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ІНТЕРВ’Ю З ПРЕЗИДЕНТОМ
КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Нещодавно осві-
тяни святкували 
День вчителя. Це 
свято також було 
проведено і в нашо-
му Університеті. 
На думку багатьох, 
одним із найважли-
віших учителів був 
саме перший. Якою 
бува Ваша перша вчи-
телька, які у Вас про 
неї спогади?

Звичайно, я пам’ятаю 
свою першу вчитель-
ку. Вона була прекрас-
на дуже добра, одним 
словом — справжній 
вчитель.
Ми, у Вірменії, звер-
талися до неї так: 
товариш Сатриян. На 
жаль, не пам’ятаю її 
ім‘я.Вона була дуже 
доброю людиною, 
таких зараз мало.

У цьому році в нашо-
му Університету 
ювілей — йому випов-
нюється 25 років. Які 
Ваші почуття щодо 
цього? Що Ви відчу-
вали, коли щойно від-
крили його?

Двадцять п’ять років 
промайнули так швид-
ко, що й не віриться 
! А вже стільки звер-
шень нами було зро-
блено. Радість за те, 
що ми вже виростили 
ціле покоління, і в нас 
уже навчаються діти 
наших випускників.
У думках тільки плани 
на майбутнє. Головне 
не стояти на місці.

Це не останній юві-
лей у цьому місяці, і 
він не менш важливий 
для нашого освіт-
нього закладу. Цього 
місяця Вам виповню-
ється 65 років. Від 
усіх студентів уні-
верситету прийміть 
ювілейні вітання. Як 

Ви святкували цей 
день?

Якось не помітно піді-
бралися ці 65 років, 
але я зовсім їх не від-
чуваю.
Так би мовити, мож-
ливо, мій зовнішній 
вигляд, оболонка, 
видає їх, але в сере-
дині мене все ще 
живе юний та енер-
гійний хлопчисько. 
Цей день спочатку я 
відсвяткував зі свої-
ми колегами, а потім 
поїхав до рідних.

14 жовтня було 

свято Покрови. За 
давньої слов'янської 
традиції у це хрис-
тиянське свято не 
можна працювати. Та 
якщо робота прино-
сить задоволення, то 
виконати її не гріх?

Я підтримую ці дві 
позиції. Загалом цього 
цього потрібно від-
почивати, провести 
час із рідними, але на 
місці не можна всидіти 
і так кортить працюва-
ти, навіщо себе стри-
мувати. 
Головне — все роби-
ти із задоволенням, і 

тоді випадку все буде 
добре!

Скоро у наших ліце-
їстів почнуться осінні 
канікули, яких вони 
та із нетерпінням 
чекають. Чим, на 
Вашу думку, зайняти 
дитину восени?

Звичайно, дітям 
потрібно відпочи-
ти. Вони ростуть, їм 
треба бігати, розви-
ватися і спілкуватися 
з друзями. Головне, 
щоб усе було в міру і 
не забувати про нав-
чання!

ІЗ ПЕРШИХ УСТ
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ГОЛОВНІ ПОДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

У заході взяли участь 
студенти 1-3-х курсів 
спеціальностей «жур-
налістика», «аудіові-
зуальне мистецтво 
та виробництво», 
«право» і «міжнарод-
ні відносини».

Організатори – 
доцент Самойлов 
О.Ф. (канд.іст.наук, 
директор Інституту 
журналістики, кіно і 
телебачення), про-
фесор Дерюгін В.І. 
(заступник директора 
інституту).

Під час спілкування 
зі студентами Роман 
Володимирович поді-
лився своїм багато-
річним досвідом жур-
налістської роботи, 
як в Україні, так і за 
кордоном.

Специфіка роботи 
на телеканалах, під-
готовка до фоторе-
портажу, до взяття 
інтерв'ю, важливість 
фахового підходу до 
висвітлення подій та 
їх переваги в роботі 
журналіста, інфор-
маційна робота – все 
це викликало інтерес 
студентів.

Інформуючи про 
специфіку роботи за 
кордоном, зокрема у 
Франції, гість озна-
йомив студентів з 
правилами відкриття 
і офіційного оформ-
лення корпункту в 
іншій країні, отриман-
ня акредитації, воло-
діння мовою країни, 
уміння тримати руку 
на часі, використо-
вувати публіцистичні 
матеріал та ін.

Студенти з задово-
ленням спілкувались 
з Романом Сущенко, 
зокрема цікавились 
його планами на май-
бутнє, чи не планує 
він перейти у політи-
ку після звільнення з 
полону.

Якими були його 
почуття, коли він 
отримав інформацію 
про звільнення; які 
українські джерела 
він міг би порекомен-
дувати для ознайом-
лення; шляхи пошуку 
роботи молодими 
фахівцями.

Наприкінці зустрічі 
студенти подякували 
пану Роману Сущенко 
за цікавий і корисний 
майстер-клас, вручи-
ли квіти.

НОВИНИ УНІВЕРСИТЕТУ

10 жовтня 2019 року в Київському міжнародному уні-
верситеті відбувся майстер-клас відомого українсько-

го журналіста Романа Сущенка.
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НОВИНИ УНІВЕРСИТЕТУ

17 жовтня 2019 року студенти спеціальностей «між-
народні відносини», «міжнародне право», «економіка», 

«менеджмент» Київського міжнародного університету 
стали учасниками зустрічі з головою Стратегічної 
групи радників з підтримки реформ в Україні паном 
Іваном Міклошем, який виступив з лекцією на тему 

«Шлях Словаччини до ЄС – уроки для України».

Голова Стратегічної 
групи радників Іван 
Міклош – архітектор 
успішних системних 
реформ Словаччини, 
віце прем'єр-міністр і 
міністр фінансів (2002-
2006, 2010-2012). 
Вважається одним із 
співавторів словацького 
економічного прориву, 
суттєвих реформ у 
країні, дякуючи яким 
Словаччина приєд-

налася до Єврозони 
у 2009 році; у 2004 
році був визнаний 
Euromoney кращим 
міністром фінансів року 
і кращим реформато-
ром Word Bank's Doing 
Business report. З квітня 
2016 року є головним 
економічним радни-
ком Прем'єр-міністра 
України.
Перед зустріччю зі сту-
дентами пан І.Міклош 

спілкувався з президен-
том КиМУ професором 
Хачатуряном Х.В., 
проректором з навчаль-
но-виховної роботи про-
фесором Данченко Т.В., 
проректором з інозем-
них мов професором 
Тіменко І.В., оглянув 
університетський музей.
Під час лекції викладачі 
та студенти дізналися 
про особливості еко-
номічного зростання 

Словаччини в період 
з 1999 по 2005 роки 
за рахунок реформ у 
податковій, соціальній 
сферах, охорони здо-
ров'я, ринку праці, а 
також іноземних інвес-
тицій.

Проживаючи в Україні 
з 2014 року, як член 
Міжнародної кон-
сультативної ради 
Національної ради 
реформ України, як 
головний радник міні-
стра фінансів України 
і міністра економічно-
го розвитку і торгівлі 
України, пан І.Міклош 
продемонстрував 
прекрасне володіння 
інформацією щодо 
основних проблем укра-
їнської економіки.

Він зазначив, що у нас 
фактично були відсутні 
серйозні політичні і еко-
номічні реформи і через 
відсутність нової еліти 
(як це було, наприклад, 
в Словаччині і інших 
європейських країнах, 
нині членів ЄС), була 
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НОВИНИ УНІВЕРСИТЕТУ

створена олігархічна 
система на базі старих 
кадрів.

Під час свого виступу 
спікер наголосив на 
важливості складових 
для успішного про-
ведення реформ - як 
лідерство, відносини 
реформаторів і політи-
ків, комунікація, а також 
на необхідності макро-
економічної стабілізації 
країни, обґрунтував 
важливість реструктури-
зації деяких державних 
підприємств, зменшен-
ня частки монополій у 
сфері енергетики, навів 
аргументи на підтримку 
зняття мораторію на 
продаж землі.

Усе це, на його думку, 
спрятиме притоку іно-
земних інвестицій в 
Україну, що є головним 
чинником стабільного 
економічного розвитку.

Присутні на лекції 
викладачі та студенти 
із захопленням слу-
хали виступ пана І. 
Міклоша, мали можли-
вість поставити питан-
ня і поспілкуватися у 
форматі дискусії та 
отримати відповіді на 
питання: його бачення 
послідовності реформ 
України, їх пріоритетно-
сті; які реформи спри-
яли Словаччині стати 
європейським лідером 
в галузі автомобіль-
ного виробництва; чи 
є серед сьогоднішніх 
політиків та державних 
діячів України особисто-
сті, яких можна назвати 
реформаторами та ін.

Подію висвітлювали 
журналісти телепро-

грами «Студентський 
квиток».

31 жовтня 2019 року став особливим для студентів 
Київського міжнародного університету, адже саме цей 
день дав їм можливість взяти участь у виборах голо-

ви студентського парламенту, органу, який ство-
рений за ініціативою студентів для відстоювання їх 

прав та інтересів, надання можливості для самореалі-
зація та набуття досвіду демократії.

Вибори проходили від-
повідно до Положення 
про вибори голови СтП 
на основі загального, 
прямого виборчого 
права через таємне 
голосування: програми 
кандидатів, агітація, 
скриньки для голосу-
вання. Віддати голос 
за кандидата можна 
було тільки за умови 
наявності студентського 
квитка.

Власні програми кан-
дидати озвучили на 
зустрічах зі староста-
ми навчальних груп 
Університету.

Перемогу здобув 
Гамалея Володимир, 
який набрав 58% голо-
сів.

Володимира поздорови-
ли з перемогою прези-
дент університету про-

фесор Хачатурян Х.В., 
проректор з навчаль-
но-виховної роботи 
професор Данченко Т. 
В., викладач Алексанян 
В.І. - голова студент-
ського наукового това-
риства КиМУ.

Вітаємо з перемогою 
новообраного голо-
ву студпарламенту 

Володимира і його 
команду!
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ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА

ІСТОРІЯ ОЖИВАЄ В МУЗЕЇ

Чи цікаво Вам, де і як 
жили предки сучасних 
українців? А як вони 
обробляли землю, зво-
дили будинки, воювали 
за свою землю? Як вза-
галі постала могутня 
Середньовічна держава 
– Русь? 
Відповіді на всі ці 
питання отримали 
слухачі підготовчого 
відділення –  учні 9 
класу під час  екскур-
сії до Національного 
музею історії України 
(НМІУ).

30 жовтня 2019 року 
відбулася цікава і, 
водночас, навчаль-
но-тематична екскурсія. 
Разом із викладачем 
історії України – Шевчук 
Оксаною Сергіївною 
–  слухачі Центру доуні-
верситетської підготов-
ки КиМУ відправилися 
до головного історично-
го сховища країни.

Національний музей 
історії України – один 
із найдавніших у Києві. 
Тут представлені екс-
позиції, які представ-

ляють процес розвитку 
суспільства на території 
України від глибокої 
давнини до наших днів. 

Серед експонатів 
– предмети побуту 
перших трипільських 
поселень, зброя і обла-
дунки древніх половців, 
матеріали періоду Русі-
України, Гетьманщини, 
доби Української 
Народної Республіки, 
епохи радянської влади 
та періоду незалежнос-
ті.

Музей був заснований 
у 1899 році, відкрився 
археологічною вистав-
кою як Музей старожит-
ностей та мистецтв. 
Проте офіційне відкрит-
тя та освячення відбу-
лося у 1904 році.

Засновником музею 
було Київське товари-
ство старожитностей 
і мистецтв на чолі 
з відомими україн-
ськими вченами-ар-
хеологами Вікентієм 
Хвойкою, Данилом 
Щербаківським, із 1902 

року першим дирек-
тором обрано Миколу 
Біляшівського.

У перші роки функці-
онування музей під-
тримувався коштами 
меценатів, і лише з 
1909 року йому було 
виділено державну 
річну субсидію. 1944 
року колекція музею 
переїхала до будівлі 
колишньої школи на 
Старокиївській горі, де 
і знаходиться до цього 
часу.

Головний фасад будівлі 
має класичні форми, а 
тил нагадує візантійські 
монументальні споруди. 
Біля будівлі, на огля-
довому майданчику, 
встановлено камінь 
із викарбуваними на 
ньому словами Нестора 
Літописця «звідси русь-
ка земля стала бути» 
на давньослов'янській 
мові.

За кількістю і значенням 
колекцій НМІУ є одним 
із провідних музеїв 
України, фонди якого 

нараховують понад 800 
тис. унікальних пам'я-
ток історії та культури 
з найдавніших часів 
до сьогодення. Музей 
має цінні археологічні, 
нумізматичні колекції, 
колекції холодної та 
вогнепальної зброї, 
етнографії, виробів зі 
скла, порцеляни.

Близько 10 тис. оди-
ниць зберігання нарахо-
вує колекція живопису, 
графіки та скульптури. 
У музеї є також колек-
ція документів XV-XI 
століть, козацьких клей-
нодів, універсалів, гра-
мот, листів гетьманів та 
козацької старшини.

Екскурсія справила 
неабияке враження, 
адже сама дорога до 
нього була сповнена 
зустрічами з істо-
ричними пам’ятками 
древнього Києва: 
це і Золоті ворота, 
Софіївський собор, 
залишки фундаменту 
Десятинної церкви, 
пам’ятники Ярославу 
Мудрому і Богдану 
Хмельницькому, все це 
активно обговорюва-
лося і викликало захо-
плення!
Відвідування музею, 
а особливо енергій-
ний екскурсовод, який 
проводив огляд виста-
вок  «Давні слов’яни. 
Держава Русь» зумів 
викликати у слухачів 
підготовчого відділення 
інтерес до історичних 
витоків нашої держави. 

Усі згодні, що такого 
виду екскурсії позитив-
но впливають на підго-
товку до ДПА і вступних 
випробувань!
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ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА
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ВІТАЄМО!
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ЦЕ МИ, ЛІЦЕЙ КиМУ

ДОЗВІЛЛЯ І НАВЧАННЯ

КОСМОС ВАШ - це 
перша в Україні косміч-
на виставка-пригода 
для всієї родини.

26.09.19 учні ліцею 
5-Б класу (куратор 
Герасименко Наталія 
Олександрівна) та 
6-А класу (кура-
тор Педос Наталія 
Юріївна) і 25.10.19 
учні 6-В класу (кура-
тор Баник Анастасія 
Сергіївна) відвідали 
масштабну  інфор-
маційно-насичену 
виставку «Космос 
ваш», що знаходить-
ся в ТЦ «Городок 
Гелері» на Почайній. 
Ліцеїсти  були приємно 
вражені представлени-
ми на виставці пере-
довими технологіями, 
найцікавішими інтерак-
тивними експонатами, 
видовищними і захо-
плюючими 
фактами 
космічного 
життя. Учні 
відвідали 
понад 40 
космічних 
зон, кожна 
з яких 
по-своєму 
вражала. 
Ось тільки 
невеликий 
перелік 
того, що ми 
побачили та випробува-
ли на собі:
- Космічні тренажери 
справжніх космонавтів
- Передполітні випробу-
вання
- Симулятор космічних 
кораблів
- Зони віртуальної і змі-
шаної реальності
- Дослідження Марсу,
- Зліт на ракеті в кріслі 
космонавта

- Прогулянка по 
Юпітеру з підвищеною 
гравітацією
- Кермування місяцехо-
дом і марсоходом

- Екскурсія по МКС
- Знайомство з прибуль-
цями
- Спілкування з космо-
навтами з орбіти
- Відвідування плазмо-
кімнати
...і багато іншого

Ліцеїсти отримали неза-
бутні враження та про-
вели дуже насичений 
день.

«SPACE  IS YOURS» 
exhibition is Ukraine's 
first space adventure for 
the whole family.

On September 26th  
Lyceum students of 
5-B form (class teacher 

Herasimenko Natalia), 
6-A form (class teach-
er  Pedos Natalia) and 
on October 25th stu-
dents of 6-C form (class 

teacher Banik 
Anastasia) 
visited a large-
scale informa-
tion-rich exhibi-
tion "Space is 
yours" located 
in the shop-
ping center 
"Gorodok 
Gallery" at 
Pochaina. 
The lyceum 
students were 
amazed by the 

advanced technologies 
presented at the exhibi-
tion, the most interesting 
interactive exhibits, the 
spectacular and fasci-
nating facts of space 
life. The students visited 
more than 40 space 
zones, each of which 
was striking in its own 
way. Here is just a small 
list of what we have seen 
and experienced:
- Space simulators of 
real astronauts
- Pre-flight tests
- Spacecraft simulator
- Zones of virtual and 
mixed reality
- Mars exploration,
- Take-off on a rocket in 
an astronaut's chair
- Walk on Jupiter with 
increased gravity
- Driving lunar rover and 
mars rover
- Tour to the ISS
- Contact with aliens
- Communication with 
astronauts from the orbit
- Visiting plasma room
...and much more.

The lyceum students had 
an unforgettable experi-
ence and a very big day.

Зробимо світ краще 

У п’ятницю 18.10.19  
після проведення 
виховної години 7-Б 
клас долучився до 
челенджу «Зробимо 
світ краще» під керів-
ництвом вчителя еко-
логії Руйгене Тетяни 
Віталіївни та класного 
керівника Божинської 
Анастасії Олексїївни. 
Ліцеїсти за власним 
бажанням прибирали 
сміття та насолоджу-
валися працею. Під 
час цієї діяльності діти 
розповідали цікаві 
історії, слухали музи-
ку та співали пісні. 
Учням було дуже важ-
ливо прибрати сміття 
с території, де вони 
навчаються і показа-
ти усім приклад того, 
як слід ставитись до 
довкілля.

Make the World Better 

Friday 18.10.19, after 
the class lesson stu-
dents of 7-B form 
joined the Challenge 
"Make the World 
Better" under the guid-
ance of an Ecology 
teacher Ruigene T. V. 
and their form teacher  
Bozhynska Anastasiya 
Oleksiivna. The chil-
dren voluntarily picked 
up trash and enjoyed 
the work. During this 
activity, children told 
interesting stories, 
listened to music and 
sang songs. It was 
very important for the 
children to remove the 
garbage from the area 
where they are study-
ing and to show every-
one an example of how 
to do it.
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ЦЕ МИ, ЛІЦЕЙ КиМУ

Як провели свій субот-
ній день ліцеїсти 6-В 
класу.

Сонячного суботньо-
го дня 19-го жовтня, 
учні 6-В класу ліцею 
Київського міжнарод-
ного університету при-
красили своє дозвілля 
походом до кінотеатру, 
на чолі з класним керів-
ником.
Дружня атмосфера та 
милі жарти зробили 
перегляд фантастич-
ного фільму легким та 
приємним.
Опісля, за смачною 
їжею, діти обговорю-
вали свої враження, 

відношення до головних 
героїв та надали пропо-
зицію зробити колектив-
ні походи до кінотеатру 
традицією класу.
Варто зазначити, що 
проведення учнями 
спільного дозвілля 
сприяє формуванню 
світогляду вихованців, 
моральної і етичної 
культури, розвиває інте-
лектуальну сферу та 
здійснює вплив на ста-
новлення поглядів та 
смаків. Також це сприяє 
підвищенню рівня згур-
тованості класу, що є 
запорукою переходу на 
новий щабель розвитку 
колективу.

How did Lyceum 
students of the 6-C 
Grade spend their 
Saturday?

On a sunny Saturday, 
October 19th, students of 
the 6-C Grade of Lyceum 
of Kyiv International 
University decorated 
their leisure with a trip to 
a movie theater headed 
by their class teacher.

The friendly atmos-
phere and cute jokes 
made watching a fan-
tastic movie easy and 
enjoyable! Afterwards 
having delicious food 
the children discussed 

their impressions, atti-
tude towards the main 
characters and offered to 
make a collective trip to 
the cinema a class tradi-
tion. It should be noted, 
that the shared leisure 
activities of the Lyceum 
students contribute to 
the formation of students' 
outlook, moral and ethi-
cal culture, develop the 
intellectual sphere and 
influence the formation of 
views and tastes. It also 
helps to increase the 
level of cohesion of the 
class, which is the key 
to the transition to a high 
stage of the class team 
development.
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ГОВОРЯТЬ СТУДЕНТИ

Студенти 
Інституту журна-
лістики, кіно та 
телебачення напе-
редодні 14 жовтня 
(свято Покрови) 
поставили колегам 
такі питання:

1. Як ви відзначали 
свято Покрови?

2. Що ви можете 
побажати студен-
там і викладачам 
КиМУ з нагоди 
25-річниці заснуван-
ня закладу?

Дідковський Віктор, 
студент 3го курсу 
колледжу КиМУ  
спеціальності «жур-
налістика»:

• Чув про це свято, 
проте ми не святку-
ємо Покрову.

• Бажаю всього най-
кращого та багато 
здобутків.

Кришина 
Олександра, сту-
дентка 3го курсу 
колледжу КиМУ 
спеціальності «жур-
налістика»:

• На жаль, я навіть 
не знаю, що це за 
свято.

• Розвитку, успіхів 
серед випускників, 
усього найкращого!

Люлька Аліна, сту-
дентка 3го курсу 
колледжу КиМУ  

З НАГОДИ 25-РІЧЧЯ УНІВЕРСИТЕТУ: 
ІНТЕРВ’Ю СТУДЕНТІВ

спеціальності «жур-
налістика»:

• Наскільки мені 
відомо, що свято 
Покрови в Україні 
має дуже глибоку 
історію. Хоча свято 
було впроваджене 
ще з часів хрещен-
ня Русі, особливе 
шанування Покрови 
Богородиці почина-
ється з ХІІ століття, 
за князя Андрія 
Боголюбського, але 
його святкують і до 
цього часу. Щодо 
мене, то я ніколи 
не відзначала це 
свято.

• З кожним роком 
ставати все кращим 
і успішнішим!

Тисенко Інна, сту-
дентка 1го курсу 
спеціальності 
«менеджмент»:

• Я не святкую 
Покрову, але хочу 

привітати всіх зі 
святом Покрови 
Пресвятої бого-
родиці та святом 
козацтва! Особливо 
вітаю хлопців і 
бажаю їм міцного 
здоров'я, незламної 
волі до перемоги 
та патріотичного 
духу. У цей святко-
вий день зичу всім 
родинного щастя, 
сімейного затишку, 
невичерпної енергії 
та пориву!

• Щиро вітаю 
Університет із 
25-річчям! З цієї 
нагоди хочу поба-
жати співробітни-
кам університету 
незгасної енергії, 
натхнення та дале-
косяжних планів. 
Вірю, що попереду 
-- значні звершення 
на ниві навчання й 
виховання майбут-
ніх висококваліфі-
кованих фахівців. 
Бажаю йти тільки 

вперед, а також 
нових перспектив, 
планів, творчих 
ідей, сміливих 
рішень, успіхів і 
удачі! З ювілеєм!

Балишина Карина, 
студентка 2го курсу 
спеціальності «між-
народне право»:

• Ні, я свято 
Покрови не відзна-
чала.

• Насамперед, хоті-
лося б побажати 
наснаги у навчанні, 
терпіння, натх-
нення та цікавої 
навчальної практи-
ки. Бажаю, щоб сту-
дентські роки про-
йшли захопливо, 
легко і залишили 
приємні спогади на 
все життя.

Інтерв’ю брали:
 Тюріна Олена, 

Білан Гліб, 
Гур’янова Сніжана
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ЗНАЙОМТЕСЯ: ІНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

ПЕРЕМОГА НА ФЕСТИВАЛІ
НОВАТОРСЬКИХ ВИСТАВ МОЛОДІЖНИХ

ТЕАТРІВ УКРАЇНИ
27.10 - 3.11 від-
бувся Фестиваль 
новаторських 
вистав молодіжних 
театрів України 
«Мукачівський 
ТеаТрон», який 
проходив у 
Мукачівському дра-
матичному театрі. 

У фестивалі брали 
участь:
• Театр «SPLASH» 
м. Київ;
• Незалежний теа-
тральний проект 
Сашка Брами м. 
Львів;
• Театральна студія 
«ВІК» м. Київ;
• Art studio «ALE-
AP» м. Львів;
• Клоунський синди-
кат «АРТ ОБСТРІЛ» 
м. Київ;
• Мукачівський дра-
матичний театр;
• Київський націо-
нальний академіч-
ний молодий театр;
• Закарпатський 
академічний облас-
ний український 
музично-драматич-
ний театр імені бра-
тів Юрія-Августина 
та Євгена Шерегіїв 
м. Ужгород;
• Незалежний про-
ект «ТЕАТРАЛЬНА 
БІРЖА» м. Київ.

Журі у складі:
Головний редак-
тор журналу 
«ТЕАТРАЛЬНИЙ 
ОГЛЯД» та сайту 
art-oko.com, лауре-
ат премії національ-
ної спілки театраль-

них діячів України 
та премії «Срібне 
перо» ЛЮДМИЛА 
ТОМЕНЧУК
Доктор мистецтвоз-
навства, професор, 
керівник експерт-
но-аналітичного 
напрямку наці-
ональної спілки 
театральних діячів 
України ГАННА 
ВЕСЕЛОВСЬКА
Кандидат мисте-
цтвознавства, про-
фесор Київської 
академії естрадного 
та циркового мис-
тецтв, голова екс-
пертної ради все-
українського теа-
трального фести-
валю-премії «ГРА» 
АННА ЛИПКІВСЬКА
визначило пере-
можців. І зараз 
маємо повідомити 
чудові новини!

АКТОРСЬКА 
ШКОЛА КиМУ 
ПЕРЕМАГАЄ!

ІІI ТЕАТРАЛЬНИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ-
ЛАБОРАТОРІЯ-
КОНКУРС
новаторських 
вистав молодіжних 
театрів України 
«Мукачівський 
ТеаТрон».
"НАЙКРАЩА 
ЖІНОЧА РОЛЬ!!!!!! 
ВІТАЄМО ТЕТЯНУ 
ЛУКАЧИНУ З 
ПЕРЕМОГОЮ!!!
СТУДЕНТКА 
4-ГО КУРСУ 
СМ ІНСТИТУТУ 
ТЕАТРАЛЬНОГО 
МИСТЕЦТВА КиМУ, 
майстерня нар. 
арт. України проф. 
ЛЕВА СОМОВА !!!
НЕЗАЛЕЖНИЙ 
ПРОЕКТ 

«ТЕАТРАЛЬНА 
БІРЖА» КИЇВ
Едвард Олбі 
«ТЕАТРАЛЬНИЙ 
ГУРМАН» (комедії 
абсурду за п'єса-
ми «Що трапилось 
у зоопарку» та 
«Матчбол кохання»)
Роль Джилл – арт. 
ТЕТЯНА ЛУКАЧИНА
НАЙКРАЩА 
ЧОЛОВІЧА РОЛЬ - 
випускник Інституту 
телебачення кіно і 
театру КиМУ 2012р. 
РОМАН ГРИГІЛЬ, 
майстерня засл. 
арт. України 
ЛЮДМИЛИ ЛИМАР
ТЕАТРАЛЬНА 
СТУДІЯ «ВІК» Київ, 
Джером Селінджер
«НАД ПРІРВОЮ В 
ЖИТАХ» (драма)
Роль Голден 
Колфілд – арт. 
РОМАН ГРИГІЛЬ!
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ЗНАЙОМТЕСЯ: СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

УСІ МИ ЗНАЙОМІ ІЗ ЗУБНИМ БОЛЕМ.
А ЧИ ВСІ ДОБРЕ ЗНАЄМО СТОМАТОЛОГІЮ?

Стоматологія – 
галузь медицини, 
що зберігає ваші 
зуби здоровими, а 
посмішку білосніж-
ною.

Професія майбут-
нього лікаря-стома-
толога почесна, а 
робота лікарів-ви-
кладачів дуже від-
повідальна. Наша 
головна – мета 
допомогти студен-
там увійти в про-
фесійне майбутнє 
уважними, вміти 
добре концентру-
ватися на роботі 
та бути зацікав-
леним допомогти 
будь-якому пацієн-
тові.

Перед студентами 
ставимо, перш за 
все, умову навча-
тися завзято та 
старанно. Зі своєї 
сторони ми завж-
ди шукаємо нові 
локації та нові 
знайомства з про-
фесіоналами своєї 
справи для вивчен-
ня теоретичної та 
практичної стома-
тології поза стінами 
університету.  

26 жовтня 2019 
року студенти 
стоматологіч-
ного факульте-
ту Київського 
міжнародного 
університету від-
відали Науково-
практичний центр 
стоматології 

та медицини 
«Асклепіос» (клініка 
Слаутинського) в 
м. Бровари. Саме 
в цій клініці наші 
студенти проходи-
тимуть практичну 
підготовку.

Студенти 3 курсу 
були запрошені на 
семінар з ортодон-
тії, на якому висвіт-
лилися проблеми 
патології прикусу в 
ранньому дитячому 
віці та взаємозв’я-
зок зубо-щелепної 
системи з кістко-
во-м’язовим апара-
том. Заняття про-
водила директор 
центру, лікар орто-
донт-парадонтолог 
Слаутинська Тетяна 
Олександрівна. 

Студенти мали 
змогу ознайомитися 
з сучасними орто-

донтичними апа-
ратами, які попе-
реджують розвиток 
аномалій зубо-ще-
лепного апарату. 

Наприкінці лекції 
майбутні стомато-
логи взяли участь 
у вікторині. Двоє 
наших студентів 
виграли сертифі-
кат, який дає змогу 

пройти в цій клініці 
повне обстеження 
зубо-щелепного 
апарату.

Ми вдячні дирекції 
клініки «Асклепіос» 
за можливість 
відвідати центр і 
побувати на лекції. 
Сподіваємось на 
майбутню співпра-
цю.
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ПОДІЇ ЖОВТНЯ

04 жовтня - 
Всесвітній день 
посмішки
У календарі є такий 
день: Всесвітній 
день посмішки, в 
який нас закли-
кають позитивно 
впливати на наш з 
вами настрій. Для 
когось ці сірі будні 
вже є нормою, і 
зовсім нічого не 
хочеться міняти. 

ВИЗНАЧНІ ДАТИ У ЖОВТНІ

Ну вже ні! Давайте 
просто усміхнемо-
ся. Підійдемо до 
дзеркала і усміхне-
мося самим собі. 
Зробимо це кілька 
разів. Всесвітній 
день посмішки або 
World Smile Day від-
значається з 1999-
го року. Це відбува-
ється, як правило, 
в першу п’ятницю 
жовтневого місяця. 
Виникненню цього 
свята посприяв 
колись американ-
ський художник 
Харві Белл.

06 жовтня - День 
учителя в Україні
Ідея святкува-
ти день педагога 
зародилась у XIX 
столітті. Офіційне 
свято Всесвітній 
день вчителя з’яви-
лось у 1994 році, 
введене ЮНЕСКО 
і припадає на 5 
жовтня. Входить до 
системи всесвітніх 
і міжнародних днів 

ООН. День вчителя 
святкують і шко-
лярі, тому що він 
збігається з іншою 
подією - Днем 
самоврядування в 
школах, коли один 
раз у навчальному 
році учням дозволя-
ється побути викла-
дачами. Цього дня 
відмінники прово-
дять уроки в класах 
як справжні вчите-
лі. Термін “школа” 
походить від грець-
кого “сколе”, що 
означає не роботу, 
а дозвілля.

14 жовтня - День 
Козацтва
Свято встанов-
лене 14 жовтня 
2014р. указом 
Президента України 
Петра Порошенка 
з метою вшану-
вання мужності та 
героїзму захисни-
ків незалежності 
й територіальної 
цілісності України, 
військових тради-

цій і звитяг укра-
їнського народу, 
сприяння подаль-
шому зміцненню 
патріотичного духу 
та на підтримку 
ініціативи громад-
ськості. Президент 
під час виступу на 
Всеукраїнському 
форумі учасників 
АТО зазначив, що 
силу нескорених 
продемонстрували 
українські воїни, які 
відстоюють неза-
лежність та сувере-
нітет України у війні 
з агресором.

14 жовтня - день 
Покрови Пресвятої 
Богородиці
Одне з найважли-
віших свят у хрис-
тиянській традиції. 
Свято символізує 
захист, який дає 
щира молитва. 
Покрова залиша-
ється важливим 
елементом в іконо-
писі, що пояснює 
віруючим важли-

вість віри та силу 
молитви. Гарна тра-
диція в сучасному 
світі - святкувати 
весілля на Покрову. 
Вважається, що 
сім'я, створена у 
цей день, під захи-
стом Богородиці.
Покрову Богородиці 
також вважають 
символом захисту 
військових від воро-
гів. 14 жовтня свят-
кують День захис-
ника України. Це 
символічна дата, 
яка створює пози-
тивну асоціацію.
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У жовтні в кінопрокаті з'явився фільм
«Захар Беркут», заснований

на однойменній повісті Івана Франка
10 жовтня в світовий 
прокат вийшов украї-
но-американський про-
ект «Захар Беркут». 

Американський варіант 
«The Rising Hawk». 
Режисерами проекту 
виступили: українец 
Ахтем Сеітаблаєв та 
американець Джон 
Вінн. Фільм екранізує 
події художньо-історич-
ної повісті Івана Франка 
«Захар Беркут». 
Слід зазначити, що 
це вже друга екра-
нізація твору, перша 
була зроблена ще 
за радянський часів 
у 1971 році. Робота 
над картиною про-
ходила за підтримки 
Державного агентства 
України з питань кіно. 
Бюджет фільму склав 
113,5 млн. гривень.  

Сюжет. Події фільму 
відбуваються в 1241 
році, коли монголь-
ська орда дійшла 
до Карпатських гір. 
Кіноадаптація, так як 
і твір, розповідає про 
поселення, що волею 
випадку стало на 
шляху монгольсько-
го хана та великого 
війська. У фільмі є дві 
головні сюжетні лінії: 
кохання та любові до 
своєї землі. Як проко-
ментував один із режи-
серів Ахтем Сеітаблаєв: 
«Ми зберегли основний 
текст твору Франка, 
але у фільмі з'явилися 
додаткові сюжетні лінії 
та персонажі». Події 
картини досить швидко 
розгортаються та три-
мають у напруженні до 

кінця. Це зумовлено 
майстерною роботою 
сценаристів Ярослава 
Войцешека та Річарда 
Роната. 

Актори. В акторському 
складі представлено як 
українців, так і амери-
канців із британцями. 
Головні ролі було від-
дано іноземцям. Так 
роль Захара Беркута 
зіграв американський 

актор Роберт Патрик. 
Відомий по картинам: 
«Термінатор 2: Судний 
день», «Міцний горішок 
2», «Клан Сопрано». 
Іншого важливого пер-
сонажа, Тугара Вовка, 
зіграв британець Томмі 
Фленаган, відомий 
масовому глядачу по 

У СВІТІ КІНО

Над номером працювали:

грі в серіалах: «Сини 
Анархії» та «Гострі 
козирки». З українських 
акторів найвідоміша 
Аліна Коваленко, якій 
дісталася роль Росани. 
Український глядач 
знає її по фільму 
«Крути 1918» та серіалу 
«Кріпосна».
 
Атмосфера: фільм зні-
мався в Карпатах та під 
Києвом, тому проблем 

із антуражем України 
немає. Костюми акторів 
виглядали автентично. 
Лиш грим не завжди 
виглядав натурально, 
а масштабність мон-
гольської армії так і не 
була показана. Не було 
дальніх планів зйомки 
монголів, бо просто не 

вистачило грошей для 
великої масовки. Ті ж 
воїни, що були, зніма-
лись зі спин, боків, аби 
не було видно облич-
чя, бо там ховались 
актори не азіатського 
походження. Але з кра-
євидами проблем не 
було. Декілька сцен із 
показом дальніх планів 
Карпат повністю пере-
давали красу місцево-
сті. Оператори попра-

цювали добре, візу-
ально картинка вигля-
дала неймовірно. А от 
комп'ютерна графіка 
не завжди виглядала 
переконливо.  

Саундтрек. Головну 
пісню фільму довіри-
ли зробити музичному 
гурту Океан Ельзи. 
Ну і що казати? Вони 
впорались із цим 
завданням бездоган-
но. Пісня «Перевал» 
передає всю атмос-
феру фільму, геро-
їзм, любов до рідних 
земель. Коли я почув 
саундтрек у кінотеатрі, 
то додав його в свій 
плейлист. У цілому 
враження від фільму 
залишилося гарним. 
Під час перегляду 
декілька разів можна 
побачити сцени, які 
дуже схожі на ті, що 
були у фільмах «300 

спартанців» та «Троя». 
Та це скоріш приємні 
відсилки, ніж «злизані» 
ідеї.

Захар Беркут – драма, 
історичний екш, на який 
можна піти всією ком-
панією.
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