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Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

Вітаємо із завершенням навчального року!

Бажаємо веселих канікул!

ІЗ ПЕРШИХ УСТ

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

Iнтерв'ю

з президентом
Київського міжнародного університету
Літо — це пора відпочинку,
пригод і подорожей. Чи плануєте Ви відпочинок і, якщо не секрет, то де?
Я, зазвичай, в першу чергу їду
провідувати маму в Вірменії,
а потім уже подорожую до
Греції або в романські країни.
Ще одним із видів відпочинку
для мене є творча робота...
Який Вам найбільше подоОсь і підходить до завершення бається відпочинок: активний
навчальний рік. Які досягнення за чи пасивний. Чи полюбляєте Ви
цей час нашого Університету?
приймати сонячні ванни?
Чесно кажучи, я не в захваті
Одним із головних досягнень від пляжів, сонця та солоної
для нашого університету є те, води. Мені більше до вподоби
що ми отримали ліцензію для ме- прісна вода. Для мене гарний
дичного інсититуту. Ми це нама- відпочинок десь у горах, на пригалися зробити ще минулого року, роді, в прохолоді. Гори — це для
але якось не склалося, тому що мене кращий вибір, а якщо там
ми не могли знайти професійних ще є й басейн, то взагалі чудокадрів для викладання. Намагали- во!
ся зробити все, щоб освіта була
якомога якіснішою для наших студентів. Забігаючи трішки напеЧи є у Вас якась цікава
ред можу сказати, що ще однією історія, пригода з літа Вашого
з важливих новин є та, що вже дитинства?
підходить до завершення будівництво університетської клініки,
Ой, скільки було таких
в якій студенти — майбутні ме- історій, всіх і не згадати! Найдики зможуть практикуватися, кращі спогади, напевно, з піонавчатися лікувати людей.
нерського табору в горах.

Що б Ви хотіли побажати
нашим студентам на час цих
літніх канікул?
Хочу побажати, щоб кожен із
вас здійснив свою мрію. Не важливо: чи поїхати в якусь невідому
країну, зробити якийсь гарний
вчинок, можливо, чогось досягти
чи закохатися...
На мою думку, головне, щоб
мрії здійснювалися, і кожен надовго запам’ятав це літо, незабутній студентський відпочинок, адже ці роки, я переконаний,
найкращі у вашому житті. Цей
період ви будете згадувати впродовж усього життєвого шляху.
Тож, мрійте, насолоджуйтесь відпочинком, сонцем, морем,
адже це ваші канікули! А ми, ваші
викладачі, з радістю чекатимемо
на вас у нашому університеті,
щоб спільно помандрувати у
країну знань і професійного зростання!
Яна МАЙДАНІК,
студентка Ш курсу
спеціальності «журналістика»
Інституту журналістики,
кіно і телебачення

Подорож студентів КиМУ до Австрії таУгорщини
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14 - 19 червня 2019 року студенти Київського міжнародного університету та Коледжу КиМУ вирушили в навчально-оздоровчу поїздку до європейських столиць Відня та Будапешту з відвідуванням надзвичайних оздоровчих термальних купалень. Організатор туристичної подорожі - к.і.н., доцент І.І. Судак, завідувач кафедри міжнародних відносин
КиМУ. Група з 11 студентів та двох керівників (доцент Судак І.І. та викладач КиМУ Кісельова Я.В.)
14 червня виїхали потягом з Києва до Ужгорода. Особлива привабливість єдиної у своєму роді в Європі водолікувальної купальні в тому, що вона розташована у природніх, вимитих за тисячоліття термальними водами, печерах. Лікувальними властивостями наділена не тільки вода, а й повітря в середині купальні. До оздоровчого комплексу також відноситься відкрите термальне озеро, що наповнюють теплі джерела. Унікальне розташування захищає її від вітру і створює
приємний клімат для відпочинку. Щасливі та надзвичайно задоволені студенти повернулася до Ужгорода через словацький кордон, а звідти – потягом до Києва.

СТУДЕНТИ ТА УНІВЕРСИТЕТ
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Напередодні літніх канікул ми поспілкувалися зі студентами і поставили
їм такі запитання:
1. Яке ваше улюблене місце для відпочинку
влітку?
2. Де ви провели минулі літні канікули,
і як плануєте провести ці?

Я люблю відпочивати за кордоном. Була вже у багатьох країнах, але найбільше мені сподобалася Туреччина. Там неймовірно! Хочу повертатися знову і знову!
Минулі канікули я відпочивала вдома, а в кінці літа відвідала жарку Італію та романтичну Францію.
Цього року планую поїхати до Бразилії.
Зазвичай, відпочиваю з батьками та коханою
людиною.

У мене є два варіанти відпочинку: або море і
пляж, або ліс і річка.
Минулі канікули була в рідних краях. Цього
року буду працювати, а коли буде відпустка, хочу
кудись поїхати до моря.
Зазвичай, з рідними та друзями.

Джеді Діана,
студентка II курсу
спеціальності «журналістика»
Інституту журналістики, кіно і телебачення

Цемко Діана,
студентка IV курсу
спеціальності «міжнародне право»
Інституту міжнародних відносин

Якогось окремого місця для відпочинку в
мене немає, але я дуже люблю відпочивати біля моря
і приймати сонячні ванни.
Минулі канікули, більшу їх частину, я провела в компанії зі своїми друзями, а потім була з сім‘єю.
А ці канікули планую провести за навчанням, а в кінці літа можливо кудись поїду з друзями
Зазвичай, намагаюся провести літо наодинці,
щоб зробити цей час продуктивним для себе. Але,
звичайно, в моєму житті присутні й друзі, і батьки,
які, можна сказати, витягують мене з дому, і ми круто проводимо час!

Моє улюблене місце - будь-яке біля
моря. Не можу дати конкретної відповіді,
адже я просто люблю подорожувати.
Минулі літні канікули була в Києві,
вдома у Вінниці, а також відпочивала в Болгарії. На ці канікули конкретних планів ще
не маю.
Зазвичай, відпочиваю з батьками, коханою людиною і друзями.
Скрипник Анастасія,
студентка IV курсу
спеціальності «міжнародне право»
Інституту міжнародних відносин
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Визначні події червня
дітей

01 червня - Міжнародний день захисту

01 червня - одне з найстаріших Міжнародних свят. Рішення про його проведення було
ухвалено Міжнародною демократичною федерацією жінок на спеціальній сесії в листопаді 1949
року.
Перший Міжнародний день захисту дітей
був проведений в 1950 році. ООН підтримала цю
ініціативу і оголосила захист прав, життя і здоров’я дітей одним з пріоритетних напрямів своєї
діяльності.
В Україні День захисту дітей встановлено
відповідно до Указу Президента України від
30 травня 1998 року № 568/98 і відзначається
щорічно, також 1 червня.
День захисту дітей, який припадає на перший день літа, чомусь був дуже популярний в колишньому Радянському Союзі.
Особливо серед школярів, які пов’язували захист дітей з початком найдовших у році літніх канікул.

14 червня - Всесвітній день донора крові
У травні 2005 р., під час Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я, міністри охорони здоров’я світу
одностайно прийняли заяву про прихильність і підтримку добровільного донорства крові. Цього дня
у 1868 році народився австрійський лікар К. Ландштейнер, який відкрив групи крові людини.
Цього року Всесвітній день донора крові знову проводиться у всьому світі і буде координуватися Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Міжнародною федерацією товариств Червоного Хреста і
Червоного Півмісяця, Міжнародним товариством з переливання крові та Міжнародною федерацією
організацій донорів крові.
Щомиті в усьому світі у людей будь-якого віку і походження виникає потреба в переливанні
крові за життєвими показаннями. Хоча потреба в крові є загальною, доступ до неї тих, хто її потребує,
на жаль, загальним не є. Особливо гостро брак крові відчувається в країнах, що розвиваються, де проживає більшість світового населення.

28 червня - День Конституції України
28 червня 1996 року Верховна Рада України прийняла
нову Конституцію України - першу Конституцію незалежної
Української держави.
Депутати працювали над проектом, залишаючись у
сесійній залі всю ніч з 27 на 28 червня. Парламентарії врахували зауваження Президента України, а також підтримали всі
спірні статті проекту - про державні символи в України, державну українську мову, право приватної власності в Україні.
Прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність.
Прийняття Конституції було найважливішим кроком у забезпеченні прав людини і громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на
світовій арені. Ця Конституція діє і сьогодні. Відповідно до
Конституції день прийняття Основного Закону є державним
святом - Днем Конституції України.
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06 червня — День журналіста України
Ось уже 25 років Україна святкує такий чудовий день як День журналіста України. Цей день
започаткував перший Президент України Леонід Кравчук 25 травня 1994 року.
Це — професійне свято для кожного журналіста та чудове свято для студентів спеціальності
“журналістика” Інституту журналістики, кіно і телебачення.
Спеціально до цього свята наша газета підготувала цікаву статтю, щоб ознайомити всіх студентів із відомими випускниками-журналістами нашого університету. То ж читайте!
Максим Сікора — дуже відомий журналіст, телеведучий.
У 2003 році закінчив Інститут екстремальної журналістики при Київському Міжнародному Університеті , 2004 року – факультет журналістики та телемистецтва Київського міжнародного університету за спеціальністю журналістика.
Відомий як ведучий програм: «Сьогодні» на каналі Україна, "Ділові факти" (ICTV) "Ера бізнесу" (ТРК "Ера") "За Київським
часом" (КДР ТРК).

Жеребко Олександр
Український режисер, актор, телеведучий та науковець.
Випускник "Голівудської кіношколи" (США), Інституту телебачення, кіно та театру, Київського міжнародного університету
(Україна) та Римського Університету "La Sapienza" (Італія)
Був головним режисером
румунського телеканалу. Неодноразово займався режесурою
Євробачення. На його режисерському рахунку також рекламні
ролики, та всілякі телевізійні
проекти.

Сидоренко Олександр (Фоззі)
Він – журналіст і письменник. Український співак і вокаліст
гурту "Танок на Майдані Конго"
Закінчив Київський міжнародний університет за фахом — тележурналіст. У 2017 році приїжджав до Київського
міжнародного університету та проводив майстер-клас.
Відомий як учасник групи "Танок на Майдані Конго",
та як ведучий програм: "Підйом" (Новий канал), "Галопом
по Європам-2" (ICTV) "Третій тайм" на (ICTV) та "Великі
перегони" на (1+1).
Катерина Шумило
Вона – кореспондент Forbes.
Випускниця Київського міжнародного університету спеціальності “журналістика” Інституту
журналістики, кіно і телебачення.
Відома авторка статтей
журналу "Forbes Україна". У
2019 році завітала до Київського міжнародного університету
та проводила майстер-клас.
Марія ЧУЙКО, Наталія КОНОВАЛ,
студентки ІІ курсу спеціальності
«журналістика» Інституту журналістики, кіно і телебачення
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Що ти насправді любиш?
Читачу, привіт! Ти не читав моїх думок уже дуже давно. Не знаю, співчувати тобі чи ні, адже,
часом, ці думки краще нікому не чути. Але, якщо ти читав мої попередні «думки» в цій газеті, то ти
знаєш, що мої роботи не з’являються тут просто так та не пишуться ні про що. Все, що написано тут
мною, це мої реальні переживання, мої думки та те, що в мене дійсно болить. Тож, перш за все, хочу
сказати: "Дякую тобі за увагу та запрошую поринути до мого внутрішнього світу!"
Хто з нас не любить подорожувати? Кожен розуміє всю риторичність цього питання. Та що ж
нас так приваблює в цьому? Побачити щось нове? Подивитися на «кращий світ»? Зробити круту фоточку на місці, де зроблено вже мільйон подібних фото? Насправді, ні. Все це може бути причиною
для подорожі, але я говорю саме про відчуття, яке ми маємо в період подорожі. Особисто я відчуваю
відчуженість від рутини, зникнення всіх проблем, які чекають нас там, удома. В іншому місті нас
переповнює відчуття свободи, перш за все, від нашого реального життя. Тож, можна сказати, що в
період подорожі ми не живемо реальним життям, а відпочиваємо від нього в певних інших умовах,
паралельно культурно збагачуючись. Зараз я хочу тобі розказати про подорож не в інше життя, і
доведу, що саме так ти розумієш все, що ти не маєш розових окулярів. Це подорож у місто мрії. Впевнений, що про нього мріє кожен, адже як можна не мріяти про «The capital of Great Britain», - Лондон.
Його не можна назвати іншим містом якоїсь іншої країни. Це можна назвати тільки іншим світом,
у якому все побудовано абсолютно інакше, в якому на кожному перехресті є культурний об’єкт, від
якого перехоплює подих. Звичайно, всі ці перехрестя я обійшов, тому що це справжній гріх їх не
побачити. Величний Букенгемський палац, старий Тауерський міст, корабель Белфаст і так далі по
списку...
Від кількох таких я був вражений, а розчулився, як мале дівчисько. Одне за таких місць –
стадіон Уемблі. У футбольної людини є три мрії: відвідати фінал Ліги Чемпіонів, доторкнутися до
Золотого м’яча та вийти на газон Уемблі. Сказати чесно, я бачив футбольні стадіони. Від цього у мене
побігли мурашки по шкірі та покотилися сльози з очей. Ці відчуття неможливо ні з чим зрівняти!
Що сказати, якщо «гравці приходять сюди, тільки легенди звідси йдуть». Це не я сказав, це цитата
великого Пеле.
Пройшовся босоніж зеброю на Еббі роуд, якою колись босоніж ходив Джон Леннон для фото
на обкладинку культового альбому групи «The Beatles».
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Відвідав легендарний Бекер стріт, 221, де курив люльку та розплутував злочини детектив Шерлок Холмс. Але подорож не була б подорожжю, якби я не привіз із Лондона історію. Вона сталася
у районі, в якому немає ніяких пам’яток чи культурних об’єктів, така собі лондонська непримітна
Троєщина, в якій мене приваблював матч місцевої команди у півфіналі Ліги Чемпіонів. Біля клубного
стадіону є фанатський бар, у якому найгарячіша атмосфера. Ну і, звичайно, як футбольний фанат, я
хотів побачити одну з найкрасивіших футбольних арен міста.
Обійшов, роздивився, і, як справжній представник покоління «Z», захотів зробити круте фото
із величезною емблемою клубу. Для цього була потрібна іще одна людина, адже довжини моєї руки
для цього не вистачало. Також хотів зробити фото самого стадіону, але там замало місця, щоб охопити
увесь стадіон, тож потрібна якась вища точка. За 5 хвилин о 20:00 повз не пройшло жодної людини..
Та все ж я дочекався саме ту, яка зробила не тільки гарне фото, а й відкрила місто із середини. Її звати
Сайра, вона приїхала в Лондон у 18 років із Індії, щоб навчатися і залишилася. Це було багато років
тому, але не важливо. За збігом обставин, цей бар знаходився через дорогу від її будинку. До нього
було 15-20 хвилин ходу, тож ми розговорилися про все та ні про що та йшли далі. Я сказав правду,
що приїхав із єврейською групою. Що мені цікаво, як саме тут живуть люди. Сказав, що був колись в
Ізраїлі. Натомість Сайра відповіла, що її мама мріє про подорож до Ізраїлю. Хвилиною пізніше вона
запросила мене на чашку чаю, щоб познайомитися із батьками, бо вони дуже люблять гостей. Не вагаючись ні миті та забувши про великий матч, я погодився.
Сіли за стіл, розговорилися та розмовляли близько двох годин. Це був неперевершений вечір!
Уже йшовши, я повернув голову та побачив у вікні його – стадіон. Він був на відстані 100 метрів від
того місця, де я знаходився, та виглядав неперевершено. Вечір вийшов кращим, ніж я міг собі уявити.
Атмосфера була настільки домашньою, що я забув, що знаходжуся не в рідному Києві, що розмовляю
не рідною мені мовою та з повністю не знайомими мені людьми. Нижче на фото ти побачиш цих прекрасних людей. Впевнений, що ми іще з ними побачимось.
Повернувшись до Києва, я зрозумів, що саме ця історія залишила для мене найбільший відбиток. Саме це я відчув і пропустив крізь себе. Повернімось до другого абзацу цієї статті. Чи мало вагу в
цій історії місце, в якому все відбувалось? Ні, воно було абсолютно звичайним. Чи побачив я тут щось
кардинально нове? Ні, в Києві чи Львові я потрапляв у такі самі історії. Чи зробив я тут круте фото?
Так, але це був приємний бонус. Все, що мало вагу в цій ситуації, це: я (точніше все, що пов’язане із
набором якостей, які формують «мене»), люди, які мене оточували, та абстрагування від рутини.
Поясню детальніше. Тільки я з групи хотів поїхати до цього стадіону (перша якість – любов до
футболу). Мені легко комунікувати із незнайомими мені людьми (друга якість – відкритісь до всього).
Цих двох якостей вистачило, аби здобути унікальне враження, яке залишило на мені відбиток та яке
стало причиною написання цієї статті, яку ти зараз читаєш. Це щодо мене.
Щодо людей - здається все прозоро, вони різні та є всюди. Така ж людина за характером була в
моїй історії зі Львова.
Абстрагування від рутини – коли ти йдеш містом, не думаючи про свої проблеми, коли ти відкритий до вражень, адже не переповнений своїми проблемами (які завжди були, є і будуть), то тільки
тоді в тебе є шанс здобути щось цікаве та нове.
Що ми маємо? Із цих трьох змінних двоє залежать від тебе, а одна - не залежить. Як свідчить
практика, ця одна змінна незмінна навіть на різних континентах. Отож, не місце впливає на твої емоції, не пам’ятки, збудовані людною та відомі на весь світ, а саме ти впливаєш на них. Спробуй це зробити навіть у місці, в якому живеш від народження. Гарантовано: ти побачиш своє місто таким, яким не
бачив ніколи до цього. Після цього ти, як я, будеш спростовувати думку: «А подивіться, які там люди,
як вони там живуть! Десь там краще, ніж у нас». Краще там, де є ми. Де ми є ті, ким ми є насправді. Де
ми робимо те, що ми любимо. Де ми знаємо, що ми любимо. Я знаю, а ти?
Матвій НЕЧАЙ,
студент Ш курсу
спеціальності «журналістика»
Інституту журналістики,
кіно і телебачення
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Студенти коледжу відвідали презентацію
журналу«Магістраль»
13 травня відбулася презентація студентського літературно-мистецького журналу «Магістраль»
у креативному просторі «Creative Women Space». Авторська група журналу складається із десятьох
студентів, а шеф-редактором є студентка Інституту журналістики КиМУ Ольга Кацан. Тож відвідувачі
заходу мали нагоду почути, як перетворити ідею на реальність, почати з нуля та у досить молодому віці
реалізувати свій творчий потенціал.
Презентація відбулася у вигляді гри, під час якої ведучі знайомили глядачів з авторами журналу. За участь у конкурсі гравці отримували листівку з цитатою із творів студентів та смачну винагороду. Завдяки такому діалогу публіка дізналася, що ідея створення журналу прийшла до Ольги Кацан
в Ірпені. Вона одразу ж почала телефонувати своїм друзям, пропонуючи приєднатися до неї. «Дуже
довго не могли визначитися із тематикою журналу, серед варіантів були новинний дайджест, інтерв’ю з
відомими людьми тощо. А згодом я зрозуміла, що кожен із нас щось пише. Тож журнал став місцем, де
будь-хто може поділитися своєю творчістю»,– розповіла шеф-редактор Ольга. У журналі, окрім прозових творів студентів, ви знайдете яскраві ілюстрації та багато фотографій. Історіями їх створення
автори також поділилися під час заходу.
Наприкінці зустрічі авторський колектив зачитав твори один одного, після чого усіх гостей
запросили продовжити спілкування на фуршеті. Презентація надала можливість познайомитися з великою кількістю креативних молодих людей і надихнула розвивати свої творчі здібності та, можливо,
колись приєднатися до команди авторів.
Демаш Олеся,
студентка II курсу Коледжу

Спектакль «Біда від ніжного серця»
студентів IІІ курсу спеціальності «сценічне мистецтво»
06 червня 2019 року в навчальному театрі «Чайка» відбулася прем’єра студентського спектаклю
«Біда від ніжного серця» у постановці чудового актора, викладача, художнього керівника і режисера
Іллі Ткаченка.
«Біда від ніжного серця» – легка іскрометна вистава про сватання легковажного сина багатого
сімейства. Що скажіть робити молодій людині – симпатичному, доброму та ще мріє одружитися? Відповідь очевидна: «Знайти наречену та запропонувати їй руку і серце». Але що робити цьому юнакові,
якщо його серце буквально тане від любов, побачивши будь-яку молоденьку дівчину?
Дія п’єси відбувається в позаминулому столітті, але інтригувальний сюжет привертає увагу і
сьогодні.
Вистава не сходить зі сцени театрів уже півтора століття, адже тема непідкупного кохання актуальна в усі часи. Статус у суспільстві та фінансовий добробут не можуть стати мірилом людського
щастя – в цьому головна ідея твору.
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Випуск студентів Коледж у
25 червня 2019 року о 14 годині в актовій залі відбувся урочистий випуск та вручення дипломів молодшого
спеціаліста студентів Коледжу таких спеціальностей, як: «Фармація», «Видавнича справа та редагування», «Акторське мистецтво», «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Правознавство», «Будівництво та
експлуатація будівель і споруд».
Грамотами та відзнаками були нагороджені студенти, які брали активну участь в житті Коледжу, серед них:
Фармація
Білич Анна Сергіївна
Войтенко Аннабелла Ігорівна
Костяна Олександра Ярославівна
Марійко Владислав Юрійович
Олійник Вікторія Василівна
Петренко Світлана Миколаївна
Рощин Анна Миколаївна
Рубчак Інна Олексіївна
Симонько Марина Петрівна
Видавнича справа та редагування
Горак Аліна Сергіївна
Короленко Лідія Максимівна
Слезіна Анна Олегівна
Акторське мистецтво
Кулан Анна Сергіївна
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Нетребко Максим Сергійович
Економіка
Гук Інна Віталіївна
Мельнікова Дарія Михайлівна
Правознавство
Кушнір Владислава Сергіївна
Гуцуляк Злата Ярославівна
Поліщук Діана Олександрівна
Чучвага Костянтин Павлович

Дипломний проект «Дорога Олено Сергіївно»
студентів IV курсу спеціальності «cценічне мистецтво»
07 червня 2019 року у Коледжі КиМУ пройшла прем’єра студентського дипломного спектаклю
«Дорога Олено Сергіївно» за п’єсою Людмили Розумовскої.
Спектакль про життєві цінності, конфлікт поколінь, молодь і для молоді. Питання і теми, підняті в ньому, написаному ще в 1980 році, сьогодні є актуальними, як ніколи. У «Дорогій Олені Сергіївні» порушуєтсья питання совісті, моралі та відповідальності за свої вчинки. Простий сюжет змусив
глядача замислитися: що важливіше - шкільний іспит або іспит перед життям? Як далеко може зайти
людина заради досягнення своєї мети?
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СВЯТО ОСТАННЬОГО ДЗВОНИКА
У Ліцеї КиМУ за традицією прозвучав шкільний дзвоник, який сповістив про закінчення
2018-2019 навчального року.
Свято останнього дзвоника – це свято радості, але смутку, адже для більшості учнів, літні
канікули дадуть можливість добре відпочити, а для наших випускників-ліцеїстів – це прощання із
закладом, педагогами та друзями…
На святковому зібранні в актовій залі були присутні: проректор з навчально-виховної роботи Данченко Тетяна Володимирівна, проректор з наукової роботи Некряч Анастасія Іванівна.
Від імені президента
Київського
міжнародного
університету, професора Хачатуряна Х.В., всіх присутніх
зі святом привітала Тетяна
Володимирівна,
побажала
випускникам успішно скласти ЗНО, вчителям і учням –
добре відпочити із натхненням повернутися у вересні на
навчання.
Директор ліцею Кашпіровська Л.М. звернулася до випускників 9 та 11 класів. У своєму виступі
побажала впевненості у власних силах, невичерпного завзяття, здійснення найзаповітніших мрій. Подякувала вчителям та батькам за виховання дітей, побажала всім щастя і здоров'я.
За високі досягнення у навчанні Людмила Миколаївна вручила учням дипломи «Гордість ліцею».
Нагородження продовжила Данченко Т.В., яка вручила грамоти переможцям ІІ туру Всеукраїнських
олімпіад з навчальних предметів, конкурсу з української мови імені Петра Яцика, а також подяки вчителям за професіоналізм.
Привітання зі сцени лунали не лише від гостей, а й учнів.
Ліричними виступами (піснями, хореографічними номерами, грою на саксафоні) із закінченням навчального року привітали: Тихонова Аріна, Кончіц Олександр, Антонова Єва, Горбач Іванна,
Власенко Анна, Присяжнюк Софія, Огієнко Софія.
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За традицією випускниця Чемериська Катерина передала символ знань своїм наступникам,
вручивши його учениці 10 класу Сіденко Людмилі.
У своєму виступі Катерина зазначила, що наступного року десятикласники будуть удостоєні
почесного звання – випускники. Побажала їм впевнено йти вперед, не зупинятися на досягнутому,
віри у себе; застосовувати всі знання, які дають викладач ліцею, адже саме від молодого покоління
залежить майбутнє нашої країни.
Почесне право дати останній дзвоник мали учні 5 класу Мединська Марія, Бабун Артем та
учні 11 класу Яловенко Ярослав, Саттигулова Ельвіра.

Тож щиро вітаємо всіх нас із закінченням цього навчального року!
Бажаємо всім гарних канікул, незабутніх і чудових вражень!
До зустрічі у вересні!
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Повернутися не можна, залишатися:
як живуть ті, у кого не залишилося вибору

Дім – те місце, де ти живеш,
і воно може змінюватися,
а батьківщина – це те,
що не зміниться ніколи!

П’ять років тому Росія провела в Криму «референдум» по приєднанню півострова. Так, 20 лютого 2014 року ми втратили Крим, а з ним й тисячі військових, які повернулися на материк, десятки
військово-промислових підприємств. Та найбільшою нашою втратою були два мільйони осіб. Кожному мешканцю Крима довелось зробити непростий в його житті вибір – поїхати або залишитись. Аби
трохи зрозуміти, як то було, я поспілкувалася з учасниками тих подій.
Андрій Семенюк у свої 32 роки мав усе,
що потрібне для нормального життя середньостатистичного українця: велику родину, вірних
друзів, престижну роботу – власний бізнес, автівку, відпочинок два рази на рік – життя, до
якого прагне майже кожний!
Проте життя диктує свої умови. На свій
день народження Андрій планував із родиною
поїхати на відпочинок до Греції. 13 лютого 2014
року вони вилетіли з Сімферополя у передчутті
гарної відпустки. Відпустка насправді була вдалою, але, на жаль, після розгортання трагічних
подій про цю відпустку в родині Семенюків
жодних спогадів не залишилося. Тільки шок,
який вони відчувають й досі.
27 лютого рейс Афіни – Симферополь
було анульовано.
«Коли ми почули, що рейс анульовали,
серце почало битися частіше, відразу зрозуміли, що вдома щось трапилося, бо рейс навіть не
перенесли на інший час, а анульовали. Звичайно, ми знали, про складне становище в Криму,
але не знали, що все станеться саме таким чином», – згадує Валентина, дружина Андрія.
На той час навіть авіакомпанія не знала,
що робити з пасажирами Боінгу-747. Ситуація
ускладнювалась панікою дорослих і втомою дітей від довгих годин очікування.
«Все, що нам на той момент хотілося –
потрапити якомога швидше додому», – додає
Андрій.
Міжнародна авіакомпанія України
(МАУ) запропоновала українським пасажирам
транспортування до міста Києва, бо в той момент потрапити до Криму було не можливо.
Зрозуміло, що всі з цією пропозицією погодилися, але паніка не припинялася. Екіпаж самольоту всіма засобами намагався тримати спокій
на борту літака. Ніхто не знав, що робити далі,
як дістатися дому, і що взагалі їх чекає.
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У Борисполі на пасажирів рейсу з Греції чекала делігація з Міністерства соціальної політики
України.
«Нам було поставлено ультиматум: або сідаємо в наданий автобус і їдемо до політ. притулку,
або ми можемо повертатися додому, але своїм ходом. Багато з нас у Києві жодного разу не були, та й
взагалі, кримчани мегаполісів не люблять, (сміється). Люди поволі почали погоджуватися на першу
пропозицію уповноважених осіб, але були й такі, що вагалися. Проте ми прийняли рішення їхати додому, з надією на те, що можливо все буде так, як було. Групи «повертаючих» на батьківщину ставало
все менше. І ми теж почали вагатися, але наші діти не залишали нам вибору», – поділився Андрій.
Дорога додому з двома втомленими дітьми, валізами і 900 гривнями у кишені була важкою,
проте до кордону вони так і не дісталися. Південь був заблокований, в’їзд був заборонений та небезпечний для життя.
Валентина: Так почалося наше нове життя з нуля...
Андрій: Не передати словами, як нам було важко. Почати все з самісінького нуля, коли вдома ти
маєш усе!
Валентина: Але нам допомогли друзі. У Кривому Розі мешкає моя подруга, яка з радістю прийняла нас до себе. Андрій за декілька днів отримав на картку замовлення, останнє замовлення на його
підприємстві. Ці гроші нам дуже допомогли!
Семенюки за п’ять років жодного разу не поїхали до Криму, кажуть – із різних причин. По-перше, не хочется проходити принизливі процедури на контролі, яких раніше не було і не повинно було
бути, по-друге, їм не хочеться бачити півострів у тому стані, в якому він є зараз. Окрім усього, черговий стрес для дітей, які й досі не до кінця прийшли в себе.
«Мені здається, дім – те місце, де ти живеш, і воно може змінюватися, а батьківщина – це те,
що не зміниться ніколи. Крим назавжди залишиться для мене батьківщиною. Коли Крим повернеться, ми теж повернемося туди. У нас там залишилася купа справ, які ми не покинули, а відклали до
певного моменту», – не втрачає надію Андрій.

Анастасія КЕРАСІДІ,
студентка IV курсу
спеціальності "журналістика"
Інституту журналістики,
кіно і телебачення
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Небо па-да-є…
— Падає небо! Па-да-є…
Услухався в рідний голос із телеекрану, хапав телефонну слухавку.
Ні, зараз не можна… Нині неспокійно. Хай,
може, до ранку стихне…
— Устимку, вертайся. Серце крається…

Юнак у блакитній касці вчував крик у батьківськім шепоті. Мобільний заважає тримати оборону. Поглянув би в очі батькові, обійняв …
— Падає небо!
— Як там?
— Повітря свинцеве… Жалі житимем, — із щемом натискав на «червону слухавку».
Спалах! Ще один! Невже, як тоді: коридор – беркут – поранення – шви… Обійшлося.
Крик! Коктейль молотова. Небо па-да-є.
Три дні в ліжку. «Дванадцять швів на голові…» — крізь сльози вимовляє мати.
Сесія: якби швидше. Майдан.
— Синку, хоч би спитав…
— Ти теж не питав батьків, коли в 1990 році голодував тут…
— … але… — довгі гудки в слухавці…
Свинцевий дощ, нестямний шум… «На амбразуру!», — сказав сам собі.
«Мій Кармелюк!» — шепотів батько, коли молився.
Мирний протест. Біль… Удари від кийка.
— Чому плачеш? Болить?
— Від шоку, — зізнався, закусивши губу.
Ніч серед сталі. Піт, перегуд куль, зойків, обіймів скаженої туги.
— Падає небо! Па-да-є…
— Синку, чому не береш слухавку?
— Та-а, сплю… втомився за ніч.
— Вертайсь, мати плаче…
— Хай витре сльози. На мені блакитна каска. Чарівна. Все буде добре…
— Вже виїхав. Завтра о 10.20 буду на вокзалі.
— 11.00. Вхід до «Вокзальної». До зустрічі.
Спалах! Ще один!
— Біля виходу з «Хрещатика» загиблі. Йду на допомогу. Беру бинти й щит. Падає небо!
Вогонь!
— Що ж так запекло під каскою? Па-да…
…Засліплена градом полум’я, молодь захищалась, як могла. Бруківка, шматки фанери, шоломи, жорстокість... Тільки про небо ніхто не згадує. А воно вже залилось багрянцем болю.
На підлозі «України» рядком лежали юнаки, яких устигла обійняти смерть.
— Чому не сказав, що впадеш замість неба? — зойкнув хтось, дивлячись на пробиту ОННівську каску.
Ольга КАЦАН,
За кілька кроків від Майдану ридав батько...
студентка Ш курсу
спеціальності «журналістика»
Інституту журналістики, кіно і
телебачення
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Саймон сказав...
Кажуть, що чоловіки не люблять котів. Брехня! Іноді вони ще більш сентиментальні з тваринами, ніж
жінки. Вони просто демонструють свою любов по-іншому: віддають найсмачніші шматочки м’яса, іноді чухають живота зі словами «Нажерся, тварюко?». Таким був й Іван Іванович – невисокий кремезний дядько з густим
сивим волоссям, в джинсах і футболці. Дуже спокійний. Іноді здається, що він повністю пішов в себе, ніби його
думки його поглинули.
Все життя він писав низькосортні детективні історії, які просто ненавидів, але гарні гонорари не дозволяли йому писати про те, що він хотів. Його донька закінчила університет й отримала гарну роботу, дружина
поїхала у Грецію з подругами. Відкладених грошей вистачить ще на багато років безбідного життя! З'явився час
на себе, на відпочинок, на написання того, чого душа бажає.
Звісно, письменник і раніше брався за те, що його хвилювало. Але коли ти зосередився на одній лінії
й переживаєш за своїх героїв, не можеш переключитися на іншу. Звісно, є геніальні люди які можуть писати
декілька історій одночасно, але не Іван Іванович.
Зараз він їхав у своєму старому бусику до у Богом забутого місця, де зняв будиночок. Два товстих котяри спали на задніх сидіннях. Жовтоокий рудий чотирилапий – то Туман, якого Варя няньчила ще будучи
студенткою, сіро-біла пухнастка, що вдвічі менша за Тумана, – Варежка. Хвіст у неї, як у білочки, шерсть довга і
гладенька…
Варечка поїхала за кордон по роботі, мама на відпочинку, тож ця котяча сім'я на татовій шиї. А він,
здається, тільки й радий.
Дім Іван Іванович зняв у старому селі Погорільцях, в Чернігівській області. Там жило менше 300 осіб.
Але орендована хатина знаходилася за жилими вулицями, тож людей там не було. Чим вабила ця місцевість
старого? Спокоєм, природою, тишею. За день ви навряд побачите тут хоч одну машину. Тут чисте кришталеве
повітря, яке пахне богульником. Село оточене болотом і лісом. Можна порибалити, проходити лісом в пошуках
грибів чи пошпигувати за лосями або лисицями.
Нарешті після довгої тяжкої дороги мандрівники розім'ялися, Іван Іванович перекусив бутербродами
і «Мівіною» швидкого приготування, котам насипав корму і води. Чотирилапим тут точно сподобалося: вони
носилися по траві у садочку, ганялися за метеликами, бісилися, полювали на попунців у маленькому ставку.
Іван Іванович перевдягнувся у шорти і майку, влігся з книгою на лежак та так і заснув. А вночі на нього
напала Муза. Саме так: напала, а не прийшла і надихнула.
Минуло два місяці. Його розповідь про маніяка Саймона, за яким полює амбіційна-жінка полісмен, вражала навіть самого автора – такі криваві святі влаштовував його герой.
Однієї ночі в селі була страшна буря, блискавки металися ніби шалені –наступали малинові ночі. Іван
Іванович закрив вікна, вимкнув щиток і пішов спати. Коти вмостилися біля господаря, втрьох їм було набагато
тепліше. Але ця серпнева буря була незвичайною, якоюсь магічною. Та й село було незвичайне: його болото в
цю ніч світилося зеленим сяйвом, металися дивні тіні, страшні відьми з розпущеними змієподібним волоссям
чаклували над водою, дерева водили хоровод, били ключі живої і мертвої води, мавки загравали з лісовиками...
А буря все сильнішала і сильнішала... Іван Іванович спав.
Він прокинувся від холоду – два теплих клубки втікли від нього з шипінням. Старому здалося, ніби
хтось дивився на нього. Він повільно відкрив очі: «Цього не може бути! Я просто сплю…»
Біля нього сидів Саймон, його герой. Красунчик- маніяк з дикою фантазією і без краплини совісті. Його
бажання вбивати і насолоджуватися кров'ю було ще сильнішим, ніж у тварин. Саймон посміхнувся і граційно
відкинув пасмо волосся з лоба. У Івана Івановича пішли мурашки шкірою від цього звірячого оскару.
– Привіт, – прозвучав приємний хриплуватий голос. – Я Саймон. Хочеш зіграти в гру «Саймон каже»? Ха-ха-х,
та що ж я питаю: звісно хочеш.
Іван Іванович не хотів. Він знав, які тортури послідують за цією фразою. Може, він збожеволів?
– Отож, я дещо захопив із собою. Деякі інструменти. Саймон каже…
Марина ПАСТУШЕНКО,
студентка Ш курсу
спеціальності «журналістика»
Інституту журналістики,
кіно і телебачення
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ЛІТНІЙ ВІДПОЧИНОК
Літо…Одне слово, а скільки воно
викликає емоцій і незабтніх спогадів!
Хтось ностальгує за морем, згадує похід
у гори, а дехто вже планує нові подорожі. Тож ловіть челлендж на сім найрізноманітніших поїздок.
Поплавати у водах Чорного моря.
Ідеально буде взяти з собою намет і поїхати компанією кудись в Одеську область. По-перше, крім вас, там нікого не
буде, ані дядьок із пахлавою та кукурудзою, ані людей «сфоткайтеся з мавпочкою»; по-друге, неймовірні сходи і заходи сонця, які ви будете проживати як
уперше.
Підкорити Говерлу, найвищу
точку України. З неї відкривається неймовірний краєвид, а також можна зателефонувати своєму високорослому
другові і сказати: «А я вище за тебе!»
Маршрутів сходження є багато. Я б порадив знову ж узяти з собою намет і піти
довгим шляхом, аби насолодитися горами навкруги, природою та компанією
гарних друзів.
З’їздити на каньйон. Ні, не той
що у США, а наш, український. Їх є аж
сім, тому обирати є з чого. Наприклад,
поряд із каньйоном, що у Коростишеві,
є гранітне озеро з кришталево чистою
водою, на якому можна провести час у
компанії друзів.
Погуляти в пустелі. Летіти нікуди не потрібно – все «під боком». Потрібно лише доїхати до Херсону, поїсти
кавунів і взяти курс на Національний
природничий парк «Олешківські піски». Крутість цього місця в тому, що це
єдина в Європі антропогенно-утворена
пустеля. З’явилася вона внаслідок високої вирубки лісів, які йшли на дрова під
час виготовлення флорентійського скла.
Грунт почав сохнути й вивітрюватися, і,
в решті-решт, залишилися лише піски.
В результаті маємо пустелю площею понад 26 км2.

16

ТВОРЧІСТЬ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

по-українськи
Відвідати «Білий слон» на Чорній горі. Красиво звучить і дійсно існує! Чорна гора – інша назва
третьої за висотою вершини Карпат – Піп-Іван, що
ще в давні часи вважалася священною у гуцулів.
А «Білим слоном» величають обсерваторію, розташовану на вершині. Це найвище розташована
будівля в Україні, в якій жили люди на постійній
основі (2022 м). Чому? Бо це – колишня обсерваторія. Спостерігати там за нічними зорями суцільне задоволення!
Побувати за стінами фортеці. Наша країна
має величезну кількість уцілілих фортець, оборонних споруд і замків, і всі вони чекають на тебе!
Наприклад, Кам’янець-Подільська фортеця, Хотинська фортеця, замок Любарта (м.Луцьк), Дубенський замок, тощо. Усі вони відкриті для входу
туристам, на території деяких час від часу влаштовують реконструкції історичних битв. Обрати між
ними важко, але кожна пам’ятка має свою родзинку і повністю просякнута історією.
Погуляти пустими вулицями міста
Прип’яті. Місто-примара, так його називають туристи та досвідчені сталкери. Після аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року м. Прип’ять повністю
обезлюдніло. Всіх жителів евакуювали без пояснення жодних причин. Поступово воно занепало
і перетворилося на те, що зараз бачать приїжджі
туристи. Іржаві каруселі, закинуті та напівзруйновані будинки, рослинність, якою заповнені вулиці міста-примари – це перше, що їх зустрічає.
Чим далі – тим цікавіше! Там і закинутий дитячий
садок із безліччю понівечених часом ляльок, там і
танк «ИСУ-152», кинутий посеред поля, там і величезна радянська радіолокаційна станція раннього
виявлення запусків балістичних ракет «Дуга». Усе
це водночас лякає і, навпаки, зацікавлює. У місті
часто проводяться екскурсії, тому можна все безпечно роздивитися не боючись радіаційного випромінювання.
Тож, вибирайте, як цікаво провести літо!
Ростислав КОРСУН,
студент IV курсу спеціальності
«видавнича справа і редагування»
Коледжу КиМУ
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Випуск слухачів
підготовчого відділення КиМУ

Яскравим, хвилюючим, водночас емоційним і зворушливим виявилося свято - випуск слухачів
підготовчого відділення,яке відбулось 01 червня 2019 року у Київському міжнародному університеті,
його чекали не тільки випускники відділення, але й їх батьки та викладачі, які цілий рік вели їх дорогою знань.

Свято відкрила проректор з доуніверситетської освіти, професор Рудаківська С.В., з
привітанням від імені президента Київського міжнародного університету до присутніх звернулась
проректор з наукової роботи, професор Некряч А.І., яка побажала успіхів у реалізації першого відповідального кроку у доросле життя, а саме, вступу до Коледжу та КиМУ, віри у власні сили, постійного прагнення до успіху.

Біля 300 слухачів, випускників 9-х та 11-х класів, цілий рік готувались до вступних екзаменів
до коледжу та до ЗНО з таких дисциплін: українська мова та література, історія України, математика,
біологія, хімія, географія, англійська мова та основи професійної майстерності.
Ми радіємо успіхам слухачів підготовчого відділення, і багаторічна практика роботи Центру
довузівської підготовки Київського міжнародного університету це доводить, що випускники підготовчих курсів мають глибші знання і здебільшого краще складають іспити, ніж абітурієнти, які не проходять відповідну підготовку. До того ж вони швидше адаптуються до умов навчання в Університеті,
Коледжі, краще можуть остаточно визначитися з майбутнім фахом.
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Світлана Вікторівна Рудаківська висловила слова вдячності викладачам, науковцям КиМУ за
їх активну участь у наукових заходах відділення протягом навчального року, а також висловила впевненість, що знання, отримані слухачами на підготовчому відділенні, стануть у нагоді під час вступних
випробувань та під час проходження ЗНО.

Викладачі підготовчого відділення зворушливо і тепло привітали своїх вихованців із закінченням навчального року на підготовчому відділенні, пригадали їх сходинки до дорослого життя, як разом долали страх і невпевненість, як разом долали лінощі,поспішаючи на ранкові заняття, як гуртували колектив, як йшли від невдач до перемог. І найголовніше-всі запевнили, щочекають 1 вересня в
коледжі та університеті уже в якості студентів коледжу та університету.
До випускників підготовчого відділення звернулись з напутнім словом і директор коледжу
Кузьмич І.Б., і всі керівники структурних підрозділів, які тепло привітали випускників зі святом , також побажали всім успішно закінчити школу, вдало скласти вступні випробування і ЗНО та щиро
запросили вступати на ті спеціальності, які вони обрали.
Керівники структурних підрозділів взяли участь у хвилюючій церемонії вручення сертифіката
- рекомендації щодо зарахування випускників підготовчого відділення до складу студентів Коледжу та
Університету КиМУ,
До випускників підготовчого відділення –а отже до своїх дітей- звернулись з напутнім словом
батьки. Мамини і татові слова пролунали натхненно і турботливо, це були слова ніжності і любові,
одночасно поваги до вибору дітей і підтримки в дорослому житті.
Свято пройшло в теплій дружній атмосфері, а театрально-музичні композиції, у виконанні студентів 1-го курсу Коледжу спеціальності «сценічне мистецтво» та слухачів підготовчого відділення, які
планують вступати на цю спеціальність (керівник курсу «Основи професійної майстерності, викладач
Макеєнков П.С.), додали багато позитивних емоцій та вражень...

Щиро вітаємо випускників підготовчого відділення з закінченням навчального
року. Бажаємо успіхів, натхнення у досягненні поставленої мети!
Двері Київського міжнародного університету та Коледжу КиМУ завжди відкриті для тих, хто готовий творити своє успішне майбутнє!
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«Гори, Гори Ясно»

Це новий фільм всесвітньовідомого
кінопродюсера Джеймса Ґанна, що сатирично грає з міфом про Супермена та поширює
ідею відповіді на запитання «Що сталося, якби
Супермен не мав емпатії до людей?». Історія
розповідає про сім’ю Бреєрів зі штату Канзас, а
конкретніше про те, як пара ніяк не може стати
батьками.
Проте однієї ночі на територію їх будинку впала маленька комета, а в ній була дитина, що була дуже схожа на людського інфанта, проте однозначно народженого не на цій
планеті. Молодята одразу всиновлюють інфанта, а комету ховають від очей усього людства. Хлопчика-інфанта пара називає Браяном, і перші роки життя дитина здається справжнім янголятком, проте з часом, а також
з пубертатом, що швидко наближається, у Браяна знаходять нелюдські навички, такі як надлюдська сила,
відсутність болю та вміння літати.
Проте на відміну від Кларка Кента, що з першої секунди життя співпереживає людству, Браян знаходить свої сили в дуже складний для цього вік, тому він починає використовувати свої надлюдські здібності у
дуже негативній манері — він приносить біль, страждання та смерть усім, хто завдає йому ментального болю.
Браян — це точне не позитивний американський бойскаут із постійною посмішкою на обличчі, він моторошний маніпулятор, який хоч і діє зі стилем, проте ним очевидно керують страх і ненависть.
Бідним батькам Браяна потрібно розв'язувати дві проблеми одночасно: по-перше, їх син з дуже високою ймовірністю є невиліковним соціопатом. А, по-друге, він є безсмертним та всемогутнім богом з іншої
планети.
"Гори, Гори Ясно" — це дуже клаустрофобний та кімнатний хоррор-фільм, який часто здається нам
вже знайомим. Це достатньо просто пояснити — ми не віримо в абсолютне добро та зло, тому логічним кроком для нашої фантазії є деконструювання Супермена як абсолютне добро, якого не може існувати. Якщо ми,
навчаючись у сьомому класі, віднайшли в собі надлюдські сили, то існувала б велика вірогідність того, що ми
б не стали емпатичним всесвітнім добром, яке розуміє все та всіх. Багато хто прийняв би себе істотою вище,
аніж усі прості люди навколо, через те, що влада сп'янює мозок. І фільм не соромитися графічно проявляти це
сп'яніння.
Через те, що Браян, по суті, з самого початку фільму є його антагоністом, то «Гори, Гори Ясно» постає
перед нашими очима ще й слешером, тобто фільмом з графічною проявою жорстокості над людьми. Запалений
злобою дванадцятирічний хлопець вбиває, і з кожним разом робить це все більш жорстоко, показово виставляючи проблематику істоти з абсолютною силою, і разом із цим абсолютною владою.
Зайнятися кастингом маленької дитини для ролі жорстокого антисупергероя в малобюджетний хоррор-триллер — це дуже цікава ідея.
А що, якщо Супермен був злим?» — це і є «Гори, Гори Ясно». Дуже зла, проте при цьому достатньо цікава кінострічка з сильною ідеєю, що буде тримати глядача перед екраном. Цей фільм не відпускає свою сатиру у
вільне плавання, дія і конфлікт фільму є достатньо мінорними, через те, що ця стрічка є очевидним напрацюванням для майбутніх творчих ідей режисера Ґанна, коли у того будуть вихідні від роботи на мультимільйонні
кінокорпорації. Це робить фільм відмінно відповідним бажанню глядача поринути у світ «А що, якщо б…»,
отримати відповіді на свої запитання та добре провести час.
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Антон АЛЕКСАНДРОВ,
студент III курсу спеціальності
“журналістика” Інституту
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Перед довгою поїздкою зробіть копії
важливих документів. Зберігайте їх
спеціально окремо від оригіналів, адже
від непередбачуваних обставин ніхто не
застрахований!

Почніть виконувати список із
найважливіших 100 справ на
літо. Це вас допоможе чітко
спланувати літній відпочинок!

Переберіть гардероб на літо, викиньте непотрібні речі з шафи,
а також із голови. Це допоможе
краще відпочити!

Поради для студентів:
як цікаво провести літні канікули

Зберіть скриньку першої медичної допомоги. Влітку вона
може знадобитися вам чи не
найбільше!

Після вивчення сайтів для сесії
приступіть до вивчення сайтів
для подорожей. Зверніть увагу
на обмін студентами!

Влаштуйте для друзів і приятелів закритий вечір перегляду старого кіно!
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