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ІНТЕРВ’Ю З ПРЕЗИДЕНТОМ
КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Шановний Хачатуре 
Володимировичу, як 
Ви святкуєте різд-
вяні та новорічні 
свята?

Святкую, зазви-
чай, дома, завжди 
з сім’єю, зі своїми 
дітьми, вже навіть 
і  внуками. Ми всі 
разом святкуємо 
новорічні свята .  

Які подарунки ви 
будете дарувати 
своїм рідним? 

Може, це і не 
доречно казати, але 
подарунками займа-
юсь не я, а моя 
дружина. А внукам 
уже вибираю пода-
рунки я, завжди 
якісь цікаві іграшки. 
Я поки не знаю, які 
саме іграшки, внуки 
в мене маленькі, 
тому що сподоба-
ється в магазині, то 
й подарую.

Святкування якого 
Нового року Вам 
найбільше запам’я-
талося ? 

Навіть не знаю. 
Запам’яталось дуже 
багато різних свят-
кувань, у студент-
ські роки було ціка-
во. За часів СРСР 
Різдво не святку-
валося, бо атеїзм 
панував, а Новий 
рік завжди був на 
висоті.

ІЗ ПЕРШИХ УСТ

Які особистісні 
зміни сталися у Вас 
у цьому році?

Жодних важливих 
змін і не сталося. В 
Університеті – так, 
ми відкрили нову 
спеціальність, дуже 
важливу спеціаль-
ність «Музичне мис-
тецтво». Як кажуть, 
ніщо не вічне, крім 
музики.

Чи хвилювалися Ви 
перед новорічною 
сесією?

Хвилювався тільки 
на першому курсі, а 
потім – навпаки. Я 
дуже чекав сесію. 
Не хвилювався, а 
любив складати  
заліки та іспити.

Як Ви святкували 
новорічні канікули у 
студентські роки? 

Дуже цікаво свят-
кували з дівчатами 
і хлопцями. Кожен 
мав свій колектив і 
святкували у своє-
му колективі, десь  

осіб десять . Іноді 
святкували у рес-
торані «Червона 
рута». Найкращий 
ресторан, у якому 
ми щось святку-
вали, це ресторан 
«Жокей» – там 
дуже був талано-
витий скрипаль, 
навіть зараз пам’я-
таю його музику.

Чи сподобалось 
Вам, як наші сту-
денти і викла-
дачі прикрасили 
Університет до 
новорічних свят? 

Дуже сподобало-
ся, це дуже добре, 
особливо те, що 
на кожному повер-
сі така краса!  У 
нас на третьому 
– взагалі все таке 
новорічне. Це дуже 
чудово!

Ваші побажання 
нашим студентам 
напередодні 2020 
року?

Я завжди бажаю 
одного – це, щоб 
кожен студент ціну-
вав студентське 
життя. Такого часу 
більше ніколи не 
буде, його треба 
цінувати і плека-
ти. Вчіться добре і 
будьте здорові все-
редині та зовні!

Інтерв’ю взяла 
Марія Чуйко
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ПОДІЇ ГРУДНЯ

ПРАВОСЛАВНІ СВЯТА У ГРУДНІ

1

01 грудня - цього 
дня вшановуєть-
ся пам’ять святих 
мучеників Романа 

і Платона, які 
постраждали за 
віру в IV столітті

Відомо, що Платон 
був братом мучени-
ка Антіоха – разом 
вони народилися в 
родині благочести-
вих християн і отри-
мали відмінне вихо-
вання, після чого 
почали проповіду-
вали християнство 
буквально на почат-
ку своєї юності. 

А Роман тоді був 
дияконом у місті 
Кесарії і одного 
разу зустрів єпарха, 
що йшов на язич-
ницьке свято. Тоді 
Роман став переко-
нувати його відрек-

тися від віри, після 
чого той відмовився 
щось зробити і від-
дав проповідника 
великій кількості 
катувань.

Цього дня катего-
рично забороняєть-
ся сваритися, адже 
сварки можуть 
затягнутися на весь 
рік.

2

04 грудня - одне з 
великих церковних 

свят – Введення 
в храм Пресвятої 
Богородиці. Також 

воно має ще й 
іншу назву – Третя 

Пречиста

Свято засноване 
на тому, що батьки 
Марії – свята Анна 
і святий Іоаким 
– обіцяли присвя-
тити свою дитину 

Богові. Коли дівчи-
ні виповнилося 3 
роки, її привели 
в Єрусалимський 
храм. Тут вона 
і жила до свого 
заручення з пра-
ведним Йосипом. 
Кажуть,що мороз 
4 грудня – літо 
наступного року 
буде дуже спекот-
ним, а на найближчі 
свята буде холод-
неча.



Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

4

ПОДІЇ ГРУДНЯ

3

07 грудня відзнача-
ється день святої 

Катерини

Катерина вважаєть-
ся покровителькою 
шлюбу і нарече-
них, тому в наро-
ді її ще називають 
Женодавицею. Цього 
дня влаштовували-
ся народні гуляння, 
катання на санках з 
гірок — санниці. Ясна 
погода на Катерину 
вказує на морозну 
зиму.

4

13 грудня - Андрія 
Первозванного

За церковними легендами, свя-
тий проповідував християнство 
у Скіфії й дійшов аж до Києва, 
де на одному з пагорбів поста-
вив хрест.В цей день гріх щось 
робити без поважної причини. 
Дівчата також грішать ворожа-
чи, а хлопці просто відпочива-
ють. Цього дня здавна заборо-
няли будь-яку інтелектуальну 
працю, бо є забобон, що в цей 
день від цього можна втратити 
розум. 

19 грудня - в цей день 
Православна церква 

відзначає пам'ять 
одного з найбільш 
шанованих на Русі 
святих — Миколи 
Угодника, або, як 

його ще називають, 
Чудотворця

Так, це саме той день, 
коли ви, будучи дити-
ною, раділи вранці і 
заглядали під подуш-
ку, в надії знайти 

подарунок, який так 
хотіли. Наші пред-
ки вважали Миколу 
захисником тих, кого 
обмовили, він допо-
магав невинно засу-
дженим, був покрови-
телем моряків, дітей 
і купців. Молилися 
йому навіть землеро-
би, щоб була гарна 
погода і чудовий уро-
жай.

5
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6

19 грудня - в цей день Православна цер-
ква відзначає пам'ять одного з найбільш 

шанованих на Русі святих — Миколи 
Угодника, або, як його ще називають, 

Чудотворця

Так, це саме той день, коли ви, будучи 
дитиною, раділи вранці і заглядали під 
подушку, в надії знайти подарунок, який 
так хотіли. Наші предки вважали Миколу 
захисником тих, кого обмовили, він допо-
магав невинно засудженим, був покрови-
телем моряків, дітей і купців. Молилися 
йому навіть землероби, щоб була гарна 
погода і чудовий урожай.

7

25 грудня - католицьке Різдво — це осо-
бливе релігійне свято, що наповнює люд-

ські серця теплом і милосердям

Воно відзначається на честь народжен-
ня Божого Сина, що викупив гріхи людей 
своєю смертю. Це найбільше свято в като-
лицькому світі, воно припадає на найдов-
шу в році ніч, коли, за віруваннями хри-
стиян західного обряду, і народився Ісус 
Христос у Вифлиємі. В Західній Україні 
католицьке Різдво часто називають як 
«польським» Різдвом, так як в часи, коли 
Галичина була у складі Польщі, 25 грудня 
Різдво відзначалося в основному поляка-
ми. Це ж свято відзначають і православні 
християни (східного обряду), тільки воно 
припадає на 7 січня (на 13 днів пізніше).

Інформацію підготувала
Марина Чорна
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ВІДГУКИ ПРО ОЛІМПІАДУ
СЛУХАЧІВ  ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ

11 клас

1. Олімпіада – це 
змагання серед 
учнів різних шкіл, 
де можна проявити 
свої знання з тих 
предметів, які ти 
вивчав упродовж 
декількох років. 
Олімпіада – це 
можливість про-
демонструвати 
свої знання іншим 
людям і позмагати-
ся з учнями за гарні 
місця та нагороди. 
До олімпіади треба 
постійно готуватися, 
тому що суперник 
може знати більше 
вас чи бути підго-
товленими  наба-
гато краще, ніж 
ви. Треба вивчати 
якомога більше 
корисної інформації 
кожен день і згодом 
можна потрапити 
на довгоочікувану 
олімпіаду. Також 
саме цікаве в олім-
піаді– це знижки в 
оплаті за навчання 
за призові місця 
(Майер Едгар).

2. Олімпіада – це 
конкурс, де пер-
шими стають най-
сильніші, а інші 
учасники збагачу-
ються новими знан-
нями з предмету. Я 
часто брала участь 
в олімпіадах та 
районних змаган-
нях. Я намагалася 
підготуватися до 

олімпіади, тому я 
забула про сумніви 
та страхи. Я була 
спокійна, тому що 
для мене завдання 
виявилися легкими 
(Дзюбенко Віра).

3. Олімпіада – це 
шанс проявити 
себе, показати та 
перевірити свої 
знання. Це озна-
чає кинути собі 
виклик, здобути 
корисний досвід. Я 
писала олімпіаду з 
української мови. 
Це було корисно 
для мене, тому що 
мені писати ЗНО. 
Я була спокійною 
та впевненою, 
адже олімпіаду 
проводили добро-
зичливі виклада-
чі. Я не здобула 
перше місце, проте 
отримала гарний 
досвід та задово-
лення. (Долгодуш 
Олександра)

4. Олімпіада для 
мене – питання 
складне, але ціка-
ве. Я люблю зма-
гатися у всьому, як 
справжня спортс-
менка,люблю дово-
дити собі, батькам, 
вчителям, що  здат-
на конкурувати і 
перемагати. Коли 
я вперше пішла на 
олімпіаду до КиМУ 
– це було заради 
оцінки у школі. І 
гарно провести час. 
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З 8 класу до 9 я не 
здобувала ніяких 
місць та коли в 10 
класі мені було 
необхідно зайняти 
принаймні III місце, 
щоб мене переве-
ли до ліцею КиМУ 
– мені це вдалося! 
Цього року я  роз-
раховувала на 2 
або 3 місце, тому 
не хвилювала-
ся взагалі. Так, я 
зайняла I місце з 
української мови, 
воно того коштува-
ло! Це, безумовно, 
безцінний досвід. 
Написання олімпіад 
для мене – це доза 
адреналіну! Тому 
не бійтеся брати 
участь в олімпіадах, 
повірте у себе, а 
якщо не перемо-
жете – це стимул 
готуватися біль-
ше! (Надолінська 
Анастасія).

5. В олімпіадах 
завжди важлива 
впевненість у собі. 
Скільки б я не ходи-
ла на олімпіади 
з української або 
англійської мов, 
мені завжди бра-
кувало віри в себе. 
Коли оголошували 
переможців, я ніко-
ли не вірила, що я 
буду в їх числі та 
відразу віддавала 
перемогу іншому. 
Але яке ж було моє 
здивування, коли 
я все ж таки посі-
дала якесь місце. 
Після тих часів моя 
впевненість та віра 
в себе зростали з 
кожним днем, і я 
вже залюбки ходи-
ла на олімпіади не 
тільки для перемо-
ги, а для перевірки 
своїх знань або й 

навіть для мініпідго-
товки до ЗНО, тому 
завдяки таким захо-
дам іноді ми можем 
підняти свою само-
оцінку та перестати 
нервувати перед 
екзаменами або 
подібними захода-
ми (Кукліновська 
Валерія).

6. Що таке олім-
піада? І для чого 
вона? На мою 
думку, олімпіади 
є значущим фак-
тором в навчанні. 
Вони допомага-
ють і навчають, а 
саме: по–перше, це 
додаткова перевір-
ка ваших знань, і ви 
можете зрозуміти, з 
чим ви добре впо-
раєтесь, а над чим 
ще треба попрацю-
вати. А, по–друге, 
вона навчає нас, як 
подолати свій страх 
і невпевненість у 
тому, що тобі не під 
силу. Також можна 
додати, що коли ти 
приходиш на олім-
піаду, ти все одно 
хвилюєшся, тому 
що це виглядає як 
іспит, і ти хочеш 
якнайкраще впора-
тися з завданнями, 
тому вона і допо-
магає подолати 
свій страх у стре-
сових ситуаціях. 
Олімпіада – твій 
товариш, я раджу 
не боятися і навіть 
якщо не вдасться 
написати добре, 
це не біда. Ти все 
одно зробив вели-
кий крок, і наступ-
ний раз ти зможеш 
краще (Софія 
Єпанешнікова).

7. Я гадаю, що 
Олімпіада – це 
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чудовий спосіб 
перевірити свої 
навички та набуті 
знання. Кожного 
разу, вирішуючи 
тестові завдання, 
ти прокачуєш свій 
левел, повторюючи 
стару інформацію 
та часто навчаєшся 
новому. Минулого 
тижня я брала 
участь в універси-
тетській олімпіаді 
для абітурієнтів. 
Викладачі змусили 
нас гарно подумати 
та поперейматись, 
очікуючи на резуль-
тат. Я впевнена, що 
мої старання того 
варті, адже я посіла 
1 місце та отриму-
ла 70% знижку в 
оплаті за навчання! 
Кожному, хто не 
впевнений у своїх 
силах, хочу сказа-
ти: беріть участь в 
олімпіадах! Навіть 
якщо жодне призо-
ве місце ви не пося-
дете, досвід, який 
ви отримуєте,точно 
стане вам в нагоді в 
майбутньому. Нові 
знайомства, нова 
інформація – це 
все, що може дати 
тобі участь в олім-
піаді. А якщо твої 
старання ще й оці-
нять та подарують 
якусь нагороду – це 
взагалі – perfekt! 
(Мамчур Анастасія)

8. Олімпіада – це 
спосіб перевірити 
свої знання та отри-
мати винагороду  у 
вигляді поглиблен-
ня своїх знань. 
За своє життя я 
брала участь у 
10 олімпіадах: з 
історії України, біо-
логії, математики, 
англійської мови. 

Кожен раз я хвилю-
валась, як вперше, 
боялась зробити 
помилку. На щастя, 
кожен раз зі мною 
були мої друзі та 
викладачі. Я роби-
ла все, що могла, 
сподіваючись на 
вищий результат, 
але навіть, якщо 
написала гірше, 
сприймала це як 
досвід. Усім, хто 
йде вперше на 
олімпіаду, я раджу 
не хвилюватися та 
бажаю успіху, адже 
кожен із нас набага-
то розумніший, ніж 
сам про себе думає 
(Сергеева Дар’я).

9 клас

1. Раніше я брала 
участь в одній 
шкільній олімпіаді 
з біології. Більше 
нікуди не ходила, 
тому що до участі 
в олімпіаді брали 
лише тих, у кого 
найкращі оцінки. 
Якщо так подумати, 
то це моя перша 
олімпіада, і відразу 
1 місце. Для мене 
було важко виріши-
ти деякі завдання, 
але я намагалася їх 
зробити, Для мене 
олімпіада – це кон-
троль знань, що я 
зрозуміла і вивчила 
за певний період 
(Аляб’єва Софія).

2. В олімпіаді я 
брала участь упер-
ше. Це було пере-
віркою власних 
знань,тому я майже 
не хвилювалася, 
мені було більш 
цікаво, ніж страшно. 
Завдання були як 
легкими, так і про-
стими. Я б хотіла 
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дізнатися більше 
про ті завдання, 
які мені не вда-
лося вирішити. 
Олімпіада надих-
нула мене на нав-
чання (Дроздівська 
Валерія).

3. Олімпіада! Яка 
чудова можливість 
набути досвід і 
поглибитися у нові 
знання з головою. 
Скільки себе пам’я-
таю, завжди брала 
участь в олімпіадах, 
особливо з англій-
ської мови. Страх 
та сумніви, на мою 
думку, – найбіль-
ший ворог людини 
під час виконання 
важливих завдань. 
Щоб не відчувати 
їх, потрібно розу-
міти, що навіть у 
випадку програшу, 
ви отримаєте гар-
ний та дуже корис-
ний досвід. Під час 
написання олімпі-
адного завдання 
я намагаюся не 
звертати увагу на 
відчуття та емоції, 
бо вони можуть 
завадити мені кон-
центруватися та 
думати. Завдання 
були дуже цікаві. 
Я гадаю, головне 
значення олімпіади 
– адекватна оцін-
ка власних знань 
та розуміння своїх 
слабких сторін 
(Постолюк Поліна).

4. На мою думку, 
олімпіада – це гар-
ний шанс прояви-
ти свої знання та 
перевірити їх, а ще 
й отримати знижки 
в оплаті за навчан-
ня. Я брала участь 
в олімпіаді з англій-
ської мови, це була 

моя перша олімпі-
ада. Завдяки їй я 
навчилася не пере-
живати, спокійно 
виконувала завдан-
ня, але, нажаль, не 
здобула перемогу, 
напевно , тому, що 
перенервувала і 
заплуталась, але в 
наступні рази я вже 
буду зберігати спо-
кій і буду намагати-
ся проявити себе 
як найкраще. На 
олімпіаді були деякі 
завдання, в яких я 
не була впевнена, 
було б дуже цікаво 
дізнатися правиль-
ні відповіді. Емоції 
після олімпіади 
були чудові, тому 
що головне – це 

участь, мені дуже 
сподобалось. Всім, 
хто не брав участь 
в олімпіаді, бажаю 
обов’язково взяти 
участь в наступні 
рази, тому що емо-
ції переповнюють! 
(Райнш Марина)

5. Олімпіада – це 
спосіб перевірити 
свої знання. Раніше 
я брала участь в 
олімпіадах: з гео-
графії, математики, 
англійської мови. 
Звичайно, страх, 
сумніви та невпе-
вненість не поки-
дали мене, але я 
змогла це подола-
ти, я сказала собі: 

«У тебе все вийде 
, не хвилюйся!». 
Цього року я брала 
участь  в олімпіаді 
з англійської мови. 
Страх тривав всьо-
го декілька хвилин, 
потім я зібралася з 
думками і виконува-
ла всі завдання, які 
були не дуже склад-
ні, просто потрібно 
було згадати всі 
правила граматики 
й орфографії. На 
мою думку, олімпі-
ада розвиває мис-
лення, перевіряє 
знання та допома-
гає зрозуміти, що 
потрібно ще підучи-
ти. Олімпіада – це 
шанс відчути почут-
тя перемоги, та 

відчуття власної гід-
ності! (Дем’яненко 
Вікторія).

6. Раніше я брала 
участь в шкільних 
олімпіадах, декіль-
ка разів проходила 
на вищий рівень. 
У мене не було 
страху, сумніву 
та невпевненості, 
тому що мені було 
цікаво перевірити 
свої знання. Можу 
сказати точно, 
що не відчувала 
тривоги, тому що 
на олімпіаді я не 
вперше. Завдання 
були середнього 
рівня складності, 
але треба було 

згадати багато 
чого. Зміст завдань 
дуже відрізняв-
ся від шкільних 
олімпіад .У мене 
виникло бажан-
ня поглибити свої 
знання. Значення 
олімпіади полягає 
в тому, щоб кожен 
бажаючий мав 
можливість пере-
вірити свої знан-
ня, здобути нові. 
Якщо учень ніколи 
не брав участь в 
олімпіаді, то раджу 
це зробити, адже 
тоді він зрозуміє, як 
проходять іспити. 
(Ломова Анастасія).

7. До цієї олімпіа-
ди я брав участь у 
районних та шкіль-
них олімпіадах. В 
КиМУ я взяв участь 
в олімпіаді з історії 
України. Я, звичай-
но, трохи хвилю-
вався, але поста-
вив собі за мету 
лише перевірити 
свої знання. Коли 
отримав завдан-
ня, то був приємно 
вражений, адже 
ці завдання були 
логічно побудова-
ні, на відміну від 
районних олімпіад. 
Звичайно ж, мені 
було цікаво, де я 
відповів правильно 
і хотів би надолужи-
ти пропущені теми. 
На мою думку, 
олімпіада потрібна 
не для нагород або 
перемоги, а для 
визначення рівня 
знань, зрозуміти, 
що пропустив або 
погано вивчив. Але, 
не зважаючи ні на 
що, організація та 
сама олімпіада мені 
дуже сподобалась 
(Гапон Богдан).
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НОВОРІЧНІ ПОБАЖАННЯ
ВІД СТУДЕНТІВ КИМУ

Вітаю всіх студен-
тів і викладачів з 
Новим роком та 
Різдвом Христовим! 
Нехай цей рік при-
несе всім багато 
щастя, удачі, посмі-
шок, тепла і світ-

ла. Нехай він буде 
сповнений яскра-
вими фарбами, 
приємними вражен-
нями і радісними 
подіями. Бажаю 
всім у новому році 
бути здоровими, 
красивими, коха-
ними і успішними! 

Щасливих свят!     
Данченко Ольга, 

студентка 3 курсу 
Інституту жур-
налістики, кіно і 

телебачення, спе-
ціальність «журна-

лістика».

Щиро хочу побажа-
ти всім студентами 
незабутніх канікул, 
щоб кожен розпо-
чав Новий рік із 
бажанням творити, 
кохати та досягати 
поставленої мети, 
і щоб мрії ставали 
реальністю! Бажаю 

кожному гарно 
провести час із 
своїми рідними або 
друзями, набрати-
ся сил для нового 
навчального року. 
Наснаги та неймо-
вірних спогадів!

Чітак Владлена,  
студентка 3 курсу 

Інституту  між-
народних відносин, 

спеціальність «між-
народні відносини».

Мені подобаєть-
ся навчатися на 
кафедрі психології 

та педагогіки. Я 
вирішив, що буду 
навчатися на психо-
лога, тому що мені 
було цікаво пізнати 
себе та поведінку 
інших людей. Коли 
я вирішував в оди-

надцятому класі, 
де хочу навчатися, 
натрапив на цей 
університет, поди-
вився сайт і зрозу-
мів, що це – моє. 
Я бажаю від кафе-
дри психології та 
педагогіки усім гар-
ного Нового року, а 
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також ти, хто хоче 
вступити в КиМУ, 
гадаю, вам буде 
корисно навчатися 
на кафедрі психо-
логії, ви можете 
пізнати цю науку, 
зрозуміти, що вам 
потрібно в житті, 
чого ви, насампе-
ред, хочете.
Денис Домащенко, 

студент 3 курсу 
Інституту лінгвіс-

тики та психології, 
спеціальність «пси-

хологія».

У цей університет я 
поступив тому, що 
закінчив медичний 
коледж, це було 
пов’язано з тим, що 
лікувальна справа 
мені не дуже подо-
балася, вирішив 
піти  в іншу сферу – 
фармація. 
Подобається 
навчатися на 
цьому факультеті. 
По-перше, група 
гарна, викладачі 
доцільно поясню-
ють навчальний 
матеріал, взагалі 
університет зали-
шає гарне вражен-
ня. Від усіх фар-
мацевтів бажаю, в 
першу чергу, для 
абітурієнтів, Новий 
рік – це свято, яке 
буває один раз на 
рік, тому його про-
вести треба так, 
щоб запам’ятало-
ся на все життя! 
Бажаю, щоб воно 
(свято) було неза-
бутнім, веселим! 

Вознюк Микола,  
студент 2 курсу 

фармацевтичного 
факультету, спеці-

альність «фарма-
ція».

Вітаю всіх із при-

йдешнім Новим 
роком! Бажаю всім, 
як завжди, щастя, 
любові, здоров'я, 
радості, звісно ж, 
не без цього. Ще 
багато грошей в 
Новому році і бага-
то роботи. З Новим 
роком!

Богдан Злата, 
студентка 3 курсу 
юридичного інсти-

туту, спеціаль-
ність «право».

Хочу привітати 
всіх з новорічни-
ми святами. Хочу 
побажати нашій 
адміністрації щастя, 
здоров'я та всьо-
го найкращого, а 

також гарних сту-
дентів. Зичу нашим 
прекрасним викла-
дачам розвитку 
в академічному 
просторі та багато 
гарних і щасливих 
днів.

Амір Данеж, сту-
дент 2 курсу 

Інституту міжна-
родних відносин, 

спеціальність «між-
народне право».

Для мене,   мабуть, 
як і для всіх сту-
дентів, найкращим 
новорічним пода-
рунком буде добре 
скласти іспити, щоб 
спокійно зустрі-
чати Новий рік та 
Різдво у колі рідних 

і друзів. Тому хочу 
побажати всім сту-
дентам успіхів у цій 
справі, адже зали-
шилося зовсім тріш-
ки до фінішу.
Ощасливте своїх 
батьків гарним 
закінченням семе-
стру!
Пєскова Анастасія, 
студентка 1 курсу 
Інституту лінгві-

стики та психоло-
гії, спеціальність 

«філологія». 

Інтерв’ю брали 
Юлія Соценко 
Іванна Маруга

Діана Джедді
Наталія Коновал



Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

12

ІНТЕРВ’Ю

ІНТЕРВ’Ю З ОЛЕНОЮ ВДОВИЧЕНКО

9-го листо-
пада 2019 
року Олена 
Вдовиченко 
провела 
захоплю-
ючий май-
стер-клас, 
під час 
якого сту-
денти тре-
тього курсу 
інституту 
кіно та телеба-
чення дізналися 
детальніше про 
сферу телевироб-
ництва, технології, 
що використо-
вуються в ефірі, 
етапи розвитку 
сюжету. Ексклюзив 
від Олени про 
махінації влади та 
головні кроки, щоб 
позбутися підвод-
них каменів на ТБ. 

Які у Вас враження 
від майстер-класу?

Позитивні вражен-
ня, я завжди люблю 
виступати перед 
студентами, розра-
ховуючи на те, що я 
буду їм корисна. Я 
теж з чогось почи-
нала, відвідувала 
майстер-класи у 
Івана Гребонюка та 
Андрія Колобка… 
Відповідно ці всі 
люди допомогли 
мені надихнутися 
і спрямуватися в 
правильному руху 
для навчання, щоб 
поліпшити свої 

професійні навики і 
отримувати ту поса-
ду, яку я зараз маю.

Як Ви можете оха-
рактеризувати себе 
в двох словах?

Позитивна і енер-
гійна!

Чому саме така?

Позитивна, тому 
що постійно жит-
тєрадісно дивлюся 
на своє життя і 
на будь-які події, 
які відбуваються 
в моєму житті, а 
енергійна - багато 
чого встигаю зро-
бити, продуктивна, 
поєдную багато різ-
них сфер.

Коли Ви вирішили 
стати журналістом і 
чому?

Насправді, я ніко-
ли не мріяла і 
не думала, що 
буду журналіс-
том. Журналістика 
несподівано для 
мене з‘явилася. 

Насправді, для 
самої себе, це 
було 2013 році, 
коли я прийшла 
в Київську регіо-
нальну компанію 
в «Новини блок», 
я почала, по суті, 
відразу займатися 
журналістською 
діяльністю, зрозу-
міла, що я пов‘яжу 
з цим своє життя. 
Мене це захопило, і 
я залишалась в цій 
професії !

У чому плюси і 
мінуси роботи жур-
наліста?

Плюси, по-перше, 
широка комунікація,
по-друге, ти маєш 
коло цікавих, твор-
чих людей, які 
мають загальну 
широку ерудицію, 
по-третє, це індиві-
дуально залежить 
від людини задово-
лення тим, чим ти 
займаєшся, тому 
що ти відчуваєш від 
цієї професії, що 
ти розповсюджуєш 
суспільну корисну 

роль. 
Мінуси 
- це, зви-
чайно, 
стресова 
діяль-
ність, 
деколи 
небезпе-
ка, іноді 
бува-
ють такі 
історії, 

що нападають на 
журналіста. В мене 
такого досвіду не 
було, наприклад 
з моїми колегами 
таке траплялося, 
коли при виконан-
ні своїх обов’яз-
ків було вчинено 
напад, зі сторони 
звичайної особи. 
Ця людина душила 
мого колегу.
Такі історії трапля-
ються також, це 
негативний чинник 
нашої професії, і 
скоріше негативне 
явище цієї політич-
ної системи, хоті-
лось би,щоб цього 
не було.

-Опишіть своє най-
більше досягнення 
і найбільш вражаю-
чий провал?

Кожен свій сюжет я 
вважаю невеликим 
досягненням, але 
навесні цього року 
я знімала сюжет 
«Відкриття» перше 
вдалося зафіксува-
ти факт корупції.
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Знімали на камеру?

Так.

Це було таємно?

Це було таємно, в 
цьому є інкорпора-
ція. Я працювала як 
агент. Вживаючись 
в цю роль, вдалося 
зафіксувати підкуп, 
зокрема виконав-
ців цієї роботи, за 
фактом було пору-
шення криміналь-
ного провадження, 
відкрито справу. 
Провал: у мене 
був випадок, коли 
працювала на регі-
ональному телеба-
ченні, за п’ять хви-
лин до ефіру злетів 
суфлер та сценарій 
тексту на десять 
сторінок всієї про-
грами, і він навіть 
не відновився.

Чи бувають момен-
ти, коли Вас зали-
шає натхнення 
(втрачаєте віру в 
себе, свій бізнес)?

Я, звичайно, як і 
кожна жива люди-
на, маю  час злети, 
коли мені здаєть-
ся, що я займаюся 
чимось не тим, я 
находжу для себе 
час, ходжу в спорт-
зал, або бігаю вран-
ці. Коли людина 
займається упро-
довж багатьох років 
однією діяльністю, 
мені здається в усіх 
з’являються таке,-
що настає якась 
така апатія, і ліки 
від цієї апатії - це 
подорожі, танці  чи 
спортзал.

 Інтерв’ю провела 
Діана Джедді
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ІНТЕРВ’Ю З ГРАВЦЯМИ U-19 ДИНАМО (КИЇВ)
ІЛЛЕЮ ЗАБАРНИМ

ТА КОСТЯНТИНОМ ВІВЧАРЕНКОМ

Кожна людина, яка 
хоча б краплинку 
цікавиться україн-
ським футболом, 
не раз чула багато 
думок щодо його 
розвитку в сучас-
ній Україні. Але як 
воно насправді? На 
це питання нам 
спробують дати 
відповідь пред-
ставники молодого 
покоління україн-
ського футболу, 
а саме – два пер-
спективних гравці 
“Динамо Київ” U-19 
Ілля Забарний 
та Костянтин 
Вівчаренко.

Доброго дня, хлоп-
ці! Ви як молоде 
покоління укра-
їнського футболу 
маєте знати і від-
чувати на власній 
шкурі, як саме роз-
вивається футбол в 
Україні. Ілля, як Ви 
можете охаракте-
ризувати розвиток 
футболу як вид 
спорту в Україні?

Доброго дня! На 
мою думку, футбол 
в Україні знаходить-
ся на середньому 
рівні, якщо порів-
нювати його з усіма 
іншими країнами. 
В нашій країні є всі 
можливості, щоб 
стати професійним, 
здібним футболіс-
том. Єдине, чого б 
дуже хотілось – це 



Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

15

ІНТЕРВ’Ю

сильніший чемпіо-
нат України. Я б не 
сказав, що він зов-
сім поганий, але і 
назвати його “смач-
ним” не піднімаєть-
ся язик.

Як вважаєте Ви, 
Костянтин?

Я цілком і повні-
стю погоджуюся 
з Іллею, але хочу 
доповнити. Футбол 
в Україні не хоче 
прогресувати, 
бо країна, клуби, 
“люди, в яких є 
можливості», не 
роблять усе мож-
ливе, щоб у дітей 
були максимальні 
умови для розвитку 
та тренувань.

Чи могли б Ви, 
Костянтин, трішки 
розповісти про пер-
спективи розвитку 
футболу в Україні?

Так, звісно. В 
Україні є велика 
перспектива, тому 
що в нас є дуже 
здібна молодь, яка 
показує себе чудо-
во на міжнародній 
футбольній арені. 
Ось, наприклад, 
українці чемпіони 
світу U-20 в цьому 
році.

Ваша думка, Ілля?

Я більш ніж впев-
нений, що в укра-
їнського футболу 
є майбутнє! Наші 
команди вже дове-
ли, що вони можуть 
змагатися з гранда-
ми і бути на одному 
рівні з ними, навіть 
краще. Костянтин 
привів дуже гарний 
приклад. Із кожним 

наступним роком, 
наші команди 
досягають нових і 
нових висот. Тому 
перспектива укра-
їнського футболу 
дуже хороша.

Хотілося б почути 
також від вас, Ілля, 
які проблеми сьо-
годні переборює 
український фут-
бол?

На мою думку, дуже 
велика проблема 
українського фут-
болу – це те, що 
немає достатньої 
кількості справді 
якісних полів для 
тренувань та ігор. 
У холодну пору 
року грати майже 
неможливо, бо 
поля замерзають і 
залишається лише 
тренування в мане-
жі, на критому полі, 
але в Україні є 
лише два манежі: в 
Києві та Дніпрі, але  
цього недостатньо. 
Велика проблема 
також – це низька 
конкурентоспро-
можність команд, 
не всі команди та 
їх гравці навчені на 

достатньому рівні, 
щоб демонструвати 
круту конкурен-
тоспроможність. 
Відтак, наш чем-
піонат бажає бути 
кращим.

Костянтине, чи 
бажаєте Ви щось 
доповнити?

Так! Є дуже багато 
причин. Ілля уже 
назвав головні. Я 
можу лише сказати: 
попри це все, ми 
повинні бути одним 
цілим і йти до своїх 
мрій.

Дякую, хлопці, за 
розгорнуті відповіді! 
В мене є ще одне 
питання, Ілля: гра-
ючи у такій відомій 
команді, як Динамо 
(Київ), чи відчува-
єте ви перевагу 
над супротивника-
ми? Які українські 
команди можуть 
позмагатися з вами 
на одному рівні?

На цей момент, 
щоб обіграти будь-
яку команду, треба 
прикласти чима-
ло зусиль. Деякі 

команди, можливо, 
не всі ігри прово-
дять добре чи на 
максимумі зусиль, 
але на такого 
супротивника як 
«Динамо» вони 
завжди налаштову-
ються, морально та 
фізично готуються 
до зустрічі. Та саме 
через це можуть 
бути складнощі, а 
взагалі, звичайно, є 
переваги над бага-
тьма командами. Ви 
повинні розуміти, 
що «Динамо» –  це 
команда, яка зби-
рає кращих гравців. 
Хочу виокреми-
ти таку команду 
як «Шахтар». Ця 
команда грає на 
одному рівні з 
нами. З ними в нас 
найскладніші ігри 
з усіх. Я не хочу 
перераховувати всі 
команди, і як вони 
грають –це займе 
дуже багато часу, 
але скажу точно, 
що кожна команда 
може дати бій!

Костянтине, ваша 
думка?

Хочу доповнити 
до слів Іллі, що 
ми не відчуваємо 
такої вже і перева-
ги. Ми всі – одна 
футбольна сім’я та 
друзі, кожен клуб 
виходить проти нас 
і б’ється до кінця, і 
кожен поважає це! 

Дякую хлопці за 
таку інформатив-
ну бесіду! Всього 
вам найкращого, а 
головне – успіхів у 
вашій справі.

Бесіду вів
Богдан Шуст
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ЗУСТРІЧ СТУДЕНТІВ КИМУ
ІЗ ПРЕДСТАВНИКОМ ПРООН В УКРАЇНІ

Відбулася зустріч 
студентів КиМУ 
з паном Стеном 
Вейцманом, рад-
ником із питань 
миру та розвитку 
ПРООН в Україні.

На лекції були при-
сутні студенти 1-го 
курсу університету 
спеціальностей: 
«міжнародні відно-
сини», «міжнародна 
економіка» та «жур-
налістика». Лекція 
проводилася винят-

ково англійською 
мовою.

Основною метою 
зустрічі стало обго-
ворення зі студен-
тами шляхів покра-
щення ситуації на 
Сході України, який 
наразі вивчає ООН. 

Першокурсники 
активно відповідали 
на питання та під-
тримували диску-
сію. Стен Вейцман 
обговорив також 

такі важливі теми, 
як: Майдан 2013 
року, анексію АРК 
2014 року, форму-
лу Штайнмайєра і 
показники розвитку 
різних галузей щодо 
ситуації на Сході 
України за 2017–
2018 роки. 

Це була дійсно 
чудова можливість 
саме для студен-
тів КиМУ дізнатися 
багато нового та 
цікавого від спілку-

вання з людьми з 
інших країн, а також 
поліпшити свій 
рівень володіння 
англійською мовою. 

Після завершення 
заходу першокур-
сники подякували 
пану Вейцману за 
лекцію та подару-
вали символічні 
сувеніри від універ-
ситету.

Матеріал 
підготувала

Олена Тюріна
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КРУГЛИЙ СТІЛ «EHEALTH – НОВИЙ
НАПРЯМОК У МЕДИЦИНІ»

12 грудня 2019 
року на фармаце-
втичному факуль-
теті КиМУ відбув-
ся круглий стіл 
«eHealth – новий 
напрямок в меди-
цині». Організатор 
і модератор захо-
ду О.В.Гетало, 
заступник декана 
фармацевтичного 
факультету КиМУ.

Учасниками круг-
лого столу стали 
студенти 4-го курсу 
фармацевтично-
го факультету та 

науково-педагогічні 
працівники факуль-
тету.

З вітальним сло-
вом виступив декан 
фармацевтичного 
факультету Л.Г. 
Шостак, зазначив-
ши, що: «еHealth 
– найважливіша 
складова медичної 
реформи в Україні. 
Без неї не можуть 
досконало працю-
вати ані реімбур-
сація, ані принцип 
«гроші за пацієн-
том».

Завідувач кафедри 
управління якістю, 
стандартизації та 
безпеки лікарських 
засобів Л.А. Бутко 
підкреслила важ-
ливість Е-Health, та 
впровадження е-ре-
цепта: «Це – така 
система, яка значно 
полегшує отриман-
ня безкоштовних 
ліків за програмою 
"Доступні ліки".

Електронний 
рецепт почав пра-
цювати з 1 квітня 
2019 року, він спро-

стив процедуру 
реєстрації та випи-
сування рецепта. 
Це вагомий крок до 
системи страхової 
медицини в країні».

Студенти виступили  
з доповідями:
• Діана Данільчук 
«mHealth – мобіль-
на охорона в здо-
ров’я у сучасному 
світі»
• Діана Пуйда 
«еHealth – в 
Україні»
• Вікторія Курочка 
«Історія електро-
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нного рецепта»
• Юля Войтко 
«Електронний 
рецепт»
• Василина Більська 
«Доступні ліки – 
урядова програма в 
Україні»
• Аліна Козорєзова 
«Електронний 
рецепт в Україні- 
погляд юристів»
• Наташа Іванченко 
«Система тран-
скордонного 
обміну рецептів 
в Європейському 
Союзі»
• Марина Дейнега 
«Електронна охо-
рона здоров’я в 
Польщі».

Студенти фарма-
цевтичного факуль-
тету представили 
цікаві доповіді та 
яскраві презента-
ції, висвітлюючі 
важливі моменти 
медичної реформи 
в Україні та її вплив 
і зміни в наданні 
фармацевтичної 
послуги для пацієн-
тів.

Підводячі підсум-
ки круглого столу 
О.В.Гетало заува-
жила, що проведен-
ня таких  заходів 
дуже корисне для 
студентів, оскільки 
дає змогу під іншим 
кутом поглянути на 
власний доробок. 

Також важливо 
ділитися отримани-
ми результатами, 
опанувати навички 
доповідача, які зна-
добляться не тільки 
під час основного 
захисту магістер-
ських робіт, а й у 
майбутній профе-
сійній діяльності.
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УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО 
ФАКУЛЬТЕТУ КИМУ В МОНІТОРИНГУ 
ДОСТУПНОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Відповідно до ініці-
ативи Бюро ВООЗ 
в Україні у жовт-
ні – грудні 2019 
року на території 7 
областей України 
та м.Києві прово-
дився перший етап  
моніторингу доступ-
ності лікарських 
засобів та виробів 
медичного при-
значення (моніто-
ринг). Бюро ВООЗ 
в Україні визна-
чило Громадську 
організацію 
«Всеукраїнська 
фармацевтична 
палата» виконав-
цем моніторингу. 

Голова правління 
ГО «ВФП» Олег 
Іванович Клімов 
звернувся до  пре-
зидента Київського 
міжнародного уні-
верситету Хачатура 
Володимировича 
Хачатуряна із 
проханням долу-
чити студентів та 
співпрацівників 
фармацевтично-
го факультету  до  
участі в моніторингу 
аптечних закладів 
м.Києва. Проректор 
з науково-педа-
гогічної роботи 
КиМУ Світлана 
Миколаївна 
Мартиненко під-
тримала звернення  
голови ГО «ВФП» і 
наголосила на важ-
ливості участі май-
бутніх фармацевтів 

у моніторингових 
дослідженнях.
 
Декан фармаце-
втичного факуль-
тету Любов 
Геннадіївна Шостак 
визначила моні-
торингову групу 
в такому складі 
: Пономаренко 
Маргарита 
Іванівна, Мандрика 
Вікторія Євгенівна, 
Гришко Вікторія 
Миколаївна, 
Щербак Лілія 
Сергіївна та керів-
ника моніторинго-
вої групи – Ольгу 
Володимирівну 
Гетало  (заступник 
декана фармаце-
втичного факульте-
ту).
 
18 жовтня 2019 
року відбувся пер-

ший тренінг в офісі 
Представництва 
ВООЗ в Україні 
(м.Київ, вул. 
Ярославська, 58), 
де пройшло навчан-
ня моніторингової 
групи щодо збору 
інформації в аптеч-
них закладах та 
видано планшет з 
програмним забез-
печенням.

Представник ВООЗ 
в Україні Світлана 
Пахнутова наголо-
сила про важли-
вість моніторинго-
вих даних для вияв-
лення доступності 
населення України 
до життєвонеоб-
хідних лікарських 
засобів, ВООЗ є іні-
ціатором подібних 
моніторингів у всьо-
му світі.

Щоб створити 
умови для регуляр-
ного моніторингу 
важливих показни-
ків доступу на рівні 
пацієнта, в 2016 
році ВООЗ запусти-
ла мобільний дода-
ток EMP MedMon 
для моніторингу 
цін та наявності 
лікарських засобів 
в рамках діяльно-
сті Департаменту 
ВООЗ по основних 
лікарських засобів і 
технологій охорони 
здоров'я.

EMP MedMon – про-
стий у використанні 
додаток для смарт-
фонів, тестований 
більш ніж в 20 кра-
їнах, який дозволяє 
оперативно і без 
високих витрат зби-
рати дані і оцінюва-
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ти лікарські засоби 
та іншу продукцію 
охорони здоров'я в 
медичних устано-
вах.

Пілотний проект 
Євробюро ВООЗ 
в рамках Цілей 
сталого розвитку 
з моніторингу цін 
та наявності лікар-
ських засобів ВООЗ 
в 2019 році направ-
лений на вирішен-
ня трьох основних 
завдань.

1. Оцінити поточ-
ний стан справ з 
наявністю основних 
лікарських засобів 
і цінами на них. В 
даному досліджен-
ні розглядаються 
лікарські засоби, які 
складають перелік 
основних лікар-
ських засобів, що 
відслідковуються 
на глобальному 
рівні. Цей перелік 
використовується 
для рутинного моні-
торингу та засно-

ваний на базовому 
переліку основних 
лікарських засобів 
ВООЗ 2017 року, 
та визначений 
для показника цілі 
сталого розвитку 
(SDG 3.b.3). Крім 
того, в досліджен-
ня входять ключові 
препарати, які відо-
бражають державні 
пріоритети.

2. Оцінити зміни 
цін і наявність 
лікарських засобів 

в результаті впро-
вадження останніх 
державних стра-
тегій в області 
ціноутворення;

3. Протестувати 
механізм збору 
даних щодо наявно-
сті і цін на лікарські 
засоби, побудо-
ваний за принци-
пом обстеження 
із застосуванням 
смартфона / план-
шета.

16 грудня 2019 року 
пройшов другий 
тренінг з підведен-
ням підсумків про-
веденого першого 
етапу моніторингу 
та обміну досвідом 
між моніторингови-
ми групами України, 
навчання щодо дру-
гого етапу.
 
За цей період моні-
торинговою групою 
фармацевтичного 
факультету зібра-
но та опрацьовано 
дані з 13 аптечних 
закладів м.Києва, 
результати  від-
правлені на сервер 
до центрального 
офісу Бюро ВООЗ в 
Женеві.

Наші майбутні 
фахівці з фарма-
ції справилися 
з поставленим 
завданням на від-
мінно.

Моніторингова 
група не отримала 
жодного зауважен-
ня щодо результатів 
збору!

Ми пишаємося 
нашими студента-
ми!
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ЗНАЙОМТЕСЯ: ІНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

ГРУДЕНЬ ТЕАТРАЛЬНИЙ

Театр – явище, яке 
є популярним із 
моменту заснуван-
ня до сьогодення. 
Але чи часто ми 
ходимо на спектаклі 
та вистави?

Місяць тому студен-
ти-бакалаври 4-го 
курсу спеціальності 
«сценічна майс-
терність» під керів-
ництвом народного 
артиста України 
Лева Сомова пред-
ставляли виставу 
«Міщанин-шляхтич» 
Мольєра, комедію 
на дві дії.

У першу чергу я 
йшов подивитися 
на друзів, які грали 
на сцені, але на мій 
превеликий подив, 
їх я не побачив! На 
сцені були персо-
нажі, герої, але ніяк 
не мої знайомі. Їх 
акторська гра була 
настільки сильною, 
що в перші хвили-
ни мій розум був у 
конфлікті з самим 
собою: він бачив 
знайомі обличчя, 
однак не міг їх впі-
знати!

Крім видатної 
акторської гри хочу 
наголосити ще й 
на гумористичному 
складнику, адже це, 
все-таки, комедія. 
Як не дивно, але 
тут теж все було 
на високому рівні, 

бо буквально після 
кожної другої фрази 
весь зал заповню-
вався сміхом. 

Спектакль тривав 
дві години. Помітив 
я, як вони про-
йшли? Ні! Адже на 
сцені все вигля-
дало ідеальним! 
Насправді за цією 
чудовою картинкою 
стоїть величезна 
робота над собою, 
безліч репетицій.

А наприкінці груд-
ня відбулася нова 
театральна подія 
в КиМУ: заліки з 
акторської майстер-
ності 1-го бакалавр-
ського курсу (май-
стерня народного 
артиста України 
Л.Н.Сомова) та 3-го 
бакалаврського 
курсу (майстерня 
доц. В.А.Суржі)! 
Творчі заліки також 
відбулися на висо-
кому мистецькому 
рівні!

Тому я рекомендую 
кожному шукати 
афіші та приходити, 
тим більше, що це 
безкоштовно.

А кращим показни-
ком якості роботи 
акторів є глядачі, 
які аплодують сто-
ячи!

Матеріал 
підготував

Едуард Штагер
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РАДІСТЮ СЕРЦЕ ГОРИТЬ!

Зима — найважча 
пора року. Якими 
б гарними не були 
засніжені пейзажі 
рідного міста, як 
би не тішили око 
дивовижні візерунки 
крижаних вітражів, 
вона залишається 
похмурішою з усіх 
сезонів.

Однак не треба 
засмучуватись, 
адже саме це моти-
вувало людей спо-
конвіку збиратися 
разом і святкувати 
найбільші в році 
свята, які припада-
ють саме на зиму, 
розфарбовуючи сірі 
короткі дні яскрави-
ми враженнями й 
теплом людського 
спілкування.

Для нас як європей-
ців головними є два 
зимові свята: Різдво 
Христове (като-
лицьке і православ-
не) й Новий Рік.

Згадаємо одну з 
основних святкових 
пісень, перекла-
дену десятками 
мов. Йдеться про 
неймовірну "Тиху 
ніч". Вперше вико-
нана в маленькій 
австрійській церкві 
на початку ХVIII ст. 
композиція скоро 

підкорила світ, а 
нині вона входить 
до культурної спад-
щини ЮНЕСКО.
Подаємо її пере-
клад нашою рідною 
мовою:

Тихая ніч, дивная ніч,
Все дріма, лиш не 

спить,
Благоговіє подружжя 

святе:
Дивного Сина послав 

Бог-Отець,
Радістю серце горить!
Радістю серце горить!

Тихая ніч, дивная ніч,
Голос з неба звістив:

Тіштеся: нині Христос 
народивсь:

Мир і спасіння для всіх
Він приніс,

Світло святе нам 
явив!

Тихая ніч, дивная ніч,
В небо нас Бог позвав:

Хай же відкриються 
наші серця:

І хай прославлять Його 
всі уста:

Він нам Спасителя дав!

Саме наш, україн-
ський, твір і понині 
улюблений тисяча-
ми європейських 
народів. Річ про 
"Дзвінку колядку, 
колядку дзвонів" 
більш відому як 
"Щедрик".

Вперше вона була 
виконана хором 
Київського універ-
ситету Святого 
Володимира взимку 
1916 року. В розпал 
Першої Світової 
Микола Леонтович 
закінчив шедевр 
свого життя й саме 
його обробка мело-
дії була перекладе-
на безліччю мов.

Згадаємо також 
першу українську 
національну опе-
ру-колядку "Ніч 
перед Різдвом", 
створену компо-
зитором Миколою 

Лисенком за одно-
йменною повістю 
М.Гоголя в 1872 
році. Лібрето до неї 
написав Михайло 
Старицький.

На межі століть під 
час утисків укра-
їнської мови та 
культури виходить 
опера, що уособлює 
українські мотиви.

Споглядаючи, як 
з року в рік люди 
повертаються до 
цих шедеврів, ми 
можемо наглядно 
бачити їх силу, що 
проходить через 
роки історії цих тво-
рів й тисячоліття 
історії зимових свят.

Свят, які дарують 
кожному з нас 
наснаги й сил на 
наступні роки, без 
яких ми не можемо 
уявити свого життя. 

Тож і тобі, дорогий 
читачу, бажає-
мо гарно зустріти 
Новий Рік і прове-
сти щасливе Різдво 
Христове!

Матеріал 
підготували

Варвара Лапшина 
Олександр 
Присяжнюк


