано, якщо мати за літературну працю дитяче писання віршів. Вірші почав писати ще в російсь-
кій церковноприходській школі. Почав їх писати проти протесту проти вчителя і вчительки, які мене зліс-
но називали «мазепинцем», бо я лічив в арифметиці не так, як вони веліли, а так, як навчала мати: один, 
два, три, чотири.. десять...одинадцять. Це було завзяте змагання. І от під впливом байок Глібова та 
«Катерини» Шевченка, які я дістав нелегально (це було за царя), я почав писати войовничі вірші в друго-
му класі церковноприходської школи восьмирічним хлоп’ям, в 1915» (почав учитися шестирічним). Звід-
ти й почалися мої митарства. Три роки пізніше чи чотири, в вищо-початковій школі, я вже був редак-
тором шкільного журналу «Надія», що виходив в українській мові, бо вже тоді школа була українська".
 Саме таким бунтівним та категоричним у своїх поглядах був Іван Багряний. Він не терпів несправедливості 
ні для себе ні для кого іншого. Саме з такими поглядами Багряний прожив все життя, знав, що має щось змінити, а 
найкраще це виходило у словах, сильних, пронизливих та навіть різких, але словах які несли правду. Навіть у присвяті 
до поеми «Аве Марія» Багряний пише наступне звернення: «Вічним бунтарям і протестантам, всім, хто родився 
рабом і не хоче бути ним, всім скривдженим, зборканим і своїй бідній матері крик свого серця присвячує автор».
Він завжди шукав підтримки для своєї боротьби, незалежно від того чи це буде простий селянин чи інтелігенція. 
 Іван Багряний намагався надихати людей своїми листами, давав їм змогу дія-
ти, направляв та закликав не стояти на місці. Адже кожна навіть маленька справа, це вели-
кий вклад в майбутнє свого народу. Ось, що Багряний пише у відповідь Дмитру Нитченку:
«Працюйте над дитячими книжками, і Ви доконаєте 1 великої справи! Я Вам не раз хотів про це гукнути і якраз в 
такій формі. І тим більше, Ви можете створити спеціяльний, так би мовити, розділ дитячої літератури, ціка-
вий і захоплюючий, і повчальний, – розділ про далеку, фантастичну (у дитячій уяві) заокеанську Австралію. Я це 
особливо відзначив зразу ж, бо пильно спостерігаю за всіма нашими письменниками й поетами за морями – океана-
ми, і давно вже відзначив, що наші люди не опановують і не освоюють тих країн, куди їх закинула доля. І тільки Ви 
є приємним вийнятком. Говорю про освоєння тих всіх країн для нашої літератури, для нашої духовної скарбниці.
Бажаю Вам у Вашій творчій праці багато успіхів, багато моральної і фізич-
ної витривалости та душевного задоволення. Це головне. Решта додасться само.»
 А от у листі-памфлеті «Чому я не хочу 
вертатись до СРСР» Багряний описує трагічну 
історію народу. Факти власної автобіографії, 
якими поділився публіцист, вражають та змі-
нюють бачення світу читачів. Проте образ ав-
тора у памфлеті подано не відокремлено, а в 
міцних зв’язках із нацією. І. Багряний описує 
трагічні моменти, що трапилися з його родиною. 
Лист-памфлет «Чому я не хочу вертатися до 
СРСР», пояснював чому сотні тисяч україн-
ців, не хочуть повертатися на батьківщину. 
Саме емоційність та переконливість, роблять 
цей лист сильним та аргументованим. Він 
адресований великому колу читачам, напи-
саний від першої особи, та сприймається, як 
болючий крик усього українського народу. 

    ВИЗНАЧНІ ПОСТАТІ    ТВОРЧІСТЬ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ 
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«Я один із тих сотень тисяч людей-українців, що не хочуть вертатися додому, під більшовизм, ди-
вуючи тим цілий світ. Я є українець, робітник за походженням, маю 35 років, уроджений на Полтав-
щині (тепер Сумщина), зараз живу без сталого житла, у вічній нужді, никаючи, як бездомний пес, по 
Європі, утікаючи перед репатріаційними комісіями з СРСР, що хочуть повернути мене на «родіну».
Я не хочу вертатись на ту «родіну». Нас тут сотні тисяч таких, що не хочуть вертатись. Нас беруть із застосу-
ванням зброї, але ми чинимо скажений опір, ми воліємо вмерти тут, на чужині, але не вертатись на ту «родіну»…
Я вернусь до своєї Вітчизни з мільйонами своїх братів і сестер, що перебувають тут, в Європі, і там, по сибір-
ських концтаборах, тоді, коли тоталітарна кривава більшовицька система буде знесена так, як і гітлерівська, 
коли НКВС піде слідом за гестапо, коли червоний російський фашизм щезне так, як щез фашизм німецький…»
 Памфлет переповнений переживаннями та почуттями автора. Це заклик правди до народу, заклик терміно-
во діяти не втрачаючи ні хвилини, заклик боротися за свободу та права свого народу, боротися за життя без страху. 
Слова, що повторюються у памфлеті «Я не хочу вертатися на свою Вітчизну», «Я не хочу 
до своєї Вітчизни», «Я не хочу вертатися на ту «родіну» емоційно підсилюють та кон-
центрують увагу на основній думці сюжету, що пронизує весь памфлет Багряного.
 Одним із активних виступів Івана Багряного, вважають лист написаний проти редакцій-
ної політики радіостанції «Голос Америки» у 1950 році, що був висвітлений у газеті «Українські вісті»
Він так і називався «Відкритий лист до дирекції «Голосу Америки», де Іван Багряний заявив, що російсь-
кі еміграційні діячі контролювали українські програми цієї радіостанції. Також повідомив, що вони про-
сували російське розуміння «українського питання», їх погляд на Україну, її історію та культуру загалом.

 О с т а н н і м 
листом Івана Багря-
ного, став лист до 
«Дорогого друга», 
адресований Дми-
тру Нитченку. Лю-
дині, з якою він вів 
довгі переписки, по-
казував свої творчі 
роботи, ділився пе-
реживаннями та пла-
нами на майбутнє.

       Останній лист
 «Дорогий Друже Дмитре!        20. 7. 1963 
Коли б .Ви були тут, коло мене, й побачили, як я борюкаюсь за життя, Ви би не нарікали на мене, що не 
пишу листів. Щоб Ви знали, я ось уже рік не вилажу з лікарень, б’юсь з хворобою, підданий різним лікар-
ським маніпуляціям! Серце. Здається, моя пісенька проспівана. Зараз перебуваю в санаторії Ст. Блазієн, 
куди направила мюнхенська університетська клініка. Хвороба серця тісно переплетена ще й з ТБ. 
 Прикро мені про це писати й дозвольте імені не писати, не скорочувати решти віку. 
Не нарікайте, що нема листів. Як тільки буду в стані, – напишу. Неодмінно. Нічого більше за тим не-
має, як то Ви собі припускаєте. І як ото Вам різна нісенітниця лізе в голову! 
 Оце написав кілька рядків, а так ніби працював півдня кайлом у шахті.
 Привіт усім і найкращі побажання!
 Не сердьтесь.           
                                                                                                                                                             Ваш , І. Багряний»
 Отже, листування стало важливим комунікаційним зв’язком Багряного зі світом. Через-
листи Іван Багряний намагався донести вирішення соціально-важливих проблем. Впливав на 
світогляд та вчинки людей. Знаходив методи для вирішення питань національного та культурно-
го характеру. Листи – це важлива складова публіцистики І. Багряного її розвитку та становлення.

Дарина ЗУБ,
студентка IV курсу 
спеціальності «журналістика»
 Інститут журналістики кіно і 
телебачення
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 Цього місяця ми за традицією зустрілися зі сту-
дентами університету і коледжу для того, щоб з'ясу-
вати їх ставлення і розуміння таких питань: 
 Чи святкуєш  ти День матері?
 Що ти знаєш про свято Першого травня?
 Твоє ставлення до Дня Перемоги над нацизмом у  
 Другій світовій війні?
 Твої побажання  студентам під час сесії  Так, святкую, я дуже люблю свою 

маму, і в цей день  купив їй коробку цуке-
рок 
 Це –  день солідарності трудящих, 
це все, що я про нього знаю
• Хороше свято, воно нагадує нам, 
що нічого не треба забувати
• Всім автоматом скласти сесію!

Гуляєв В'ячеслав, студент II курсу 
спеціальності «журналістика»Інституту 

журналістики, кіно і телебачення

• Так, звичайно, завжди вітаю свою маму, 
як її можна  не вітати?
• Перше травня —це перше травня, не 
таке вже й важливе свято
• Дуже добре ставлення до цього свята, 
щоб там не було, але це все історія. Ми і май-
бутнє покоління повинні знати цю історію
• Не нервувати, всім гарних оцінок!

Степаненко Микола, студент II курсу 
спеціальності "міжнародні відносини" 

Інституту міжнародних відносин

• Я не сприймаю це свято, тому 
маму не вітав
• Я взагалі не люблю такі свята!
• Дев'яте травня святкую, в мене 
воював і дід, і прадід
• Бажаю всім, щоб учителі були ще-
дрі на оцінки!

Денис Чорний, 
студент II курсу спеціальності "право" 

Коледжу КиМУ

• День матері — цей день ніжності, вдячності, квітів, 
обіймів і багато приємностей, які належать нашим найрід-
нішим, але дуже сумно, що в наш час тільки в свято роблять 
приємності для наших милих мам, адже вони заслуговують 
на більше, а багато їм не треба: букетик квіточок, куплених 
у старенької бабусі, чи просто твої дитячі обійми та слова 
любові за те, що вона поруч
• За наш День Перемоги можна завдячувати нашим 
дідам і прадідам, бабусям і прабабусям. Саме вони зроби-
ли цей день таким. Вони змогли, вистояли, і тепер ми всі 
шануємо та є дуже вдячними їм. Вони зробили так, що ми 
ними пишаємося, а ми, в свою чергу, ще нічого такого не 
зробили, щоб нами пишались. Але в нас інша доля перемог-
ти: самі себе і  зробити цей світ краще. День Перемоги —це 
великий, трагічний, але дуже важливий день у житті кож-
ного з нас

Ареф’єва Марія, 
студентка II курсу спеціальності «журналістика» 

Інституту журналістики, кіно і телебачення
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• На жаль, я працюю, але в День матері я за-
телефонував мамі та привітав. Я вважаю, що це 
не такий важливий день, треба завжди пам'ятати 
і оберігати свою маму і я готовий це робити кож-
ного дня
• Першого травня я також працював. Я не 
святкую це свято, бо думаю, що день працюючих 
це кожен день, працювати над собою задля своєї 
мети
• Це свято, яке треба шанувати! Всі ми знає-
мо історію, всі ми знаємо про втрати під час війни
• Треба працювати, але на сесії можна відпо-
чити!

Дмитро Нагабась, студент II курсу спеціальності 
«сценічне мистецтво» 

Інституту театрального мистецтва

• Я не вважаю це великим святом, але 
маму привітав
• Не святкую, вважаю що це  свято не-
доречне
• Ніхто не забутий —ніщо не забуте
• Бажаю все вдало скласти!

Нестеренко Віктор, студент  II курсу 
спеціальності "туризм" 

Інституту міжнародних відносин

• Я дуже люблю свою найдорожчу людину на світі 
–маму. Мама для мене кожного дня мама. І День матері 
для мене незрозуміле свято, адже мені не треба ніякого 
конкретного дня, щоб зробити для неї щось особливе і 
говорити їй прекрасні слова саме цього дня. Я це роблю 
кожного дня!
• День Перемоги..Цей день залишиться для нас 
завжди затьмареним від гіркоти втрат і осяяний сон-
цем Перемоги. Його наближали , як могли, люди, яким 
було дуже нелегко в ті воєнні літа і яким найважче сьо-
годні. Я схиляю голови перед цими мужніми людьми і 
щиро вдячний їм за життя!
• Наближається час екзаменів. Це завжди хвилю-
ючий момент! Я радий, що навчаюся саме в нашому 
університеті, бо тут немає корупції. Всі студенти скла-
дають сесію завдяки розуму, а не грошам. Викладачі 
завжди на стороні студентів і дивляться на знання, а не 
на розмір гаманця

Флашнер Ярослав, студент III курсу спеціальності 
«сценічне мистецтво» Інституту театрального 

мистецтва

• День матері! Для мене це не якийсь осо-
бливий день, коли я люблю свою матір біль-
ше, ніж усі інші 364 дні. Ні! Це лише офіційно 
зафіксована дата. Мати повинна відчувати лю-
бов, повагу та свою особливість не лише саме 
в цей день. Бережіть своїх матусь, нехай сяють 
їхні очі та частіше говоріть їм,що ви їх любити!
• З кожним роком свого життя я пізнаю 
цінність і особливість цього дня. У цей день 
відбуваються паради, урочисті заходи, і ми 
щиро можемо подякувати всім ветеранам за 
мирне небо над головою. Пам'ять про велику 
перемогу буде завжди передаватися із поколін-
ня в покоління
• Скоро сесія. Я щиро бажаю кожному з 
легкістю скласти всі екзамени та нарешті відчу-
ти  яскраві та теплі промінчики сонця!

Читак Владлена, студентка II курсу 
спеціальності «міжнародні відносини» 

Інституту міжнародні відносини

Чуйко Марія, Данченко Ольга,  
студентки 2 курсу спеціальності 

«журналістика» Інституту жур-
налістики, кіно і телебачення
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 Одним із основних засобів стимуляції споживання товарів і послуг (в тому числі і соціальних) 
стає сьогодні реклама. Реклама – це оперативна інформація, що завжди находиться на поверхні. Вона 
не лише бере участь у формуванні споживчих потреб членів суспільства, але й має певний вплив на 
всю життєдіяльність людини. Реклама, виконуючи роль механізму переконання, впливає на цінності 
та спосіб життя людини і цей вплив має як позитивний, так і негативний аспекти.
 На сьогодні існує безліч класифікацій реклами на основі різних параметрів: функції, місце її 
розміщення, мета, аудиторія, особливості продукту, що пропонує реклама тощо. Існуючі класифікації 
дають змогу визначити основні типи реклами: комерційна, політична та соціальна. 
 Тип соціальної реклами, це інформації будь-якого виду, розповсюдженої в будь-якій формі, яка 
спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і 
розповсюдження якої не має на меті отримання матеріального прибутку. Більшість науковців вважа-
ють, що саме соціальна реклама є найефективнішим соціально-педагогічним чинником, що здійснює 
позитивний соціалізувальний вплив у процесі розвитку та становлення особистості.
 Мета соціальної реклами полягає в зміні моделі соціальної поведінки. Це своєрідна форма уявлен-
ня і поширення різних соціальних ідей у суспільстві.
 Соціальна реклама використовує ті ж засоби розвитку, що і комерційна. Відмінність пов’язана 
тільки з метою їх застосування.
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 Соціальна реклама може бути декількох видів:
• некомерційна, спонсорування якої відбувається за рахунок некомерційних організацій або бла-
годійних пожертвувань;
• громадська, що використовується для пропаганди певного позитивного явища;
• державна, як правило, використовується Дорожньою поліцією, поліцією, податковими органа-
ми та іншими соціальними інститутами;
• соціальна, яка спрямована на гуманізацію суспільства і формування нових побутових і мораль-
них цінностей.
 Соціальна реклама може реалізовуватися, а також демонструватися в будь-яких формах. На-
йчастіше це можуть бути листівки, плакати, банери, значки та інша атрибутика. Соціальна реклама 
може бути представлена також в літературній формі. Але найбільшого впливу вдається домогтися за 
допомогою телевізійних роликів. 
 Якщо говорити відверто, то соціальна реклама як окремий підрозділ має досить велике поши-
рення за кордоном, а в Україні  її ефективність порівняно низька. Опитування проведені нещодавно 
засвідчили, що більша частина населення країни не помічає соціальної реклами. Приблизно 20% вва-
жають, що вона служить прикрасою міста, а не спонуканням до дії, 10% опитаних респондентів со-
ціальна реклама дратує, і майже 70% не можуть пригадати жодного соціального слогана.
 Ефективність комерційної реклами легко оцінюється на основі конкретних ринкових показ-
ників, а ефективність соціальної реклами вимірюється за впізнаваністю суспільством рекламованого 
соціального феномена і зміні ставлення до нього громадської позиції. Водночас соціальна реклама на-
йчастіше не має швидких результатів у вигляді матеріальних і моральних дивідендів. Її ефективність 
може проявитися через кілька років або навіть через ціле покоління.
 Під час розроблення інформаційно-рекламних матеріалів дуже важливо враховувати те, що ре-
клама покликана спонукати до певної емоційної реакції та виконувати саме ту роль, заради якої вона 
створювалась. Один із компонентів, що значно підвищує ефективність рекламного повідомлення, – 
наявність інформації про те, що має зробити читач, слухач або глядач. Проте важливо, аби повідом-
лення соціальної реклами не містило наказового тону ( наприклад «Здай кошти на..!»,  адже більшість 
людей не люблять, коли їм наказують або повчають.
 Таким чином, соціальна реклама повинна бути там, де цільова аудиторія буває найчастіше. 
Водночас має сенс використовувати різні інноваційні, нестандартні підходи (наприклад, змінити відо-
му фразу, переробити на новий формат, більш суттєвий для глядача), робити рекламу з використанням 
“своїх” символів та психологічних тонкощів, які донесуть бажану інформацію.

Владислав КОРОЛЬ,
студент Ш курсу 

спеціальності «журналістика»
 Інституту журналістики,

кіно і телебачення 23
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«Вікна ТАРС» і комікси часів Другої світової війни
 День Перемоги у нас святкують 9 травня, на Заході – 8 травня, але всіх нас об'єднує перемога 
над нацизмом і фашизмом у Другій світовій війні. Для нас і для наших предків це була велика радість, 
бо нарешті запанував мир. Чотири роки ми і шість років наші союзники зі зброєю в руках наближали 
цю перемогу. Війна була жорстокою і йшла не тільки на полі бою, але й в інформаційному просторі: на 
радіо; в газетах; мітингах тощо, але окремої уваги тут заслуговують «Вікна ТАРС» і комікси в Сполуче-
них Штатах. 
 Спочатку варто сказати про «Вікна ТАРС», адже на той 
час це була серія агітаційних плакатів із закликами до захисту 
Батьківщини.
 Це були спеціального виду, малотиражні плакати, й що 
характерне що вони створювалися вони не на друкарських 
станках, а вручну, з нанесенням клейових фарб на папір через 
трафарет. Із цієї причини в порівнянні з друкованим плакатом, 
«Вікно ТАРС» мало більшу барвисть фарб і характерну свобо-
ду стилю. Інша важлива властивість «Вікон ТАРС» мобільність, 
можливість миттєвої реакції на ту чи іншу подію. 

 Сатира, гумор і сміх були голов-
ним важелем до образів плакатів «Вікон 
ТАРС». З цих причин вони були дуже по-
пулярні у роки війни. Під час війни у «Вік-
нах ТАРС» над графічним оформленням 
працювали люди першої величини, такі як 
колектив Кукринікси. Вони зробили вели-
чезний вклад у діяльність «Вікон ТАРС».
  Їх листи, зокрема, «На прийомі у 
біснуватого головнокомандувача», «Втра-
тила я колечко», за манерою малюван-
ня вони походять на ті, над якими вони 
працювали в 20-х роках XX століття..
Над гострими словами і вдалими епі-
тетами, які били «на повал» трудили-
ся поети: Дем'ян Бідний, Жаров Олек-
сандр Олексійович, Лебедєв-Кумач 
Василь Іванович, Маршак Самуїл Яко-
вич,  використовувалися також вірші 
покійного Володимира Маяковського. 
 Ось декілька цікавих фак-
тів про діяльність  «Вікон ТАРС».
Загальна кількість художників, які пра-
цювали над «Вікнами ТАРС», склада-
ло понад 560 осіб. Відомий «брусковий» 
шрифт, розроблений художником Вік-
тором Масленниковим, був вперше ви-
користаний у «Вікнах». Над «Вікнами» 
працювали в три зміни і щодоби розро-
бляли більше 1000 екземплярів плакатів. 
Існував строгий регламент: в авторських 
плакатах повинно було використано не 
більше 10 кольорів, а час, розділяв виго-
товлення оригіналу і вихід готового пла-
ката, не повинен перевищувати 24 годин.
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 Загальна кількість примірників плакатів, випуще-
них за роки існування редакції, з 25 червня 1941 року по 29 
грудня 1946 року, складала 15 мільйонів екземплярів. «Вікна 
ТАРС» направляли в 20 країн світу, в тому числі в США, Ве-
ликобританію, Китай, Швецію і країни Латинської Америки. 
 Варто сказати, що «Вікна ТАРС» були унікальним 
культурним явищем того часу, адже у них поєдналися два 
два типи впливу слово і зображення, тобто людина могла 
не тільки прочитати, але й побачити те, що хотів донести 
до них колектив «Вікон ТАРС», за таким самим принци-
пом працювали і комікси, про які ми зараз і поговоримо.
Історія коміксів розпочалася у 1893 році, коли в га-
зеті «The New York World» Джозеф Пулітцер видав 
свій перший багатосторінковий кольоровий комікс. 
І в роки Другої Світової вони стали дуже серйоз-
ним засобом ведення інформаційної боротьби. 

 Основа будь-якого коміксу ー це герой, який бере на себе тягар відповідальності, захищає слаб-
ких, бореться за добро і справедливість.
 Одним із яскравих прикладів героїв коміксу який активно боровся проти нацистів – це Ка-
пітан Америка (Стів Роджерс). У березні 1941 року, більш ніж за півроку до вступу США у війну, 
вийшов комікс Captain America Comics # 1, на обкладинці якого був зображений головний герой, 
який б'є кулаком в обличчя самого Гітлера, прикриваючись щитом від куль. Зовнішній вигляд і само-
го головного героя можна зрозуміти, що Капітан Америка символізує США і їх військову міць, про 
що прямо натякають його псевдонім і костюм та щит виконані у кольорах американського прапо-
ру. Комікс формує уявлення про те, що головною метою Адольфа Гітлера є захоплення США.  
 Цю ідею підтверджує зображення географічної карти Південної Америки на тій самій об-
кладинці, з чого можна було зробити висновок, що таким чином формувався вплив на громадську 
думку, який виправдовував би вступ США у війну. І якщо хтось думає, що тільки герої MARVEL бо-
ролися на сторінках коміксів із нацизмом, то ви глибоко помиляєтеся, у номері 15 коміксу про Бет-
мена, людинаーкажан зі своїм напарником Робіном розстрілюють нацистів із кулемету. Досить не-
типічне явище, особливо враховуючи сучасний конон Бетмена, згідно з яким він нікого не вбиває.
Як підсумок варто сказати, що комікс відіграв досить важливу роль в Другій світовій 
війні, адже це було зовсім нове і нестандартне явище, яке зачаровувало читачів. 
 На відміну від літературних творів комікси мали великий вплив на читачів своєю динамікою, адже 
кольорові картинки дозволяли побачити все наяву і оживляли події, які, на перший погляд, здавалися ста-
тичними. Комікси про Бетмена показували звичайним людям, що для того, щоб щось змінити, не потрібно 
бути прибульцем з іншої планети, який під дією сонячної енергії перетворювався на бога. Комікс про Ка-
пітана Америка прищеплював ідею патріотизму і героїзму до американських громадян і засвідчував, що 
фізично слабка людина за допомогою сили духу може стати сильною і піти на війну заради своєї Батьківщини.

 P.S: на основі коміксу Captain America #1 був знятий од-
нойменний фільм з кіновсесвіту MARVEL, а сам герой і досі 
присутній у всесвіті, та    має     зіграти важливу роль у фільмі 
«Месники: Завершення»

Іван КОТОВ,
студент IV курсу 
спеціальності «журналістика»
 Інститут журналістики кіно і 
телебачення.
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Як зберегти себе від 
маніпуляцій на 
телебаченні?
 Інтернет швидко по-
ширюється та стрімко охо-
плює всі сфери суспільства, 
але згідно з даними соціо-
логічного опитування, яке 
проводив Київський міжна-
родний інститут соціології 
(КМІС) на замовлення гро-
мадської організації (ГО) 
«Детектор медіа» за фінансу-
вання Міністерства інозем-
них справ Данії («Даніда») й 
NED (США) у межах дослід-
ження «Протидія російській 
пропаганді та медіаграмотність: результати всеукраїнського опитування громадської думки» 2018 року, 
86% українців одержують інформацію про ситуацію в країні та світі з українських телеканалів (зокре-
ма, найрейтинговішими є «1+1» та «Інтер»). Відтак, телебачення усе-таки залишається основним засобом 
формування суспільної думки.
 Але виникає питання: чи довіряютьукраїнці телеінформації? Якщо ні, то як створити певні «філь-
три захисту» від маніпуляцій у деяких телевізійних програмах? 
 Ми зібрали деякі поради від фахівців, зокрема:
1. До того, як надавати перевагу якомусь засобу масової інформації (ЗМІ), варто з’ясувати, кому він нале-
жить. Адже, на жаль, власники безпосередньо впливають на об’єктивність матеріалів.
2. Необхідно завжди намагатися знаходити першоджерело новини.
3. Доцільно переглядати та аналізувати всі новини з обраної проблематики.
4. Треба перевіряти, чи не замовчувалася в сюжеті інша загальновідома інформація, чи не повторювалося 
певне повідомлення для закріплення в масовій свідомості.
5. Пам'ятайте про монтаж – чарівну паличку телебачення, здатну докорінно змінити дійсність. Монтаж 
може підтвердити або спотворити найпереконливіші факти.
І ще одне важливе доповнення. Телебачення конструює «вигідну» реальність лише завдяки тому, що се-
редньостатистична людина сьогодні не готова приділяти багато часу й уваги тому, що відбувається у світі, 
погано орієнтується в ньому. Пам'ятайте про це!

 Тетяна РУДАКОВА,
студентка ІІІ курсу 
спеціальності «журналістика»
Інституту журналістики, кіно й телебачення
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   ЛАЙФХАКИ     

Починає бути спекотна пора 
року, отож не забувайте захи-
щатися від сонця!

Придумайте власний ритуал, 
щоб відкрити сезон відпо-
чинку після сесії!

Щоб швидше підготувати матеріал, який 
треба вивчити і скласти, просто прочитайте 
його декілька разів і запишіть ключові тези, 
щоб знати варіанти відповідей

Для того, щоб легше сприймати інфор-
мацію, спробуйте розбити її на схеми, 
грунтовно вникніть в сутність того, 
що треба швидко запам'ятати

Якщо надто хвилюєтеся перед важким іспитом, 
радимо слухати музику: не обов'язково кла-
сику чи важкий метал. Музика має здатність 
відволікати, тому скористайтеся цією можливі-
стю, як перевагою над стресом!

Поради для студентів: 
як зустрічати літо


