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ІЗ ПЕРШИХ УСТ

ІНТЕРВ'Ю З ПРЕЗИДЕНТОМ

КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

1. Шановний Хачатуре 
Володимировичу! Як Ви 
вважаєте, для жінки голов-
не подарунок чи увага?

Я думаю, що, в першу 
чергу, все ж таки увага, 
проте і без подарунка ніяк 
не обійтись. Будь-який 
подарунок – це увага, осо-
бливо, якщо презентований 
щиро та від душі. Якби я 
міг, то зробив би, щоб жіно-
че свято було не один раз 
на рік, тому що наші жінки 
заслуговують на більше!

2. Як Ви розумієте вислів 
«Жінки – з Венери, а чоло-
віки –  з Марсу»?

Я завжди говорив, що 
жінки – це в жодному разі 
не слабка стать, а ніжна, 
навіть сильніша за чоло-
віків. Про це свідчить 
їхня робота, наприклад, у 
Київському міжнародному 
університеті. Загалом, уся 
педагогічна праця трима-
ється на жіночих плечах. Я 
помітив, що рівень жіночої 
працьовитості більший, 
ніж чоловічий. Жінки більш 
відповідальні та з усією 
душею ставляться до своєї 
справи, роботи. Можу з 
упевненістю сказати, що 
весь університет тримаєть-
ся на наших любих жінках.

3. У ЗМІ дискутують щодо 
8 березня. Якою є Ваша 
думка щодо цього?

Чесно кажучи, я категорич-
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ГОВОРЯТЬ СТУДЕНТИ

Над інтерв'ю працювали
Іванна Маруга

Лідія Короленко

но проти відміни святку-
вання 8 березня. Якщо це 
пов’язано з комуністичною 
ідеологією, то, я вважаю, 
що ніяких суттєвих змін від 
цього не станеться. Якщо в 
мене була б можливість, то 
жіноче весняне свято було 
б не один раз на рік. Також 
це історія, а я проти того, 
щоб руйнували та пере-
писували історію на новий 
лад.

4. 9 березня виповнилося 
207 років з дня народжен-
ня Тараса Шевченка. Яке 
Ваше особисте ставлення 
до цього видатного поета, 
письменника, художника?

Безперечно, Тарас 
Григорович Шевченко – це 
пророк українського наро-
ду. В кожного народу є 
така особистість, яка в собі 
уособлює увесь менталітет 
і культуру нації, наприклад, 
в Італії – Леонардо да 
Вінчі, а в Україні – Тарас 
Шевченко, який є прикла-
дом патріотизму. У першу 
чергу, вражає те, що він – 
людина з народу, а також, 
як у ньому поєднався і 
письменник, і художник, і 
мислитель, і герой та сим-
вол української душі.

5. Що Ви хотіли б побажа-
ти нашим жінкам у День 8 
Березня?

Усім жінкам я бажаю 
щастя, міцного здоров’я, 
здійснення всіх мрій та 
бажань+ і, звісно ж, кохан-
ня! Бо світ тримається на 
коханні, і це дійсно так!

ПРО СВЯТКУВАННЯ МАСЛЯНИЦІ

СТУДЕНТАМИ КиМУ

Розпитувала
Дар'я Саліщева

Млинці полюбляють усі, 
дорослі й діти. Хтось 
любить їсти їх з варенням, 
з начинкою, зі сметаною 
або взагалі порожні.

Особливим приводом 
спекти млинці є підготов-
ка до Масляниці. На Русі 
цей день відзначався як 
радісне свято. Тільки уяві-
мо картини веселих днів, 
наповнених гамором і 
шумом, смач-
ними запаха-
ми млинців, 
передзвоном 
дзвіночків, що 
прикрашали 
нарядні трій-
ки!

Масляниця 
у 2021 році 
припадає на 
період з 8 до 
14 березня.

Ми розпитали 
у студентів 
КиМУ про 
їхнє ставлен-
ня до цього 
свята і як вони до нього 
готуються.

Ганна:
 - Розкажіть, як ви ставите-
ся до Масниці?
- Ставлюся відмінно. 
Родина обожнює це свято. 
Ми закуповуємо продукти 
і готуємо млинці з різними 
начинками. Увечері сідаємо 
за стіл та спілкуємося. Це 
свято нас чудово зближує.

Вікторія:
- Вікторія, у вас є якісь 
традиції, пов'язані з 
Масляницею?
- Так, я обожнюю приїжджа-
ти з друзями на ВДНГ. Там 
кожен раз влаштовують 
цікаві заходи до цього дня. 
В цьому році я обов'язково 
туди приїду на вихідних, 
щоб помилуватися краси-
вими декораціями й також 

подивитися 
на спален-
ня опудала 
Зими.

Єлизавета:
- З прийдеш-
нім святом, 
поділіться, 
будь ласка, 
деталями 
свого свят-
кування 
Масляниці.
- Насправді, 
я проводжу 
це свято 
скромно, 
але затиш-
но. Ми з 

моєю подругою в остан-
ній день Масляниці їдемо 
на Контрактову площу. 
Недалеко від неї є місце, 
де продають млинці. Ми 
завжди купуємо млинці 
з собою, а далі гуляємо 
Києвом і радіємо весні.
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ДЕНЬ ПТАХІВ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ

КАЛЕНДАР ПОДІЙ

Здавалося б, що ще, крім 8 
березня, можна святкувати 
в перший місяць весни?

Одне із призабутих свят – 
День птахів. В СРСР його 
святкували в кінці березня, 
а саме 23 числа, а зараз 
цим святковим днем є 1 
квітня.

Історія свята бере поча-
ток у Сполучених Штатах 
з 1894 року. Цей день мав 
стати кульмінацією програ-
ми із захисту птахів у дикій 
природі. Згодом ідея цього 
свята поширилась.

На початку минулого сто-
ліття свято прийшло й на 
терени України. Діти під 
наглядом учителів годува-
ли птахів, будували шпа-
ківні та розвішували їх на 

деревах. З кожним свят-
куванням приєднувалися 
все більше і більше людей, 
зокрема школярі, які готу-
валися до свята на уроках 
праці, будуючи шпаківні.

Після Другої світової війни 
День птахів святкували 
двічі на рік: восени та 
навесні.

Наприкінці 20 століття це 
свято стало більш фор-
мальним, на перше місце 
вийшли цифри, а емоції та 
насолоду від нього почали 
забувати. Люди сприй-
мали цей день як щось 
необов'язкове.

До речі, День птахів – то 
не тільки годування пер-
натих, а ще й прибирання 
довкілля після холодів. 

Підмітання вулиць, розчи-
щення снігу, прибирання 
сміття, залишків листя та 
гілля. В цілому 23 берез-
ня – а на сьогодні 1 квітня 
– можна назвати днем про-
щання з холодом та зимою 
й зустрічі тепла, весни та 
сонечка. Тому сьогодні 
існує Міжнародний день 
птахів, який святкують по 
всьому світу.

Саме в Україні це свято не 
набрало великої кількості 
прихильників. Але не варто 
забувати про пташок, які 
дарують нам приємні емо-
ції своїм співом.

Було б непогано, якби ми 
привітали птахів із прильо-
том після довгої відсутно-
сті. Достатньо лише виси-
пати трохи крупи на під-
віконня чи на балконі або 
піти до лісу та погодувати 
пташок там.

Щоб свято було більш ціка-
вим, можна побудувати 
власну шпаківню і повісити 
в лісі чи біля свого будинку. 
Якщо ж бажання будувати 
шпаківню немає, то одна 
висипана жменька насін-
ня або крупи теж принесе 
немало користі.

Насправді, це чудове про-
ведення часу на свіжому 
повітрі, особливо навесні, 
коли все починає квітнути 
та зеленіти.

Проводьте час із користю 
для себе і для природи!
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ПОДІЇ БЕРЕЗНЯ

КАЛЕНДАР ПОДІЙ

Міжнародний жіночий день 

Ще не зійшов сніг, а в душу 
лине весна. Мімозами, 
нарцисами та тюльпана-
ми вона нагадує нам про 
Міжнародний жіночий день! 
Вітання мамам і бабусям, 
сестрам і донечкам, коха-
ним дівчатам і жінкам!

Масляниця

Є одним з найстаріших 
свят слов'янських народів. 
Це свідчення збереженої 
традиції давньої культури. 
Смачне свято триває цілий 
тиждень, який передує нас-
танню Великого посту.

Всесвітній день поезії

День поезії – свято сло-
весного виру чуттєвості 
й уміння передати неви-
словлюване. За ініціативи 
ЮНЕСКО цей день святку-
ють щорічно. Поезія вирує 
в усіх життєвих подіях.

Міжнародний день театру

Відзначається щорічно з 
1962 року. Він був заснова-
ний у Відні на IX конгресі 
Міжнародного інституту 
театру (MIT) при ЮНЕСКО.

Діяльність MIT, згідно з 
його статутом, має бути 
направлена на «зміцнення 
миру і дружби між народа-
ми, на розширення творчої 
співпраці всіх діячів світу».

8
березня

8-14
березня

21
березня

27
березня

Про події розповіла
Діана Митченко
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Ілля Вікторович

1. Хто зробив перший 
крок? Скільки Ви вже разом 
у шлюбі?

Насправді, так не згадаю, 
хто саме зробив перший 
крок. Проте, скоріш за все, 
ініціатива була моя, я про-
являв увагу, подаруночки. 
І, до речі, перше побачення 
мало бути у кіно, проте не 
вийшло через деякі обста-
вини. 
Разом ми 10 років і 6 років 
у шлюбі. 

2. Коли Ви зрозуміли, 
що це саме Ваша людина? 

Коли я вперше побачив 
Вікторію, в мене одразу 
була мета завоювати її. 
Насправді,  в таких питан-
нях я  не такий  самовпев-
нений і не можу назвати 
себе авантюристом, як, 
наприклад, у фільмах, 
побачив і відразу зрозумів, 
що вона буде моя, але я 
ризикнув, спробував, а там, 
як буде!

3. Який найяскраві-
ший спогад із подружнього 
життя?

Оце так запитання… 
Скоріш за все, це народ-
ження моєї доньки – Злати.

4. Три правила ідеаль-
них сімейних стосунків?

Це поважати, цінувати 
та розуміти. Хочу додати 

МЕЛОДІЯ ДВОХ СЕРДЕЦЬ

ПОДРУЖЖЯ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ:

ПРО КОХАННЯ І НЕ ТІЛЬКИ
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також, що ні в жодному разі 
не можна змінювати, лама-
ти, перебудовувати людину. 
Бо, якщо ти так робиш, то 
це точно не твоя половин-
ка. Ти створюєш те, що ти 
хочеш і забуваєш, що всі 
ми різні. І тут або ти при-
ймаєш її такою, якою вона 
є, або це справді не твоя 
людина.

5. Чи святкуєте ви 
День Святого Валентина. 
Чи плануєте дарувати 
подарунки?  

Якщо немає роботи, 
то, безперечно, так. 
Подарунки, звичай-
но, даруємо! Один із 
пам’ятних – це наруч-
ний годинник, проте 
краще все ж робити 
приємні сюрпризи, не 
чекаючи свят. 

6. Ваші побажан-
ня закоханим студентам 
та науково-педагогічному 
колективу КИМУ в цей 
святковий день. 

Любіть і будьте кохани-
ми!  Цінуйте, поважайте та 
прислуховуйтесь до своїх 
коханих людей, будьте 
оригінальними у стосунках,  
бо саме Ваші другі поло-
винки створюють цілісність 
Вашого життя!

Вікторія Миколаївна

1. Хто зробив перший 
крок? Що саме Вас поєдна-
ло? 

На мою думку, саме доля 
зробила перший крок. У 
нас сталася  прикра ситу-
ація, що, можна сказати, і 
об'єднала. Так вийшло, що 
ми мали зустрітися,  і доки 

я сиділа в машині і чекала 
на Іллю, в мене викрали 
сумку, де були ключі від 
квартири та документи, 
тому побачення так і не 
склалося. 

2. Який найяскраві-
ший спогад із подружнього 
життя?             

Їх досить багато, головне 
– це народження дити-
ни. Також це і поїздки, і 

загалом той час, що ми 
проводимо разом і навіть 
придбання майна та безліч 
кумедних ситуацій, пов'яза-
них із цим. 

3. Три правила ідеаль-
них сімейних стосунків?                   

Я думаю, взаєморозуміння, 
підтримка і, гадаю, що в 
цих двох словах уже бага-
то сказано, тому додати 
немає чого. 

4. Чи святкуєте Ви 
День Святого Валентина?

Зважаючи на те, що ми 
– люди творчої професії, 
тому не завжди це вихо-
дить, тим паче, що зараз 
у нас росте творча донь-
ка, тому ми намагаємося 
заради неї підтримувати всі 
символи свята і традиції. 

Вона дуже в це вірить, і 
кожен рік ведемо її на май-
стер-клас, вона робить сер-
дечка. Ми ж навіть втом-
лені, п’ємо каву та радіємо 
від усього серця.

5. Який подарунок 
чоловіка Вам запам'ятався 
найбільше?

Знову ж таки, ми не підтри-
муємо, як вид подарунка 
зірвані квіти. І так само при-

щеплюємо нашій дити-
ні вміння берегти при-
роду. І, коли ще донька 
була дуже малою, це, 
звичайно, недоспані 
ночі, ще й тоді чоловіка 
не було в місті. Мені 
зателефонував у двері 
кур’єр і вручив конверт 
на SPA-процедуру. І 
тоді це був справжній 
релакс, і навіть не пер-
стні та сережки, а саме 
тоді –  можливість пов-

ністю відпочити. 

6. Ваші побажання 
закоханим студентам та 
науково-педагогічному 
колективу КиМУ в цей свят-
ковий день.

Кохання – це річ, яку 
насправді потрібно вихо-
вувати, тому моя порада 
саме студентам – доки 
ви молоді, цінуйте те, що 
насправді дає вам життя. 
Так, є у вас чудові стосунки 
з людиною, чому б і ні? Бо 
закоханість вона прийде у 
певний час, це буде певна  
іскра, і ви все зрозумієте. А 
загалом –  бережіть Ваші 
почуття!

Розмову вела
Сніжана Гур’янова

МЕЛОДІЯ ДВОХ СЕРДЕЦЬ
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ВСЕУКРАЇНСЬКА УНІВЕРСІАДА 2021

ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА

Київський міжнародний 
університет у 21 раз зустрі-
чав науково обдаровану 
молодь із різних регіонів 
України.

XXI Всеукраїнська 
Універсіада – конкурс нау-
ково-дослідних учнівських 
робіт – у цьому році від-
булася незвично (з ураху-
ванням карантинних обме-
жень) у три етапи, але цей 
новий онлайн формат жод-
ним чином не поступався 
звичним конференціям, які 
проходили в переповненій 
залі та університетських 
аудиторіях.

I етап Універсіади 
(онлайн-формат)

Був організований для 
учнів кількох регіо-
нів України: Донецької, 
Сумської та Київської 
областей. Були організо-
вані секції економіки, жур-
налістики, інформаційних 
технологій, англійської 
мови. Керівники секцій:  
Виноградчий В.І., декан 
економічного факультету, 
Могилевська О.Ю., зав. 
каф. економіки та менедж-
менту, Сініченко С.І., декан 
факультету інформаційних 
технологій, Самойлов О.Ф., 
директор Інституту журна-
лістики, кіно і телебачення 
зазначили високий рівень 
учнівських робіт, уміння 
викласти матеріал, захи-
стити свої роботи, впев-
нено і чітко відповідати на 
питання.
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II етап Універсіади

Відбувся у стінах 
Університету з дотри-
манням усіх карантинних 
вимог. Було організовані 
секції української мови 
(керівники: Рудаківська 
С.В., Іваненко Л.Б.),  укра-
їнської мови та літератури 
(Сальнікова В.О.), історії 
України (Самойлов О.Ф., 
Степаненко М.С.), геогра-
фії (Клик Б.О.), математики 
(Юрчук В.М.), англійської 
мови (Клик Б.О., Терехова 
М.А.), хімії (Банік А.С.). Учні 
впевнено захищали свої 
перші напрацювання, вміло 
відповідали на запитання. 
Захист пройшов жваво і 
успішно.

III етап Універсіади

Також організований 
онлайн у зв’язку з введен-
ням адаптивного каранти-
ну. На цьому етапі взяли 
участь учні гімназії № 136. 
Було організовано секції: 
Історичного краєзнавства 
(кер. Крупеня І.М., зав. 
каф. Міжнародних відно-
син і туризму), туризму 
(кер. Клик Б.О., викладач 
кафедри), хімії і біології 
(кер. Павловська М.О., 
директор медичного інсти-
туту, Гетало О.В., зав. каф. 
фармації, Шупяцький І.М., 
зав. каф. хірургічної сто-
матології), психології (кер. 
Нагачевська О.О., директор 
Інституту лінгвістики і пси-
хології, Логвіновська Л.М., 
зав. каф. психології).

Модератором заходу 
була Рудаківська С.В., 
яка привітала директора 
гімназії, керівників сек-
цій, учнів з участю у XXI 
Всеукраїнській Універсіаді 
та зазначила унікальний 

ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА
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досвід гімназії у роботі з 
молоддю. Цей етап було 
розпочато урочисто, керів-
ники структурних підроз-
ділів привітали директора 
гімназії Головко Наталію 
Ігорівну з почесним 1 міс-
цем у районному, і з 2 
місцем у міському конкурсі 
«Учитель року 2021», у 
номінації «Керівник закладу 
освіти».

Керівники секцій, заслухав-
ши доповіді учнів, змогли 
поспілкуватись із гімнази-
стами онлайн, відзначили 
високий рівень робіт, умін-
ня презентувати результати 
дослідження, вести діалог 
із керівниками секцій. 
Захист пройшов досить 
успішно.

Керівники секцій XXI 
Всеукраїнської Універсіади 
щиро подякували учням 
за їхню роботу, побажали 
подальших успіхів у науко-
вій діяльності, запросили 
на навчання до коледжу та 
університету за обраними 
спеціальностями.

Нагадуємо, що призери та 
учасники Універсіади отри-
мують нагороди, які дають 
суттєві знижки в оплаті за 
навчання, а саме:

диплом за 1 місце – 50 %, 

диплом за 2 місце – 30%, 

диплом за 3 місце – 20%, 

грамота – 10% знижки в 
оплаті за навчання.

Щиро вітаємо учасників і 
призерів Універсіади, бажа-
ємо подальших інтелекту-
альних і творчих звершень! 
Чекаємо в Київському між-
народному університеті!

ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА
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ВІТАЄМО
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ЦЕ МИ, ЛІЦЕЙ КиМУ

ФЛЕШМОБ ДО 150-РІЧЧЯ

З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

У  цьому році виповнюєть-
ся 150 років від дня народ-
ження Лесі Українки - укра-
їнської поетеси, драматурга 
і громадської діячки, класи-
ка української літератури.

Ця визначна подія зна-
йшла відгук у серцях міль-
йонів українців, оскільки 
Леся Українка — одна з 
найвизначніших постатей 
в історії української літе-
ратури.  Слухачі підготов-
чого відділення та ліце-
їсти КиМУ долучилися до 
Всеукраїнського флешмобу, 
читаючи улюблені вірші.

Учні зазначили, що у кож-
ного є свої улюблені твори 
з  великого літературного 
доробку, який залишила 
Леся: вражаючі поеми, про-
зові твори, вірші.

Окремі учні підготували 
доповіді, пригадали, що 
народилася Лариса Косач, 
саме таким є справж-
нє ім’я Лесі Українки, 25 
лютого 1871 року в місті 
Новограді-Волинському. 
Батько її – Петро Косач, 
був службовцем, мати – 
Ольга Драгоманова-Косач 
– письменницею, яка публі-
кувалася під псевдонімом 
Олена Пчілка.

Учні вказали на те, що важ-
ливою була атмосфера, в 
якій формувався характер 
Лесі, оточення надихнуло 
її на творчість, тому що 
в будинку Косачів часто 
збиралися письменники, 
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ЦЕ МИ, ЛІЦЕЙ КиМУ

художники й музиканти, 
влаштовувалися мистецькі 
вечори й домашні концер-
ти.

Було відзначено, що вели-
кий вплив на духовний 
розвиток Лесі Українки мав 
також дядько Михайло 
Драгоманов, відомий гро-
мадський і культурний діяч.

Для учнів важливим вия-
вився той факт, що свій 
перший вірш «Надія» 
Леся написала дев’яти-
річною дівчинкою, а вже у 
тринадцять років Ларису 
Косач почали друкувати. У 
1884 році у Львові в жур-
налі «Зоря» опублікували 
два вірші («Конвалія» і 
«Сафо»), під якими впер-
ше з’явилось ім’я – Леся 
Українка.

На початку 1893 року у 
Львові виходить перша 
збірка поезій поетеси «На 
крилах пісень».

Для молоді вражаючим є 
усвідомлення того, що вона 
дістала глибоку і різнобічну 
освіту, що вона знала 11 
мов, добре знала вітчиз-
няну і світову літературу, 
історію, філософію. І все це 
- завдяки матері, а також 
Михайлу Драгоманову, 
незважаючи на те, що ще 
в дитячі роки Леся захворі-
ла на туберкульоз, із яким 
вона боролась усе життя і в 
зв’язку з чим не ходила до 
школи.

Флешмоб довів, що молодь 
добре знає творчість Лесі 
Українки. Діти із задоволен-
ням читали її вірші та діли-
лися враженнями від її пое-
зії, працюючи над темою 
«Творчість Лесі Українки 
- код нації».
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ВІСТІ З КОЛЕДЖУ

СТУДЕНТИ-АКТОРИ КОЛЕДЖУ

ВИВЧАЮТЬ ДОСВІД СТАРШИХ

1. Розслаблення м'язових 
зажимів
2. Артикуляційна гімнастика 
3. Робота з діафрагмою 
4. Зачини 
5. Робота з голосом
6. Вправи з фізичною дією 
7. Дикція 
8. Скоромовки 
9. Монолог Барбульє 
10. Вислови про слово 
(Станіславський, Кнебель).

На початку березня у сту-
дентів сценічного мисте-
цтва Коледжу КиМУ була 
чудова нагода відвідати 
акторський показ, який 
організували бакалаври 
сценічної майстерності.

Під орудою викладачів 
сценічної мови – Алли 
Бінєєвої, викладача хоре-
ографіїї, режисера Валерії 

Демченко, викладача 
акторської майстерно-
сті Павла Макеєнкова та 
художнього керівника 1СМ 
курсу н.а. України Лева 
Сомова відбувся яскравий 
творчий показ.

Серед основних аспектів 
акторської майстерності 
студенти коледжу змогли 
оцінити таке:
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«СВОЇ СЕРЕД ЧУЖИХ» У НОВОМУ СЕЗОНІ НБА

Сезон НБА вже у самому 
розпалі. Десятки захоплю-
ючих моментів, сенсації та 
драйвовий баскетбол, за 
яким ми сумували.

Однак, українських уболі-
вальників цікавить те, як 
грають у найпрестижнішій 
баскетюольній лізі світу 
українські баскетболісти? 
Ситуація тут неоднозначна, 
тож давайте розглянемо 
все детальніше.

Почнемо з молодої зірки, 
яку хвалив сам ЛеБрон 
Джейм – Святослава 
Михайлюка. Святославу 
вже 23, він захищає кольо-
ри «Детройт Пістонс». Та 
поки що він не виділяється 
на фоні решти команди. На 
паркеті проводить 15 хви-
лин і набирає 7.6 балів з 
1.6 підборами в середньо-
му за гру.

Інколи Свят (як його про-
звали у Лізі) може видава-
ти непоганий перфоманс, 
наприклад, 15 балів проти 
Філадельфії. Але чіткої ста-
більності, на жаль, немає.

Хоча, тут питання до усієї 
команди, адже «Пістонс» 
перебувають на остан-
ньому місці у Східній кон-
ференції, тому поки що 
ця команда є лише тінню 
самої себе. Відтак, зали-
шається тільки гадати, чи 
почне команда із Мічигану 
та сам Свят запалювати, 
бо потенціал у команди є! 

СПОРТИВНА СТОРІНКА
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Але якщо Михайлюк хоча б 
має постійний ігровий час 
і команду, то з іншим укра-
їнцем – Олексієм Ленем – 
ситуація складніша. Перед 
стартом сезонау із Атланти  
він потрапив до екс-чемпі-
онів з Канади – «Торонто 
Репторз» та надовго там не 
затримався і йому, за влуч-
ним висловом українських 
фанів, «надали притулок» 
«Вашингтон Візардс». Це 
рішення приймалось швид-
ко, адже основний цен-
тровий команди зі столиці 
США вибув надовго.

«Візардс» розраховують 
вирішити дві головні про-
блеми команди – нала-
годити гру на підборі і 
хоч що-небудь зробити з 
обороною. Габарити Леня 
і його гра в обороні якраз 
можуть посприяти вирі-
шенню обох цих проблем. 
Та й Олексій розуміє, що 
потрібно боротися за кожну 
хвилину на майданчику. І 
судячи із дебюту, Олексій 
має є великі шанси на те, 
аби закріпитися у команді! 
Тож саме час заявити про 
те, що Україна має сильних 
гравців, 2 з яких мають від-
найти власну гру та дати 
командам стабільність!

Матеріал підготував 
Владислав Нужнов

СПОРТИВНА СТОРІНКА


