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ІЗ ПЕРШИХ УСТ

ІНТЕРВ'Ю З ПРЕЗИДЕНТОМ

КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Шановний Хачатуре 
Володимировичу, що 
для Вас означає свято 
9-го травня, яке симво-
лізує перемогу у Великій 
Вітчизняній війні?

День Перемоги – це той 
день, який повинен свят-
кувати весь світ, адже 
перемога була не тільки 
для радянських народів. 
Уявіть, щоб могло ста-
тися, якщо б перемогла 
Німеччина, як би ми жили 
зараз, що б відбувалося 
у світі загалом? Багато 
воєнних подій та політи-
ка Німеччини свідчила 
про те, що зараз ми б 
жили у досить обмеже-
них умовах, проте деякі 
історики стверджують, що 

Гітлер ніби-то планував 
створити окрему держа-
ву, завдяки чому Україна 
стала б незалежною. 
На мою думку, це все 
дурниці! Реалії такі, що 
Гітлер навпаки хотів, щоб 
Україна служила фашист-
ській Німеччині, він навіть 
колгоспи не чіпав, це була 
дуже зручна система для 
контролювання. Не для 
того загарбали землі та 
воювали, щоб потім нада-
ти державність і незалеж-
ність нашій країні.

Розкажіть, будь ласка, про 
Вашого батька, чим він 
займався?

Мій батько був унікальною 
і освіченою людиною, він 

був за освітою геологом. 
Не дивлячись на свою 
професію, він займався 
мистецтвом, був компо-
зитором і, взагалі, був 
дуже добрим і порядним. 
Мій батько з тих людей, 
хто ненавидів партійну 
й радянську систему. 
Бувало навіть таке, коли 
щось писали в газетах, 
якусь новину, він же це 
передбачав, адже досить 
добре вмів аналізувати те, 
що відбувається у світі.

Я дуже пишаюсь своїм 
батьком, тим, що він пере-
дав мені свої здібності 
до мистецтва, музики, 
письменництва. Я вва-
жаю, що, перш за все, це 
заслуга моїх батьків. Мій 
батько говорив, що боя-
гуз помирає двічі. Одного 
разу він навіть потрапив 
за грати через антира-
дянську позицію. Він 
завжди стверджував, що 
Радяньский Союз розва-
литься, що це лише тим-
часове явище.

Зараз у нашій країні теж 
непроста ситуація на 
Донбасі. Чи зможе дата 
перемир'я стати ще одним 
днем Перемоги в кален-
дарі?

Звісно, це лише питання 
часу. Наша країна зараз 
знаходиться в непростому 
становищі. Я вважаю, щоб 
налагодити цю ситуацію, 
варто зайнятися економіч-
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Над інтерв'ю працювали
Іванна Маруга,

Лідія Короленко

ВЕСНА ДАРУЄ ДУХОВНІСТЬ

КАЛЕНДАР ПОДІЙ

ним питанням і налагоди-
ти дипломатичні зв’язки з 
іншими країнами з точки 
зору інтересів України.

Чи зможе сучасне суспіль-
ство подолати різні кон-
флікти, чвари і революції?

Звісно, що може! Про це 
сказано в «Протоколах 
єврейських мудреців». 
Як раз в останньому 
протоколі вони писали, 
що наше майбутнє – це 
монодержава з центром 
в Ізраїлі, столицею має 
стати Єрусалим. Щось 
накшталт Європейського 
союзу, тільки, за думкою 
єврейських мудреців, 
об’єднатися має увесь 
світ. Майбутній президент 
такої могутньої держави 
повинен пройти спеці-
альне випробування, а 
обирати кандидатів має 
не народ методом голосу-
вання, а спеціальний уряд 
мудреців. Я вважаю, що 
це дуже чудова ідея і в 
такому випадку конфліктів 
стане набагато менше, а, 
можливо, й зовсім зник-
нуть. Раджу почитати цю 
книгу та обов’язково про-
аналізувати ідеї, які там 
висловлені, самостійно.

Що б Ви хотіли побажати 
нашим студентам?

Я вітаю всіх із цим святом 
– Днем Перемоги! Усім 
нашим колегам, студен-
там я бажаю міцного здо-
ров’я, щастя та кохання, 
тому що саме на коханні 
тримається світ!

Благовіщення
Це свято оновленої землі, 
пробудження життя при-
роди. Цього дня, вважали 
слов'яни, Дух світла бла-
гословляє Землю. З цього 
дня починалися постійні 
молодіжні дитячі весняні 
ігри, хороводи та подібні 
до них ігри, які збереглись 
від прадавніх часів.

Вербна неділя
В цей день святили вербу. 
Освячене вербне гілля 
вдома використовували 
для магічних ритуалів. 
Наші пращури вважали 
вербу священним дере-
вом, тому садили гілочку 
освяченої верби на городі 
чи в полі і ставили неве-
личкі букети під образами.

Чистий четвер
День, коли стригли дітей, 
прали білизну та одяга-
лись у все чисте, святко-
ве. Увечері, після відпра-
ви «страстів», люди несли 
додому запалену свічку в 
прагненні зберегти вогонь 
до приходу додому. 
Полум'я цієї свічки було 
як оберіг від злої сили.

Великдень
В цей день до церкви 
йшли всі люди та святили 
паски, яйця, сир, сало, 
ковбаси. Потім удома 
молились перед божни-
ком, голова родини брав 
миску зі свяченими стра-
вами і тричі обходив стіл. 
Починався обід, а після 
тривали великодні ігри.
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КАЛЕНДАР ПОДІЙ

ВЕЛИКДЕНЬ У 2021 РОЦІ

На жаль, уже другий 
Великдень поспіль через 
карантин в Україні ми 
маємо проводити вдома. 
Проте для читачів нашої 
студентської газети ми 
підготували цікавий 
матеріал про це свято та 
поради як весело прове-
сти його, не порушуючи 
карантинні норми.

Воскресіння Христове 
(Великдень) – це найго-
ловніше християнське 
свято, встановлене на 
згадку про Воскресіння 
Ісуса Христа з мертвих. 
Ключовий сенс свята: 
радість воскресіння 
сина Божого, перемога 
життя над смертю, світ-
ла над темрявою. Днем 

Великодня було обрано 
найближчу неділю після 
першого весняного повно-
го місяця (тобто, першого 
повного місяця після дня 
весняного рівнодення) – у 
цьому році він припадає 
на друге травня.

Важливим днем перед 
святом є Чистий Четвер. 
У цей день потрібно при-
брати оселю, підготува-
ти все до Великодня та 
самому скупатися. Раніше 
вважалося, що до сходу 
сонця потрібно скупатися 
в ополонці, річці або в 
лазні, бо вода рано вранці 
володіє цілющою силою. 
Крім того, в цей день при-
чащаються, а також наво-
дять у будинку чистоту і 

порядок. Так наші предки 
прибирали в хаті, білили 
печі, ремонтували огоро-
жі, приводили в порядок 
колодязі тощо.

А як же провести час сту-
дентам вдома щоб підго-
туватися до Великодня? 
Найкращим варіантом є 
приготування власноруч 
святкової паски. Це гар-
ний привід зібратися усією 
родиною щоб гарно та з 
користю провести час. 
Безліч рецептів ви змо-
жете знайти на просторах 
Інтернету.

Начинку та посипання ви 
можете вибрати на влас-
ний смак. Головне, що 
буде зроблена з любов’ю.

Свято аналізувала
Дар'я Саліщева
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КАЛЕНДАР ПОДІЙ

9 травня 2021 року – 76 
річниця Перемоги. Через 
карантинні обмеження 
влада Києва не могла 
дозволити традиційне 
святкування, але ми вша-
нуємо переможців зараз.

День Перемоги – Велике 
свято щастя і радості, 
болю і смутку. Мабуть, 
немає родин, старших 
представників яких не 

ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ НАД ФАШИЗМОМ

зачепила б ця страшна 
війна.

Студенти Київського між-
народного університету 
висловлюють щиру вдяч-
ність і глибоку пошану 
ветеранам і трудівникам 
тилу. Ви залишаєтся для 
нас поколінням пере-
можців, адже витрима-
ли ті випробування, які 
випали на Вашу долю, 

які підвладні тільки 
людям сміливим і силь-
ним духом, відважним, 
мужнім, люблячим свою 
Батьківщину, свій народ. 

Ми цінуємо Ваш подвиг 
для збереження життя!

Привітання підготувала
Дар'я Саліщева
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ГОВОРЯТЬ СТУДЕНТИ

НАПЕРЕДОДНІ СЕСІЇ

Студентів розпитувала
Діана Митченко

Наближається пора залі-
ків та іспитів, саме тому 
ми вирішили розпитати 
студентів КиМУ про те, які 
особливості їхнього сту-
дентського життя в цей 
відповідальний період вони 
могли б відзначити. 

Ось декілька від-
повідей на наші 
запитання.

Давиденко:
1) Чи складно в 
період екзаменів?
Ні, я на заочному
2) На який бал 
розраховуєте ?
3 чи 4, я не від-
мінниця
3) Що може впли-
нути на підсумкову 
оцінку?
Як готуєшся, як 
вивчиш.
4) Про літо що 
скажете?
Вже скоро - і це 
добре.
5) Збираєтеся  
відпочивати?
Ні.

Бабченко:
1) Як живеться напередодні 
екзаменів ?
Чудово
2) На який бал розрахову-
єш?
На досить високий, тому 
що я гарно підготувалась і 
моїх знань має вистачити.
3) Що може вплинути на 
бал?

Твоя підготовка і те, як ти, 
в принципі, розбираєшся 
в матеріалі, а також твоя 
поведінка протягом року, 
те, наскільки тебе полюбив 
твій викладач.
4) Про що більше думаєш, 
про літо чи про іспити?

Чесно, вже про літо. Я вже 
думками там.
5) Чи знаходите час відпо-
чити перед екзаменами?
Так, треба і відпочивати, 
але я роблю це досить 
рідко.

Івановська:
1) Як живеться напередодні 
екзаменів ?
Ой, важко дуже, бо пережи-
ваю.

2) На який бал розрахову-
єш?
Чесно, як напишу, так і 
напишу.
3) Що може вплинути на 
бал?
Хвилювання.
4) Про що більше думаєш, 
про літо чи про іспити?
Вже про літо.
5) Чи знаходиться час від-
почити перед екзаменами?
Ні.

Аерян:
1) Як живеться напередодні 
екзаменів?
Як зазвичай
2) На який бал розрахову-
єш?
На високих, бо я завжди 
прагну кращого.
3) Що може вплинути на 
бал?
Те, як ти готуєшся.
4) Про що більше думаєш, 
про літо чи про іспити?
Не знаю, мабуть, про літо.
5) Чи є час відпочити перед 
екзаменами?
Відпочиваю, але небагато.
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ЮЩУК ІВАН ПИЛИПОВИЧ

СТОРІНКА ПАМ'ЯТІ

Наукова громадськість, 
учені, мовознавці, науко-
во-педагогічний колектив 
і студенти КиМУ проща-
лися з Ющуком Іваном 
Пилиповичем, професо-
ром, завідувачем кафедри 
слов'янської філології і 
загального мовознав-
ства Київського міжна-
родного університету, 
Заслуженим діячем науки 
і техніки України, відмін-
ником освіти України, чле-
ном Національної спілки 
письменників України, 
членом Центрального 
правління та Головної 
ради Всеукраїнського това-
риства «Просвіта» імені 
Тараса Шевченка, лауреа-
том Всеукраїнської премії 
імені Бориса Грінченка, 
Всеукраїнської премії імені 
Івана Огієнка та премії 
імені Дмитра Нитченка.

Професор до останнього 
працював зі студентами, 
умів передати майбутнім 
журналістам і лінгвістам 
тонкощі мовних норм, 
використання складних 
граматичних конструкцій.
Студенти навчаються за 
його програмою, яка довго 
не втратить актуальності..

Вічна Вам пам’ять, 
шановний професоре, 
поборнику національної 
ідеї, українського слова!

Спогади нотувала
Діана Митченко
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В КиМУ нещодавно відбув-
ся фестиваль, який став 
справжнім святом україн-
ської творчої молоді!

Кінофорум зібрав талано-
витих дітей з різних куточ-
ків України: Краматорська, 
Дніпра, Бердянська, 
Львова, Хмельницького, 
Черкас, Сміли, Херсона, 
Києва.

Київський міжнародний 
університет став генераль-
ним партнером проєкту, 
засновником та голов-
ним продюсером якого є 
Олександр Молодцов.

Оргкомітет фестивалю: 
проф. Данченко Тетяна 
Володимирівна, прорек-
тор з навчально-виховної 
роботи; проф. Рудаківська 
Світлана Вікторівна, 
проректор з питань доу-
ніверситетської підго-
товки; проф. Ільїна Ніна 
Олександрівна, директор 
Інституту театрального 
мистецтва, заслужена 
артистка України, яка також 
була головою журі.

Члени журі – Самойлов 
Олексій Федорович, дирек-
тор Інституту журналіс-
тики, кіно і телебачення, 
к.і.н., доцент; Кочержук 
Денис Васильович – декан 
факультету музичного 
мистецтва; Дерюгін Віктор 
Іванович – завідувач кафе-
дри аудіовізального мис-
тецтва, заслужений діяч 
мистецтв України, режисер; 

Горенко Лариса Іванівна 
– професор кафедри 
музичного мистецтва, кан-
дидат мистецтвознавства; 
Бінеєва Алла Махмудівна 
– доцент кафедри сце-
нічного мистецтва,  член 
Акторської агенції НСКУ 
"Гільдія кіноакторів"; Мичак 

Людмила Володимирівна – 
викладач кафедри сценіч-
ного мистецтва; Жуковіна 
Вікторія – студентка групи 
2 СМ кафедри сценічно-
го мистецтва; Кириченко 
Марія – студентка магістра-
тури КиМУ.

ПОДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

VII КІНОФОРУМ МІЖНАРОДНОГО ДИТЯЧОГО ГУМОРИСТИЧНОГО 

КІНОЖУРНАЛУ «БАЙКИ»
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Відкриття кінофоруму 
перетворилось у справжнє 
зіркове шоу, коли на сцені 
виступали студенти спе-
ціальності «Сценічне мис-
тецтво» – вихованці май-
стерні Демченко Валерії 
Петрівни, викладача кафе-
дри сценічного мистецтва.

З привітаннями до гостей і 

ПОДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

учасників фестивалю звер-
нулись: проф. Данченко 
Тетяна Володимирівна, 
проф. Рудаківська Світлана 
Вікторівна, проф. Ільїна 
Ніна Олександрівна.

Відбулися конкурси оратор-
ської, вокальної, акторської 
майстерності, які виявили 
прекрасні таланти дітей у 

різних вікових категоріях.

Ми щиро вітаємо при-
зерів і дипломантів VII 
Кінофоруму міжнародного 
дитячого гумористично-
го кіножурналу «БАЙКИ 
2021». Запрошуємо на 
навчання в КиМУ! Бажаємо 
учасникам конкурсу 
подальших творчих успіхів!
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ПОДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

ХХVІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ
СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ «РОЗВИТОК СТУДЕНТСЬКОЇ 

НАУКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: РЕЗУЛЬТАТИ І ПЕРСПЕКТИВИ»

«Просвіта» імені Тараса 
Шевченка», народний 
артист України, доцент, 
завідувач кафедри шоу-біз-
несу Київського національ-
ного університету культури 
і мистецтв: «Науково-
дослідницька і творча 
діяльність студентів в 
освітньому процесі: пріори-
тети, напрямки, інновації»; 
Бутик Михайло Васильович 
– декан факультету будів-
ництва та архітектури 
Київського міжнародного 
університету: «Наукові 
дослідження молодих уче-
них у процесі розвитку 
інформатизації архітек-
турної освіти»; Кочержук 
Денис Васильович – декан 
факультету музичного 
мистецтва Київського між-
народного університету: 

20 травня 2021 року відбу-
лася традиційна щорічна 
XXVI Міжнародна науко-
во-практична конферен-
ція студентів, аспірантів і 
молодих учених «Розвиток 
студентської науки в умо-
вах євроінтеграції: резуль-
тати і перспективи». 

Тематичними напрямами 
роботи були:

• Соціальна активність 
молоді: зарубіжний досвід і 
можливості для України
• Студентська наука 
і освіта: утвердження ака-
демічної доброчесності та 
наукової етики
• Наукові дослідження 
молодих учених в умовах 
інноваційного розвитку 
суспільства
• Проблеми сьогоден-
ня та перспективи розвитку 
студентської науки
• Студентські наукові 
дослідження та IT: інфор-
маційна безпека в умовах 
становлення цифрового 
суспільства
• Прикладні аспек-
ти студентських наукових 
досліджень / проєктів
• Юридична наука 
формування правової / гро-
мадянської культури молоді 
в умовах євроінтеграції
• Правові аспекти 
сучасних наукових дослі-
джень
• Соціокультурна 
динаміка формування сту-
дентської науки в галузі 
культури і мистецтва

Із привітальним словом і 
побажанням плідної праці 
до молодих учених і сту-
дентів звернувся президент 
Київського міжнародного 
університету професор 
Хачатур Володимирович 
Хачатурян. Успіхів у роботі 
конференції та наукових 
досягнень нашій науковій 
еліті побажала проректор 
з науково-педагогічної 
роботи, доктор педаго-
гічних наук, професор 
Мартиненко Світлана 
Миколаївна.

Під час пленарного засі-
дання з панельними допо-
відями виступили Стеценко 
Кирило Вадимович 
– голова Київського 
міського об’єднання ГО 
«Всеукраїнське товариство 
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«Інноваційні підходи до 
розвитку студентської 
науки в ЗВО»; Алексанян  
Валерій   Ігорович   –   
голова Наукового товари-
ства студентів Київського 
міжнародного університе-
ту: «Діяльність науково-
го товариства КиМУ: від 
ідеї до реалізації»; Клик 
Богдан Олегович – аспі-
рант ІІ року навчання 
КиМУ, спеціальності 015 
«Професійна освіта»: 
«Формування наукових цін-
ностей та пріорітетів ЗВО в 
Україні та Італії»; Данченко 
Владислав Євгенович – 
аспріант І року навчання 
КиМУ, спеціальності «081» 
Право: «Створення спри-
ятливих умов для науково-
го зростання академічної 
еліти в Київському між-
народному університеті»; 
Гуцуляк Злата Ярославівна 
– в.о. голови Студентського 
парламенту: «Студентська 
наукова діяльність і форму-
вання соціального добро-
буту української держави»; 
Хана Камешкі – студентка 
ІІ курсу стоматологічного 
факультету: «Періодонтити 
як фактор ризику для 
атеросклерозу»; Маріам 

ПОДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

Акбарідоголсар – студентка 
ІІ курсу стоматологічного 
факультету: «ВІЛ і липоди-
строфія».
Учасники конференції 
висловили власне бачення 
проблеми розвитку сучас-
ної студентської науки в 
Україні, закцентували увагу 
на найбільш актуальних 
питаннях науково-дослід-
ної роботи, проведення 
прикладних наукових 
досліджень, застосування 
інформаційно-комунікацій-
них технологій, дотримання 
принципів корпоративної 

культури і норм наукової 
етики.
Атмосфера засідання була 
відкрита до спілкування. В 
обговоренні усіх ключових 
питань брали участь моло-
ді вчені-викладачі, студен-
ти і магістранти, які мали 
можливість поспілкуватися 
з більш досвідченими нау-
ковцями, обмінятися дум-
ками, баченням перспектив 
подальших наукових розві-
док в Університеті, а також 
порівняти український і 
зарубіжний досвід наукових 
дискурсів.
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ЩО ТАКЕ ЩАСТЯ?

ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА

Фратеску Анна
На мою думку, щастя це – коли 
ти можеш спокійно і радісно про-
водити час, слухати краплі дощу 
і читати улюблену книжку, сидячи 
під накриттям, загорнувшись у 
теплу ковдру. Щастя ховається 
в дрібницях. Воно є різним. Ти 
можеш радіти новій кофтинці 
або сукні, але це короткочасна 
радість, і справжнім щастям це 
не може бути.

Процюк Марія
Для кожного із нас щастя має 
своє значення. Для мене особи-
сто щастя – це просинатися в 
моїй родині, де будуть завжди всі 
здорові: мама, тато і сестричка. 
Вони завжди дарують мені свою 
любов, ласку, тепле дитинство, 
терпіння, завжди мене підтриму-
ють. Щастя – це коли в сім’ї є, 
що їсти, є, що вдягнути. Коли в 
моїх батьків є постійна робота, 
за яку платять зарплатню, і я не 
знаю, що таке злидні.
Щастя, коли в нашій країні немає 
війни, коли в сім’ях немає ніякого 
горя, щоб між рідними не було 
сварок, всі раділи одне одному 
і посміхалися. Боріться за своє 
щастя! 

Олексієнко Богдана
Щастя – психологічний стан ціл-
ковитого вдоволення життям, 
відчуття глибокого задоволення 
та радості. Те, що викликає від-
чуття найвищого задоволення 
життям, дає радість людині. 
Щастя це коли кожного ранку 
прокидаєшся і бачиш посмішку 
рідних тобі людей. Їхня посмішка 
мені приносить щастя. Це коли 
ти розумієш, що у твоїй сім’ї 
немає ніяких проблем. Це коли 
ти живеш у своє задоволення. 
Щастя – отримувати «кайф»  від 
життя. 

Лимаренко Анастасія
Що робить мене щасливою?
Щастя живе в середині нас, його 

потрібно пробудити. Я часто 
замислююся над тим, що робить 
мене по-справжньому щасливою.
Для щастя потрібно небагато: 
гарне самопочуття, щаслива 
родина.

Але іноді бувають моменти у які 
я не можу почуватися щасливою. 
Це інколи трапляється. У мене 
може різко змінитися настрій, 
коли в родині якісь проблеми 
або в школі. Але проходить 
час, і проблеми минають. Можу 

сказати, що я щаслива людина, 
бо маю для цього здорову та 
щасливу родину, вірних друзів.

Кравець Софія
У кожного своє щастя. Для 
когось це здоров’я, речі, гроші, а 
комусь – досить прочитати книгу 
і бути щасливою. У дитинстві ми 
були щасливі після купівлі нової 
іграшки чи після того, як з’їли 
смачну цукерку. Стаючи старши-
ми, тобто,  підлітками, нам стає 
приємно отримувати нові речі 
чи техніку, яка зараз популярна: 
смартфон, навушники, комп’ютер 
і так далі. Стаючи дорослими, 
нас роблять щасливими успіхи 
рідних людей, нові досягнення 
та здоров’я, тому можемо зроби-
ти висновок, що у кожному віці 
своє щастя, і кожен розуміє це 
по-своєму  

Співак Анастасія
Кожна людина прагне бути 
щасливою. Поняття щастя для 
кожного своє. Хтось щасливий, 
якщо має сім’ю, кохану людину, 
дітей, сімейний затишок. Інший 
щасливий, якщо досягнув  своїх 
цілей, самореалізувався в житті. 
Усі ми хочемо бути щасливими і 
прагнемо цього.  Особисто для 
мене щастя –  це коли ти маєш 
вірних друзів, щасливу родину, 
коли в тебе немає проблем зі 
здоров’ям, коли батьки підтриму-
ють тебе у всіх твоїх починаннях. 
Ви можете не погодитись із моїм 
висловлюванням, це нормально, 
адже Ваше щастя може відрізня-
тися від мого. Але відчуття ком-
форту, благополуччя, щастя для 
кожного однакове. Неважливо, 
що саме робить Вас щасливими, 
головне, що є такі  речі навколо 
вас. Усі ми – різні, індивідуальні, 
і наше щастя – також.

Москалюк Марія
На мою думку, щастям можна 
вважати задоволенням від життя, 
а також наявність важливих для 
людей цінностей. Щастя – проки-
датись і бачити цей світ очима, 
відчувати його. Для когось – це 
сім’я і любов, для когось кар‘єра 
і робота. Моє щастя – дружба і 
любов. Також коли мої рідні здо-
рові, щасливі, і всі разом. Так чи 
інакше, треба завжди пам’ятати 
про те, що щастя існує, треба 
тільки вміти побачити його. 

Васильєва Варвара
Щастя – це дуже суб’єктивне 
поняття. Для кожної людини 
щастя різне і кожен має право 
на своє особисте щастя, те що 
робить людину щасливішою 
й життєрадіснішою. Особливе 
щастя людини дає зрозуміти 
його особистість, для мене – це 
здоров’я моє і моєї сім’ї. Також 
благополуччя, то це ті частини 
життя, на які ми опираємося весь 
час. Більшість людей говорять, 
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що гроші – це не головне, але 
без них ми би не змогли жити 
так, як живемо зараз. Кожен має 
свій шлях у житті, свої цілі та 
свої переживання, тому кожен 
має своє щастя – ту річ, що зму-
шує людину жити далі, боротися 
за свої цілі, свою сім’ю, свою 
любов. Кожен розуміє це почуття 
по-своєму, але, на мій погляд, 
– це коли ти можеш бути впев-
нені у своїх друзях, сім’ї, в тому, 
що це не покине твоє життя у 
будь-який момент, коли буде 
тобі потрібно. Головне те, що ти 
можеш сказати «Я – щаслива 
людина!» Навіть коли в тебе є 
не все, чого б тобі хотілося, да 
треба лише мати сили й  йти 
далі, щоб зробити себе і всіх 
своїх близьких щасливими так, 
як тобі би це хотілося. Головне 
розуміти, що життя – це вже 
щастя, яке деякі люди не всти-
гають пізнати. Я вірю, що кожен 
має просто йти до своєї мрії, не 
звертаючи уваги на перешкоди, у 
такому разі, дійсно, зможе пізна-
ти щастя.

Білялова Евеліна
Щастя – це все, що нас оточує. 
Ми вміємо ходити, бачити, хіба 
це не диво? Щастя – в дрібни-
цях, ми повинні це зрозуміти. У 
всіх різне поняття щодо щастя. 
У мене таке: життя і є щастя! 
Для когось щастя – це,  коли 
він кожен день бачить посмішку 
своїх рідних, а хтось радіє, коли 
отримав зарплату. Можемо зро-
бити висновок, що це почуття 
неймовірної радості та блажен-
ства. Якщо у людини немає 
в житті мети, то у неї не буде 
щастя. Так говорять деякі люди, 
але я написала, що у всіх людей 
своє щастя. Хтось може не зра-
діти своїй успішно досягнутій 
меті. Я вважаю, що справжнє 
щастя є різним для кожної люди-
ни. Для одного – справжнє щастя 
це смачна їжа, насітися смачни-
ми стравами, а потім цілий день 
ходити ситим. Для другого це 
навчання, деякі люди одержують 
задоволення, коли вивчають 
щось нове – а для третього – за 
справжнє щастя буде виграти 
цілий, новенький автомобіль. 
Особисто для мене, справжнє 
щастя, це коли всі важливі для 
мене люди живі та здорові, якщо 

їм буде добре, то буде добре і 
мені!

Happy Cake
У кожної людини індивідуаль-
не поняття про щастя і як його 
досягти. Щастя – це важливий 
стан для нашого життя. Це 
радість, талант, добрі спра-
ви!Звісно зрозуміло – да, кож-
ного своє.  Існувати без цього 
тяжко та не цікаво. Людство 
писало про щастя в творах, піс-
нях, казках. Наші предки оспіву-
вали різних язичницьких богів, 
аби вони їм надали щастя, але 
це нам здається незрозумілим. 
Це поняття настільки велике, що 
йому немає кінця. Ми всі бажа-
ємо досягти саме свого щастя. 
Чи завжди замислюємось над 
цим. Ще здавна давньогрецькі 
філософи розмірковували над 

цим. Але, звісно, для кожного 
своє, ніхто його не повинен замі-
нювати на своє. Для мене – це 
життя. Розуміючи, що я можу 
бачити всю красу нашої приро-
ди, навчатися, подорожувати та 
навіть просто вдихнути свіжого 
ранкового повітря – я посміхаю-
ся. Ніхто не здолає мого щастя. 
Його ми десь глибоко гріє мою 
душу. Це – прекрасно! Я маю 
сім’ю, здоров’я, друзів, знайомі, і 
для мене – це щастя! 
Щастя – дуже складна категорія 
мислення, яку кожен обирає для 
себе. Ми не можемо конкретно 
описати ці відчуття та прояви 
щастя. На мій погляд, ми може-
мо бачити його в очах людей, 
адже щастя яскраво сяє у про-
сторах нашої глибокої душі.

Лисак Влада
Щастя – це те, що мене радує. 

Щастя – це коли почуваєш себе 
дуже гарно. Щастя буває різне, 
але я щаслива, коли хороша 
погода, хороша оцінка, хороший 
настрій або політ в іншу країну. 
Також щастя – це радісне життя, 
гарне здоров'я. Щастя – це нор-
мальний, щасливий психологіч-
ний стан, але не всі люди бува-
ють щасливими, на жаль.

Волкова Вікторія
Напевно, кожна людина у своєму 
житті задається питанням : ‘Що 
таке щастя?’. Для когось щастя – 
робота, для когось –сім’я.
Щастя – це велике світле почут-
тя. Ми відчуваємо його у приємні 
святкові моменти життя.  Для 
мене щастя – це мати вірних 
друзів, здатних у будь-яку хвили-
ну прийти до тебе на допомогу. 
Також щастя для мене це мати 
здорових, люблячих батьків. 
Знайти щастя можна всюди: в 
книзі, яку щойно прочитав, у 
зоряному небі. Кожен має своє 
щастя в душі. Потрібно вміти 
цінувати те, чим ти багатий і 
радіти життю!

Чабан Вікторія
Що таке щастя? Майже кожен 
ставив перед собою це питання. 
Але не кожен може відповісти…
Мені здається, що конкретної 
відповіді на це запитання немає. 
Бо в кого б ти не запитав, кожен 
скаже тобі різне значення цього 
слова. Можливо, це буде дивно, 
але в мене є декілька версій 
щодо справжнього щастя. І сьо-
годні я хочу розповісти про них:
хтось вважає, що по справж-
ньому людина відчуває себе 
щасливим в родині, в сімейному 
будиночку, оточеному кохан-
ням своїх рідних; деякі люди 
бачать радість в самореалізації, 
розвитку в улюбленій справі, 
постійному навчанні та в пізнанні 
чогось нового; для декого щастя 
закладається в грошах відпо-
чинку на багатих курортах, де 
вони можуть повністю відпочити. 
Але дехто досі не може визна-
читися у значенні цього слова. 
Та це не проблема. У кожного 
в житті колись станеться подія, 
після якої зрозумієш для чого ти 
живеш і що для тебе щастя.
І головне пам’ятати: іноді щасли-
ві моменти можуть зникнути з 
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твого життя на деякий час, але 
це не причина ставити крапку 
в своєму житті. Просто потріб-
но зробити все можливе, щоб 
щастя повернулося до тебе.

Рудзинська Катерина
Щастя – це емоції людини, які 
вона відчуває, захоплюючись 
кимось або чимось. Що воно для 
мене означає? Що чи хто мені 
дарує його? Чи буде щастя без 
не щастя? Замислюючись над 
цими питаннями, дійшла виснов-
ку, що для кожного -це різне для 
когось щастя – гроші, для когось 
новий одяг, хобі ,читання книги 
або перегляд улюбленого фільму 
чи мультфільму тощо. Для мене 
щастя – це емоції , які дарують 
мені близькі люди: друзі та сім’я. 
Над цим питанням замислюва-
лось також багато філософів, 
один із них український пись-
менник – Григорій Сковорода. 
Щастя, я гадаю, – це мати здо-
рових, люблячих батьків, адже 
вони так багато віддають нам, 
своїм дітям. А ми зрідка буває-
мо такими невдячними, такими 
байдужими до їхніх прохань. 
Але якщо замислитися, то, мені 
здається, ми могли би частіше 
прислухатися до їхніх зауважень, 
порад, приділяти їм більше 
часу та уваги. Бо вони відда-
ють нам стільки любові, стільки 
ніжності та ласки! Від наших 
найперших кроків до кінця своїх 
днів вони ведуть нас дорогами 
життя, не помічаючи інколи, що з 
маленьких немовлят ми швидко 
перетворилися на самостійних, 
дорослих людей. Проте для 
батьків ми, здається, назавжди 
залишаємося маленькими діть-
ми, але яке все ж таки щастя, що 
вони є, рідні, милі батьки!
Щастя – це те, що ми відчуває-
мо ,коли нам добре і спокійно. 
Сьогодні Всесвітній день щастя, 
і тому кожен із нас має бути 
щасливим і дарувати ці емоції 
різним людям.

Антоненко Анастасія 
Для кожної людини своє щастя. 
Для когось – це робота, сім’я, 
друзі. Для мене ж щастя – це 
здорова щаслива сім’я і вірні 
друзі. Ніякі фальшиві емоції, 
пусті розваги не зможуть прине-
сти людині справжнє щастя. 
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Щастя – це радість душі, праг-
нення до возвеличення, це 
неймовірні відчуття. Щастя зна-
ходиться навіть в простих буден-
них справах. Коли у людини 
здійснюються мрії чи вона змог-
ла зробити те, що так прагнула 
зробити, – все це називається 
щастя. Коли людина робить 
добрі справи, вона відчуває 
неймовірні емоції, радість і їй 
хочеться це робити знову і знову. 
Для доброї людини навіть незна-
чний подарунок буде значним і 
принесе їй радість. Знаходити 
щастя не потрібно, воно і так 
навколо нас, потрібно тільки 
зрозуміти, яке воно, від чого ви 
насправді радієте, що для вас 
насправді важливо. На мою 
думку, щастя полягає в доволі 
простих речах, щоб його отрима-
ти не потрібно шукати, гадати, 
а просто подивитися навколо і 
побачити своє щастя.

Сіромаха Юлія
Для кожного слово “щастя” має 
різний сенс. Для одного–це гроші 
та слава, для іншого – друзі та 
емоції.  Для мене ж щастя – це 
коли на телефоні вмикається 
твоя улюблена пісня, коли спі-
ваєш у весь голос, коли смієшся 
так звучно, що вже не можеш 
дихати, коли в п’ятницю  вихо-
диш зі школи, розуміючи, що 
попереду вихідні. Я вважаю, що 
щастя є не тільки головною, а 
й невід’ємною частиною життя 
кожної людини. Кожен заслу-
говує бути щасливим, адже це 
відчуття неймовірне. Смачний 
сніданок, посмішка незнайомої 
людини у школі, маленьке цуце-
нятко на вулиці чи сміх дитини 
– ці найпростіші речі приносять 
мені  позитивні емоції. Якщо 
зранку за вікном яскраво світить 
сонце, я знаю, що у мене буде 
неймовірний день. Виходячи 
на вулицю, я завжди дивлюся 
на небо,  насолоджуюся співом 
пташок. На мою думку, кожна 
щаслива хвилина нашого життя 
є важливою, адже колись ми 
будемо згадувати не  двійку з 
математики, а той день, прове-
дений з сім’єю чи друзями, ту 
прогулянку під літнім дощем, те 
відчуття теплого вітру на своїй 
шкірі. З упевненістю можу сказа-
ти: “Я – щаслива людина”!
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17 травня в навчальному театрі 
«КОВЧЕГ» відбувся сценічний 
показ вистави «Чорна Пантера 
і Білий Медвідь» за твором 
Володимира Винниченка, на 
якому побували студенти сценіч-
ного мистецтва Коледжу КиМУ. 
Молодші не вперше переймають 
досвід старших і досвідченіших 
колег-акторів.

Серед драматичних творів 
Володимира Винниченка особли-
ве місце належить драмі «Чорна 
Пантера і Білий Медвідь», адже 
у цьому творі порушуються про-
блеми мистецтва в його співвід-
ношенні з життям.

У драмі, написаній 1910 р. 
суперечності терзають душу 
художника Корнія Каневича. У 
конфлікті перебувають його бать-
ківські почуття і почуття митця. 
Він мусить зробити непростий і 
трагічний вибір: дитина чи його 
картина, яку дружина вимагає 
продати, щоб мати гроші для 
лікування хворого Лесика.

П’єса «Чорна Пантера і Білий 
Медвідь» розповідає про сімейні 
обов’язки та місце митця. Однак 
її проблематика значно ширша, 
адже родина для митця може 
стати і натхненням, і руйнівником 
творчості. Кожен митець роби-
тиме свій висновок. Але завж-
ди варто пам’ятати, що, перш 
за все, необхідно бути чесним 
перед собою. 
 
Складність ситуації полягає в 
тому, що батько хлопчика, Білий 
Ведмідь, почав геніальну роботу 
(він малював свою дружину з 
дитиною на руках). Та тут вияв-
ляється і егоїзм генія-художника, 
він відмовляється продати неза-
кінчену картину. І в цей самий 
час навколо героїв відбуваються 
різні інтриги за участю Сніжинки 
та Мулена, що відстоюють свої 
інтереси.

СТУДЕНТИ СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА КОЛЕДЖУ

ПЕРЕЙМАЮТЬ ДОСВІД СТАРШОКУРСНИКІВ



17

ВІСТІ З КОЛЕДЖУ



18

Голова редакційної ради:
ХАЧАТУРЯН Хачатур Володимирович

Шеф-редактори:
МАРТИНЕНКО Світлана Миколаївна
ДАНЧЕНКО Тетяна Володимирівна
САМОЙЛОВ Олексій Федорович

Дизайн і верстка:
ПОЛКОВЕНКО Тарас Вікторович

© Редакція «P.S.+»

Над номером працювали:
Іванна Маруга

Лідія Короленко
Дар'я Саліщева Діана Митченко

Реєстраційне свідоцтво
КВ № 10447 вІд 23.09.2005 р.,
видане Державним комітетом
телебачення й радіомовлення 
України

Адреса редакції:
03179, Київ, вул. Львівська, 49.

тел. (044) 424-80-29;

postscriptum_plus@ukr.net

Засновники: Західно-регіональна асоціація 
клубів ЮНЕСКО, Київський міжнародний 
університет

Редакція зберігає за собою право скрочення 
й редагування прийнятих для публікації 
текстів.

Редакція може публікувати матеріали,
не поділяючи точки зору авторів.
Рукописи не рецензуються й не повертються.
Передрук матеріалів – із дозволу редакції.

ВІТАЄМО

СВЯТО ВИШИВАНКИ В КиМУ

У кожного народу є свій тради-
ційний одяг, якому притаманні 
особливі елементи, що пере-
йшли у спадок від предків. Це 
не просто одяг, а безцінне над-
бання нації, невід’ємна частина 
її багатої історії, звичаїв і тради-
цій. Духовним символом україн-
ського народу споконвіку була 
прекрасна вишиванка.

20 травня у Київському міжна-
родному університеті відбувся 
святковий флешмоб до Дня 
Вишиванки! З величезною 
повагою до цього свята колек-
тив Київського міжнародного 
університету вже не перший 
рік власним прикладом показує 
молодому поколінню важливість 
зберігати повагу до історії та 
традицій.

Не тільки науково-педагогічні 
працівники, а й учні Ліцею, сту-
денти Коледжу та Університету 
підтримали традицію, одягнув-
ши вишиванки, адже вишиванка 
– національна святиня, символі-
зує і несе в собі духовне багат-
ство, високу мудрість і традицій-
ний зв’язок багатьох поколінь, 
зв’язок, що не переривається 
віками.

Колектив Київського міжнарод-
ного університету вітає з Днем 
Вишиванки!

Дякуємо за підтримання чудових 
українських традицій!


