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З Новим роком і Різдвом Христовим!

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
ІЗ ПЕРШИХ УСТ

Київського міжнародного університету
Напередодні Нового 2018 року президент КиМУ, професор Хачатурян Хачатур Володимирович
дав інтерв`ю та привітав викладачів і студентів із Новим 2018 роком.
Як Ви плануєте зустрічати прийдешній
2018 рік?

Знаєте, я, зазвичай, звик святкувати
Новий рік разом із сім’єю, тому і це новорічне свято хочу зустріти, як завжди. Дуже
шкодую, що не буде поруч зі мною мами,
але після свят я обов’язково відвідаю її.

Чи все задумане Вам вдалося здійснити?

Загалом усе вдалося, крім однієї справи. Я не буду зараз говорити, яка саме, але
думаю, що у цьому новому році вона буде
обов’язково виконана.
Що б Ви хотіли побажати студентам і викладачам КиМУ напередодні Нового 2018 року?

Навіть не знаю… Для мене найбільшим
святом є випуск із Університету моїх студентів бакалаврів і магістрів. Цей день я
надовго закарбовую в пам`яті! Новий рік
для мене – це просто сімейне свято. Хоча
пригадується мені один випадок, коли я
був у Вірменії, в горах, і в мене незнайомі
люди попросили відлити з баку машини
відро пального. Я вирішив їм допомогти,
але вони повністю опустошили бак і залишили мене новорічної ночі без бензину.
Однак світ не без добрих людей, і мені теж
допомогли.

Я дуже багато чого хотів побажати
нашим студентам. По-перше, щоб ви всі
були щасливі, по-друге, щоб жили повноцінним студентським життям, тому що
це – найкращий період у житті, по-третє,
щоб успішно навчалися, здобували якісну
освіту і були здоровими. І, звісно, знайшли
свою кохану людину, тому що любов – це
основа всього !
А викладачам – хотів би теж побажати удачі, та міцного здоров’я, гарних студентів, тому що для нас найбільше щастя –
мати здібних і старанних дітей. Хочу, щоб
доля вам завжди усміхалася, а холодної
пори світлі новорічні свята зігрівали душу!

Чи вірите Ви у вислів: «Як зустрінеш
Новий рік, так його і проведеш»?

Дякуємо президенту за щиру розмову та
приєднуємося до новорічних привітань!

Святкування якого Нового року Вам запам’яталося найбільше?

Я не занадто забобонний, щоб вірити
в це, але правда в цих словах все ж таки
є. Я думаю, як би там не було, потрібно
завжди залишатися оптимістом. Найголовніше, щоб на вашому боці була удача, щоб
ви працювали та навчалися, тоді, я думаю,
все буде добре!

Інтерв’ю провела
студентка ІІ курсу
Інституту журналістики
Яна МАЙДАНІК

ДЕ І З КИМ
С В Я Т К У ВАТ И Н О В И Й Р І К ?

ПОБАЖАННЯ СТУДЕНТІВ
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Скоро Новий рік і пер ед кожним
постає питання, д е ж і з ким його
пров ести? Оскільки Новий рік – це
сімейне свято, то моя порада пров ести його вдома, в колі сім’ї та коханої людини. Для того, щоб отримати задоволення від свята, потрібно
приготувати смачну в ечерю, прикрасити святкову залу, бути в непер ев ершеному вигляді, покласти під
ялинку рідним подарунки і обов’язково мати гарний настрій!
Бажаю вам, щоб ваше життя
було, як шампанське, – хвилююче,
легке, іскристе і било чер ез край! Пер ед тим, як проб’є дванадцята, тр еба максимально забути всі погані
моменти, і, найголовніше, взяти
нову мрію у Новий рік! Думаю, такі
поради стануть вам у нагоді.
Нехай прийд ешній рік буд е таким же яскравим, як спалахи новорічних ф еєрв ерків, таким же
гарним, як прикрашена ялинка,
таким же в еселим, як новорічне свято. Нехай Новий рік буд е
по-справжньому новим! Настрій
буд е на висоті, душа співає від радості, а в серці квітне любов!
Олександра КРИШИНА,
студ ентка Коледжу,
спеціальність «Журналістика»,
І курс

Новий рік для студ ента – це
найкраще свято. А знаєте чому? Бо
до Нового року він у будь-якому випадку напише всі контрольні. Взагалі, зима – дуже чарівна пора, і
замість того, щоб жалітися на холод і слякоть, тр еба «кайфувати»
від казково красивих зимових днів.
Отак ід еш зранку до Коледжу,
падають сніжинки, пливуть небом
хмаринки, горобці збивають сніг із
ялинок... Краса! Але хіба студ енту до
тих горобців?! У нього самого в голові
кружляють усі конспекти, як сніжинки. Все вивчити, все здати...
Багато нових р ечей відбуваються в житті вперше: спочатку перша сесія, тоді перша практика, перше кохання… Що б там не говорили,
студ ентство – це майже найкращий період життя. Чого майже? Бо
колись давно був дитячий садочок…
З Новим роком, друзі!
Щастя вам і мандарин б ез
кісточок!
Валерія СТРІЛЬЧУК,
студ ентка Коледжу,
спеціальність «Журналістика»,
І курс

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
ЗНАЙ НАШИХ В ОБЛИЧЧЯ. ГОРДІСТЬ КИМУ!

Самойлов Олексій Федорович –

Олексій Федорович народився 17 лютого 1984 року в місті
Херсон. У віці 16-ти років переїхав разом із батьками до Києва.
Закінчив середню школу № 227. Випускник КиМУ, кафедра міжнародних відносин.
Більшість дітей кажуть, що у майбутньому мріють стати
космонавтами, водіями, лікарями, ким хотіли стати Ви?
Відверто кажучи, в дитинстві я не знав, ким стати…
Принаймні не пам’ятаю мрії стати міліціонером, водієм автобуса тощо. Тоді я не мав чітко визначеної мети, до мене це
прийшло вже трішки пізніше.
Яким Ви були учнем у школі?
Мабуть, поганим. Одинадцятий клас я майже не відвідував (сміється), як то кажуть «всі ми не без гріха». Але поганий,
скоріш за все, у сенсі слова середньостатистичний. Я, наприклад, пам’ятаю, що в 11-ому класі в мене були не дуже гарні
стосунки із викладачем хімії, яка, до речі, за сумісництвом була
заступником директора нашої школи. Все це стосується саме
випускного класу в школі.
Чому після школи Ви обрали саме Київський міжнародний
університет?
Київський міжнародний університет я обрав випадково,
тоді він мав назву Міжнародний інститут лінгвістики та права. Чудово пам’ятаю той день: ми сиділи на уроці (це був 11-й
клас), до нас завітав професор саме цього університету, імені
його вже не пам’ятаю, і власне розповів про інститут, запросив усіх охочих на День відкритих дверей. Я був єдиним, хто
завітав до Інституту лінгвістики та права. Як наслідок – приємні
враження, тому того ж дня ми з батьками записалися на підготовчі курси для вступу в інститут. Коли навчання на підготовчих курсах закінчилося, то я вже знав, що зарахований до
інституту. Це був червень місяць. Коли ми розповідали про це
родичам, то вони довго не вірили, бо всіх зараховують у кінці
серпня, а я вже в червні із впевненістю міг сказати, що я – студент Міжнародного інституту лінгвістики та права. Якби я тоді
не завітав до теперішньому КиМУ в гості, то хто його знає, як
склалося б моє подальше життя.
Яким було студентське життя? Мабуть, воно суттєво
відрізнялося від шкільного?
Безумовно. Вважаю, що велику роль мала соціалізація.
Коли більша частина колективу займається навчанням, то для
того, аби бути частиною цієї групи, аби постійно спілкуватися
один з одним, бути в цій тусовці, потрібно було гризти граніт
науки разом, але це було на користь. Це той час, коли ти, готуючись до заняття, паралельно маєш змогу поспілкуватися зі
своїми однолітками і краще пізнати один одного.
На мою думку, учень школи і студент університету відрізняються між собою, адже другий суттєво дорослішає. Студент
від учня відрізняється також ментальністю, він усвідомлює, що
все-таки несе відповідальність за свої вчинки. Відтак, я – учень,
і я – студент – це два різні типи людей.
Закінчивши університет, Ви відразу залишилися працювати
в ньому, чи пішли за покликом долі, а потім повернулися?
Навчаючись у магістратурі, я вже почав працювати у нашому університеті, вів семінарські заняття англійською мовою.
Семінари були з дисциплін, які читалися на кафедрі міжнародних відносин, випускником якої я був. Чітко пам’ятаю, що
читав також семінарські заняття за Мушкудіані Олександром
Несторовичем і Чебановою Ольгою Євгенівною. Так крок за
кроком дійшов до того, що маю зараз. Уже у вересні, якщо мені
не зраджує пам’ять, виповнилося 10 років від того дня, коли я
почав викладати у Київському міжнародному університеті.

Яким були відчуття, коли Вас призначили директором Інституту журналістики? Не кожен же день і не з кожним таке трапляється.
Безперечно, з’явилося неабияке почуття відповідальності.
На сьогоднішній день, звичайно, це почуття зростає, адже ти
розумієш, що від тебе, як від директора Інституту журналістики,
великою мірою залежить доля твоїх студентів. Це робота, яка
кожного дня ставить нові виклики, навчає чомусь новому.
Безперечно, навчальні заняття і студенти протягом тижня
дуже виснажують. Як проводите вихідні, аби відновити свої сили
та набратися новою енергією?
Я, як і більшість керівників структурних підрозділів, працюю
ще й в суботу, тому вихідний в мене лише один – неділя. На
жаль, не завжди можна вважати його саме вихідним днем, але,
якщо така нагода все-таки випадає, то намагаюся бути з родиною (адже це найдорожче, що є у кожного із нас), іноді можу
подивитися футбол, вийти на прогулянку (якщо є натхнення
і гарна погода), почитати цікаву книгу (кожного дня потрібно
вдосконалюватися, книга в цьому – чудовий помічник), загалом
прагну займатися тими речами, які розслабляють і дають змогу
дійсно відновити сили перед новим робочим тижнем.
Наскільки нам відомо, то Ви полюбляєте гру в баскетбол.
Нещодавно в університеті відбувся турнір «студенти VS викладачі», де команда викладачів перемогла. До речі з чим Вас і вітаємо!
Як часто Ви збираєтеся із колегами, щоб пограти у баскетбол?
Дякую! Щодо турніру з баскетболу, то в нас існує така традиція – на щорічний Міжнародний день студента проводимо
змагання між студентами і викладачами. Не часто, але коли є
вільний час, то, звичайно, можемо зібратися у спортивній залі
та просто задля свого задоволення пограти в цю гру.
Ви любите подорожувати, чи не так? Скажіть, у яких країнах
уже встигли побувати, що цікавого побачити?
Це такі країни, як: Польща, Чехія, Німеччина, Угорщина,
Прибалтика, Білорусь, Росія, Сполучені Штати Америки. У майбутньому сподіваюся, що буде ще безліч подорожей, безліч
відкриттів і незабутніх вражень.
До якої країни Вам би хотілося повертатися ще раз і ще раз?
Без сумніву, в Україну. Знаєте, де б ти не був, як би тобі там
не подобалося, а батьківщина завжди буде кликати тебе, бо
вона – в серці, вона – в душі.
Незабаром Новий Рік, усі студенти з нетерпінням чекають
канікул, Вам, мабуть, також хочеться відпочити? Як взагалі
плануєте провести різдвяні свята?
Ми з дружиною вирішили, що приготуємо гору салату
Олів’є, купимо багато мандарин, візьмемо пляшку шампанського та вина і сядемо дивитися всім відомий фільм «Один вдома»! Загалом, нічого особливого, – просто і по-домашньому.
Що в Новому році Ви хотіли б побажати своїм студентам?
Хочу щиро побажати здоров’я, натхнення, Божого благословення і віри у завтрашній день!
І вреші решт – яке Ваше життєве кредо?
«Обставини – мінливі, а принципи – ніколи», тобто я намагаюся їх не зраджувати.
Ми пишаємося тим, що Олексій Федорович є частиною великої родини КиМУ. Таких, як він, студенти мають обов’язково
знати в обличчя!
Інтерв’ю провела
студентка ІІ курсу Інституту журналістики
Каріна МАРТИРОСЯН

3

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
ІЗЗУСТРІЧ
ПЕРШИХІЗУСТ
ЦІКАВИМИ ЛЮДЬМИ

Олександром
Несторовичем

МУШКУДІАНІ

Олексанрде Несторовичу, Ви вже багато років
проживаєте в Україні, чи не хотілося Вам повернутися на батьківщину?
Я проживаю в Україні з 1962-го року, тому, звичайно,
хочеться повернутися до Грузії, але, на жаль, не виходить…
Чому Ви вирішили стали викладачем?
Відразу після армії я вступив до Тбіліського педагогічного інституту імені О. С. Пушкіна, тож це для мене не
було якимось незвичайним рішенням.
Як Ви познайомилися з Іваном Пилиповичем Ющуком? Що вас об’єднувало?
Ми познайомились під час заснування Київського міжнародного інституту лінгвістики та права. Іван
Пилипович – людина, яку не можна не поважати. Він
освічений, багато пише, читає лекції, редагував теж і
мої книги, володіє почуттям гумору. Він – справжній
українець і патріот. Нас об’єднала любов до української культури і літератури.

МУШКУДІАНІ Олександр Несторович – член національної спілки письменників України. Народився
22 квітня 1938 року в смт. Местіа (Местійський район,
Грузія).
Мало хто знає, що доктор філологічних наук і випускник кращих вищих педагогічних закладів України
і Грузії пройшов нелегкий життєвий шлях. В одинадцять років він став сиротою і опікувався трьома меншими братами, доки його не забрали до лав Радянської Армії. Тоді він і познайомився з Україною, і вже не
зміг із нею розлучитися. Олександр Несторович жартує, що за нього Україна дала п’ятьох дівчат – чотири
поїхали до Грузії за програмою обміну студентами,
а ще одна, п’ята, вийшла за нього заміж.

4

Чи змінились студенти за час Вашої викладацької
діяльності?
Звісно! Студенти стали більш освіченими, ніж були
ми, але багато чого шукають в смартфонах, тому не
хочуть самостійно думати. Відтак я ставлю такі запитання, відповідь на які не можна знайти в інтернеті.
Проблема у тому, що вони не притримуються здорового способу життя, приділяють увагу не тому, чому
потрібно. Я не можу пройти повз дівчат, які сидять на
холодних сходах. Не розумію, як так можна, вони ж –
майбутні матері.
Що можете сказати про наш університет?
У нас у Київському міжнародному університеті
створені всі необхідні умови для навчання. Коли я
прийшов сюди викладати, то тут було всього декілька кімнат, а зараз – великі аудиторії, читальна зала,
бібліотека. А те, що навчання небезкоштовне, то як
ви хотіли? У Національному університеті імені Тараса Шевченка і багатьох інших ВНЗ України також навчаються платно.
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ЗУСТРІЧ ІЗ ЦІКАВИМИ ЛЮДЬМИ

Чи бували у Вас в журналістській творчості нелегкі часи?
За весь час моєї роботи у журналістиці траплялося
різне. Були як злети, так і падіння. Пам’ятаю й досі, як
працював у московському «ТАРС», але недовго, бо звільнився, через те що було багато неприємних моментів.
Було на роботі таке, що не встигав навіть випрати речі –
направляли кожного дня у різні куточки країни.
Як змінилася у XXІ столітті журналістика, зокрема в Україні?
До 1960 року не існувало українських газет, але у цей
період з’являється журнал «Основа». У наш час зникла
цензура, але водночас з’явилася самоцензура, тобто
люди вже самі почали «фільтрувати» ту інформацію, яку
подавали на всезагальне розсуд. Перед тим, як стати хорошим журналістом, ви маєте пропрацювати 3–4 роки,
досконально вивчити декілька питань і бути обізнаним
у різних аспектах проблеми, аби навчатися аргументувати ті чи інші ситуації, з якими ви будете зустрічатися
впродовж усього життя.

Що б Ви побажали нашим студентам у Новому Році?
Перш за все, цінувати працю своїх батьків, по-друге, – здоров’я. Бажаю також скласти добре іспити,
щоб отримати заряд на успішне навчання впродовж
2018–2019 навч. років. Не задовольнятися лише лекціями, а опрацьовувати все нову й нову інформацію,
користуючись різноманітними джерелами; хорошого життя, відпочинку, але все ж таки навчання хай
буде на першому місці!
На дружній ноті розмови ми прощаємося, адже Олександр Несторович поспішає на лекцію до майбутніх журналістів. Варто зазначити, що цей викладач володіє
неабияким життєвим досвідом, із яким щедро ділиться зі
своїми студентами.
Таких викладачів, як Олександр Несторович, ще треба пошукати! Лише він може пожартувати і насварити
водночас, а також надихнути молодих колег на нові звершення. Після занять із ним у тебе з’являється невичерпна
сила, яка допомагає підкорювати нові вершини.
Інтерв’ю провела студентка ІІ курсу
Інституту журналістики
Марина ПАСТУШЕНКО
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ІЗЦЕ
ПЕРШИХ
МИ – ЛІЦЕЙ
УСТ КиМУ!

С вято учнівської творчості
28 «ДЕБЮТ
ЛІЦЕЇСТА
–
2017»
11
29 листопада 2017 року в Ліцеї
Київського міжнародного університету відбулося свято талантів
«ДЕБЮТ ЛІЦЕЇСТА-2017».
Гостями свята були проректори
КиМУ, директори інститутів, декани факультетів, викладачі університету, ліцею, батьки та студенти.

Неочікувано для всіх гостей
та самих учнів стало те, що ведучими свята були директор Ліцею
Сініченко Сергій Володимирович
і заступник директора Депутат
Ніна Олександрівна, які з гордістю
запрошували своїх вихованців на
сцену.
Творчість

ліцеїстів

захоплю-

вала і вражала: гра на барабанах,
музичні та хореографічні номери,
декламування поезії, презентація
класу, танцювальний батл тощо.

Усова Діана та Бабак Олександра
(5-А клас)

Сініченко Сергій Володимирович та
Депутат Ніна Олександрівна

«Територія Б»
(учні 5-Б класу)
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Гошовський Олександр
(7-А клас)

Упродовж усього свята на сцені
та в залі панувала приємна та позитивна атмосфера. Глядачі гучними оплесками радо підтримували
артистів.
Проректор із навчально-виховної роботи КиМУ Данченко Тетяна
Володимирівна привітала всіх
присутніх з чудовим святом – Дебютом ліцеїста, подякувала учням
та адміністрації Ліцею за прекрасні
виступи, організацію і проведення
заходу і побажала творчого натхнення, успіхів у навчанні, оптимізму та бадьорості.

Гавриленко Таїсія, Зубко Уляна,
Федорова Анастасія (6-Б клас)

Учні 7-А класу

Данченко Тетяна Володимирівна
вітає ліцеїстів

Отовчиць Марія (6-А клас)

Джулай Олександр (8 клас)

Учні 7-Б класу

Мельник Аліна, Казарян Мар’яна,
Шумигора Єлизавета (6-А клас)

Сіденко Людмила, Лях Анастасія,
Цимбал Маргарита (9 клас)

Гості залишали актову залу з
посмішками на обличчі, вдячністю
за емоційний настрій, батьки – з
почуттям гордості за своїх дітей, а
учні – величезним задоволенням
від своїх творчих виступів і роботи
в команді.
Тож побажаємо нашим ліцеїстам не зупинятись на досягнутому,
а впевнено рухатися вперед до досягнення найзаповітніших мрій!
Нехай прийдешній Новий рік
принесе вам успіхів – від життя,
прихильності – від долі, любові –
від тих, хто поруч!

Любченко Маргарита
(11 клас)
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ІЗВІСТІ
ПЕРШИХ
З КОЛЕДЖУ
УСТ

06
12

Ц

Міжнародний день
прав людини

е свято було засноване 04 грудня 1950
року на засіданні Генеральної Асамблеї ООН. Двома роками раніше ООН
ухвалила Загальну декларацію прав
людини, яка стала першим міжнародним документом, в якому були чітко сформульовані положення про права людини.
Зокрема, засновники цього свята висловлювалися за розширення прав людини, активну пропаганду ідей рівноправності, соціальної
відповідальності та взаємодопомоги. У цей
день, зазвичай, згадують про механізми досягнення безпеки в суспільстві й зусилля світового
співтовариства щодо виховання підростаючих
поколінь у дусі дотримання прав людини.
Головна мета свята – тріумф понять свободи,
безпеки й чесності людей по відношенню одне
до одного в усьому світі.
06 грудня 2017 року на території Університету сучасних знань було проведено Всеукраїнську науково-практичну студентсько-учнівську
конференцію на тему: «Права людини: історія та
сучасність», приурочену відзначенню цієї події.
Студенти І курсу Коледжу КиМУ спеціальності
«Право» взяли також участь в заході на чолі з заступником директора з навчально-виховної роботи Черкас Т.В.
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ВІСТІ З КОЛЕДЖУ
Під час конференції було проведено пленарне та секційні засідання, працювали також виставки: видавництва «Знання»; бібліотеки для дітей м. Києва імені К. Чуковського;
центральної бібліотеки для дітей м. Києва
імені Т. Г. Шевченка; Франчука Валерія
Олександровича,
народного
художника
України, лауреата Шевченківської премії та
відбувся перегляд повнокупольного фільму
«Подорож Сонячною системою» в Зоряній
залі Київського планетарію.
Учасники конференції висвітлили та обговорили історію виникнення поняття «права людини» і найбільш актуальні в сучасних
умовах проблеми захисту прав громадян
України, зокрема:

– захист публічних прав громадян України
– права людини з 1948 по 2004 р. – зміни
в ООН
– юридична практика в захисті прав людини
– права людини в конституційному праві
– права людини на безпечне довкілля:
реалії сьогодення.
Студенти не лише розширили свій кругозір, а й надихнулися новими ідеями для
втілення у щоденне життя. У них залишилися також найприємніші враження від виставок і перегляду фільму.
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НОВИНИ УНІВЕРСИТЕТУ

НОВИНИ УНІВЕРСИТЕТ У

УКРАЇНА
і

НАТО
Згідно з Указом Президента України «Про
затвердження концепції вдосконалення інформування громадськості щодо Євроатлантичної
інтеграції України» та розпорядження Кабінету Міністрів «Про затвердження Плану заходів
з реалізації концепції щодо Євроатлантичної
інтеграції України» в Україні мають проводитися зустрічі з метою поліпшення інформування
суспільства щодо співпраці України з НАТО.
У зв’язку з цим 24 листопада 2017 року в Укртелерадіопресінституті відбувся семінар на тему:
«Організації інформування суспільства щодо
євроатлантичної інтеграції України».
Студенти Коледжу й Інституту журналістики
Київського міжнародного університету взяли
участь у цьому заході. Модератором семінару був заслужений журналіст України Максим
Рильський, онук відомого українського поетанеокласика Максима Рильського.
Відкриваючи семінар, перший заступник
голови Держкомтелерадіо Богдан Червак зокрема нагадав, що Український Уряд схвалив
євроатлантичну стратегію та затвердив відповідні заходи. «Мета цих заходів – інтегрувати
українське суспільство в європейську спільноту, залучити громадян до ідеї вступу України в
НАТО, − зазначив Богдан Червак. − Інформування громадськості про перспективи партнерства України і НАТО має бути аргументованим,
чесним і щирим. Саме така форма спілкування допоможе суспільству зробити свій справді
цивілізований вибір».

Про основні сторони висвітлення ЗМІ партнерства України і НАТО проінформував віцепрезидент парламентської асамблеї «Східного
партнерства», народний депутат України Борис
Тарасюк. Досвідом протистояння фейковій інформації російської пропаганди щодо відносин
України й Альянсу поділився голова ГО «Майдан
закордонних справ» Богдан Яременко.
З доповіддю про динаміку ставлення громадської думки України до НАТО впродовж 2013−2017
років виступила директор Фонду «Демократичні
ініціативи» імені Ілька Кучерів Ірина Бекешкіна.
Учасники семінару ознайомилися також із
аналітичними оглядами матеріалів українських і
зарубіжних ЗМІ з питань партнерства України і
НАТО (доктор політичних наук Лада Рослицька).
Усі присутні на семінарі акцентували увагу
на практичних методах інформування, застосування в публікаціях результатів соціологічних
досліджень.
Взявши участь у семінарі, студенти КиМУ
дізналися багато корисного і поглибили свої
знання у сфері журналістики. Для них був сформований чіткий спектр інформаційної політики
України, вони набули знань щодо протидії фейковій інформації та пропаганди іноземних країн.
Іван КОТОВ,
студент IІІ курсу Інституту журналістики
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Уперше в Україні на базі Київського міжнародного університету пройшов цікавий захід, який на Заході має назву
«День тіні», а ми назвали його День партнерства.
Сутність цього профорієнтаційного заходу полягла в тому, що учні гімназії №136 Дніпровського району м. Києва, які і
є ініціаторами, стали, начебто «тінню» для студентів КиМУ, принаймні на один день, і прожили його разом: навчалися,
відпочивали, тобто, занурилися у студентське життя.
Всі дуже хвилювались, чи зможуть студенти стати своєрідними провідниками гімназистів, і навпаки, чи не заблукають гімназисти у наших університетських коридорах. Але все вийшло просто чудово! І викладачі, і студенти толерантно ставилися до учнів, намагаючись передати їм свій досвід: і як готуватись до ЗНО, і як пройти складний період
знайомства, і як долати сходинки екзаменаційних сесій...
«Круглий стіл» засвідчив перші результати нашого учнівсько-студентського партнерства, вони виявилися напрочуд
плідними і корисними.
Пропонуємо вашій увазі відгуки наших гостей:
Нар ешті і для нас, учнів гімназії №136
м. Києва, цікавий європейський досвід став
дійсністю. Для учасників цього про екту –
учнів, студ ентів, викладачів – це було надзвичайно важливо! Такої інформації, яку
ми отримали від студ ентів другого курсу
Унів ерситету, ми б не знайшли нід е. Ми
спільно малювали на ватмані для пр ез ентації власну фабрику. За д екілька годин усі здружилися, наче довгий час навчалися разом. Ц е надзвичайно важливий
та цікавий досвід, який вплинув на мій
вибір унів ерситету. Хочеться вірити, що
цей про ект пошириться Україною, допоможе моїм одноліткам зробити правильний крок!		
Поліна Турій, 11 клас

День в КиМУ – незабутній! По-перше, впродовж
цілого робочого дня ми були не гімназистами,
а справжніми студ ентами. За допомогою студ ентів – партнерів я змогла дізнатися багато
важливого про факультет і майбутню проф есію.
Найбільше мене вразило технічне обладнання унів ерситету, д е студ енти мають змогу вдосконалювати свою майстерність, використовуючи найдосконалішу сучасну техніку й апаратуру. Приємним
сюрпризом для мене стали стосунки викладачів і
студ ентів: я відчула їхню доброту, бажання всім
допомогти і мені особисто. На мою думку, саме це в
унів ерситеті створює сімейну й теплу атмосф еру.
Я вдячна викладачам, студ ентам, організаторам
такого важливого дійства. Завдячуючи їм, я впевненіше дивлюсь у своє майбутнє.
Олександра Баранова, 10 клас

ДЕНЬ ПАРТНЕРСТВА
або «ДЕНЬ ТІНІ»
в КиМУ

День тіні (День партнерства) можна назвати маленькою подорожжю у в елике доросле життя. Звичайно, воно не
буд е б езхмарним, але в КиМУ
я побачила світлу сторону
свого майбутнього. Я обрала
Інститут театру, кіно та
телебачення, бо це невід’ємна частинка мого життя.
Разом із Дмитром, студ ентом – провідником, ми побували у павільйоні для зйомок,
навіть мали змогу записати
інтерв’ю, спробувати себ е в ролі
в едучих, побороти страх пер ед
камерою, проте, на жаль, ми не
мали змоги пров ести справжню зйомку – просто не вистачило часу. Хоча дуже хотілося
постояти пер ед камерою, подивитися, як виглядає життя у її фокусі. Дякуємо всім,
хто допоміг відчинити дв ері у
завтрашній д ень!
Аліса Баранова, 10 клас

Дійсно у КиМУ відбулася чудова подія – пров ели
День тіні (День партнерства), в якій взяли участь
гімназисти №136, учні 10,
11 класів. Наш студ ент –
провідник Дмитро тільки
й встигав відповідати на
запитання і давати пояснення тому, що ми бачили чи чули. Особливо цікаво
було спробувати себ е пер ед
камерою та розповідати про
свої уподобання – Боже, це
так важко!.. Дякую всім за
нагоду пер евірити, наскільки мої мрії співпадають із
моїми можливостями. Тепер я знаю, які кроки тр еба
зробити, щоб стати актором.
Валентин Осатюк,
10 клас

День партнерства (День тіні)
не може не сподобатися, бо такої
інформації не отримаєш під час
дня відкритих дв ер ей, не прочитаєш на сайті. Лише б еспосер едня співпраця зі студ ентами –
провідниками відкриє для теб е
внутрішній світ унів ерситету,
саме від них можна дізнатися
про тонкощі спеціальності, яку
мрієш обрати. Мене дуже вразило, що студ енти спілкувалися з
нами не як з малечею, а як з рівними, друзями, що пер еконливо
доводить – атмосф ера в унів ерситеті справді товариська. Якби
ми мали змогу пров ести такі
дні в інших вищих навчальних
закладах Києва, в нашому житті розчарувань було б набагато
менше.
Олена Філіппова, 10 клас
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НОВИНИ УНІВЕРСИТЕТ У

NAVIGATOR

для майбутнього
абітурієнта

(очима випускників 11 класу
підготовчого відділення КиМУ)
Шановні абітурієнти!

Дозвольте запропонувати Вам дорожню карту-пораду
для успішного вступу в 2018 році до вищих освітніх закладів.
Центром довузівської підготовки з метою
визначення ставлення слухачів підготовчого
відділення до організації освітнього процесу,
викладання на підготовчих курсах проведено
анкетування.
Наші респонденти виробили деякі цікаві
пропозиції:
1. Рекомендуємо навчання на підготовчих курсах, яке:
- підсилить інтерес до майбутньої професії
- зміцнить конкретну підготовку для вступу в КиМУ
2. Повірте, що навчальні заняття на підготовчих курсах докорінно відрізняються від
уроків у школі тим, що:
- викладачі дуже зацікавлюють предметом
- системою проведення занять
- особистісно орієнтованою атмосферою
навчання
3. Пам’ятайте, що дуже важливо мати
близьких людей, які можуть вплинути на ваш
вибір професії:
- поради батьків, але дуже важливо, щоб
більшість зі вступників самостійно прийняли
рішення, які, на нашу думку, підвищать відповідальність за сьогодення і майбутнє
4.
Спробуйте відповісти на запитання:
«Чому ви обрали саме цю професію?»
У нас, наприклад, відповіді різні, але багато
в чому співпадають, зокрема:
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я обрав спеціальність, тому що:
- вона дає змогу дізнатися про щось нове
і цікаве
- гарна перспектива у майбутньому
- вона мені подобається, тому що я активно займалася творчою діяльністю
- дуже люблю спілкуватися з людьми та
фотографувати
- вважаю цю професію актуальною, бо
захоплююсь цією сферою

мені подобається майбутня професія
тим, що:
- це моя улюблена справа
- вона мене надихає, змушує займатися,
бо вона мені до душі
- це перспективно, я відчуваю, що це моє
і хочеться у майбутньому із задоволенням
ходити на роботу
- я вважаю, що спеціальність «міжнародні
відносини» є потрібною у зовнішній і внутрішній політиці України, адже вона пов’язана з дипломатією
- маю змогу допомагати іншим
- знаю, що зможу реалізувати себе у цьому
напрямі, без труднощів встановлю контакти
з іншими країнами, володіючи іноземною
мовою
- моя професія дасть змогу зробити великі
відкриття
- матиму хороші перспективи

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

5. Що ви знаєте про особливості навчання в Київському
міжнародному університеті чи коледжі КиМУ?
(Про пріоритети КиМУ, переваги та перспективи
університету дізнайтеся більше на нашому сайті)

Університет

радо
прийматиме
таких чудових
абітурієнтів,
як ми, навчатиме нас,
тому що ми –
майбутнє!

Подаємо відповіді, чому саме вступники обрали КиМУ чи
коледж КиМУ?
- порада друзів, вони розповіли, що дуже сучасний і перспективний заклад
- обрала, бо давно хотіла подивитися і спробувати навчатися в університеті
- знаю, що тут дуже гарна систематизація знань, прекрасна
атмосфера
- цей університет дуже сподобався мені, дуже класні викладачі! У моїй ситуації – перспективний і комфортний Універ!
- обрав курс лише в КиМУ, бо вважаю, що після навчання в
ньому матиму змогу добре влаштуватись на потрібну роботу
- мене зацікавила система оцінювання і зв’язки з університетами інших країн
- я обрала саме ці курси, тому що в університеті достатній
рівень підготовки: поглиблена підготовка до ЗНО, допомога у
подоланні труднощів, які можуть бути у професії
- порадили друзі, які розповіли, що їм подобається навчатися в КиМУ
- для мене цей університет – комфортний, мені подобається
в ньому
- в університеті немає корупції, тому всі знаходяться у рівних умовах
- університет має зв’язки з закордонними університетами,
тому я зможу реалізувати себе і за кордоном
- хороші викладачі, добре навчають, толерантне ставлення
до всіх
- перед тим, як обрати КиМУ, я читала відгуки, і про ваш
університет було найбільше позитивних
- чудові викладачі, ставлення до людей, приємна атмосфера
- мені просто подобається цей університет, він має багато
переваг серед інших закладів
- в університеті навчається мій знайомий, йому дуже подобається
- я дізналася про КиМУ від своїх знайомих, мене зацікавило, потім я знайшла інформацію про підготовче відділення і
вирішила тут навчатися

6. Повірте нашим оцінкам колективу учнів на підготовчих
курсах!
- знайшла дуже гарних друзів, з ними дуже весело і комфортно
- дуже гарний колектив
- позитивно оцінюю
- через спільні інтереси я знайшов багато друзів
- моя група активна і весела, пари проходять швидко, і ми
отримуємо багато інформації
Інформацію підготували
слухачі Підготовчого відділення
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НОВОРІЧНА
ФЕЄРІЯ
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НОВОРІЧНА
ФЕЄРІЯ
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Ілля
Пуговіца
ІЗТАЛАНТИ
ПЕРШИХ КиМУ
УСТ

Студент стоматологічного факультету
Київського міжнародного університету
Головне хобі: музика
Грає на гітарі, клавішах, співає та пише
власні пісні

Ти із самого дитинства почав захоплюватися музикою?
Чи це прийшло до тебе трішки пізніше?

Були в дитинстві ситуації, коли мені цікаво було танцювати, підспівувати знаменитим виконавцям, але так роблять всі, будучи дітьми. Тільки з часом, у віці 14-ти років я
побачив близько гітару, почув її звук, саме в той момент я
загорівся бажанням навчитися грати на цьому інструменті.

Хто помітив твій хист до музики?

Мої близькі. У свій час дідусь та бабуся
також співали. Дідусь грав на баяні та коли
я влітку приїжджав до них відпочивати, то
одного разу знайшов той музичний інструмент та почав приставати до дідуся з проханням навчити мене грати (сміється). Він
мене навчав із задоволенням, а після я вже
почав опанувати гітару.

Яким жанрам музики ти віддаєш перевагу?

Із жанрів подобається соул, поп-фольк,
раніше слухав рок. А взагалі слухаю різні
стилі та різних виконавців, можна сказати,
що таким чином я розвиваю й свій кругозір.
Нещодавно на сторінці в одній із соцмереж ти виклав відеосюжет, знятий каналом
«Like TV» (м.Шепетівка). Він був присвячений дуету, учасником якого ти є. Розкажи
детальніше про виникнення такого тандему.

Я навчався на ІІІ-му курсі медичного коледжу в Шепетівці. Після навчання приділяв
багато уваги музиці, гітара завжди була зі
мною, навіть на вступ до коледжу прийшов
із нею. Влітку, в соц. мережах шукав талановитих шепетівчан, з якими можна було
б щось створити. Я знайшов сторінку Вікторії, вона грала на скрипці та співала, ми
з нею поспілкувалися, зідзвонилися, зустрілися та зрозуміли, що з цього може щось вийти у музичному плані.
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ТАЛАНТИ КиМУ
Наскільки мені відомо, то ти мешкаєш у Києві, Вікторія в Польщі, яким
чином ви спілкуєтеся? Чи є змога проводити репетиції, наприклад, по скайпу
тощо?

Ми готувалися до концерту в одному
кафе. Репетиції проходили за допомогою
диктофону: я записував свої роботи, вона
свої, потім надсилали їх один одному в
соц.мережах. Після слухали, аналізували
записи, виправляли один одного – таким чином і відбувалися наші репетиції.
Я приїхав за два дні до виступу в Шепетівку, щоб гарно відпрацювати концертну програму. Хотілося зробити все
на вищому рівні, не дивлячись на те, що
репетиції у нас відбувалися на відстані.

Чи можна дует «Ілля Пуговіца та
Вікторія Чугунова» назвати перспективним?

Ти знаєш, ідей завжди буває вдосталь. Я гадаю, що в піснях завжди цікаве будь-яке доповнення, тобто «фішка».
Навіть пишучи свої пісні мені завжди
хочеться додати щось нове, аби створити саме власний продукт, тому я думаю,
що перспектива є, оскільки ми постійно
розвиваємося, змінюємося. Сьогодні ми
на одному рівні, завтра – вже на іншому.

Ти сказав, що пишеш пісні. Що або ж
хто тебе надихає?

Як би там не склалося, а музика була, є і
буде в моєму житті.
Як ти вважаєш, можливість бути почутим, чи інакше кажучи, популярність в
наш час – це результат наполегливої праці
чи просто везіння?

Я вважаю, що це результат систематичних дій, наполегливої праці людини.

Чого б ти хотів побажати читачам
нашої газети напередодні Нового року та
Різдва Христового?

Бажаю, аби вони набиралися позитиву, аналізували події та вчинки цього
року, мали натхнення. Щоб ставили перед собою цілі у наступному році та досягали їх.

P.S. Сподіваємося, що у майбутньому
пісні Іллі будуть лунати на всіх радіостанціях України та далеко за її межами.
Всі члени редакції та журналісти газети
«Post Scriptum+» бажають нашому безперечно талановитому студенту успіхів у
творчому житті.

Каріна МАРТИРОСЯН,
студентка II курсу
Інституту журналістики

Останнім часом я зрозумів, що великим поштовхом до написання власних
пісень для мене є книги, в яких успішні
люди описують свій життєвий шлях, з
усіма його баталіями, підняттями та
падіннями тощо. Коли ти читаєш таку
книгу сьогодні, завтра, післязавтра, то
однозначно починаєш думати по-іншому,
починаєш інакше ставитися до тих або
інших речей, думати над ідеєю тієї людини, яка досягнула більшого, ніж ти, у тій
чи іншій сфері. Завдяки цьому ти починаєш сам рухатися, до тебе приходить
купа ідей. Я надихаюсь також від гарних
людей, їх посмішок, приємного спілкування з ними.

Ти навчаєшся на стоматологічному
факультеті, твоє хобі - музика. Якій
справі все-таки надаси перевагу у майбутньому?

Чесно кажучи, я ще не визначився.
Стоматологія цікава для мене, а музика – невід’ємна частина мого життя.
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СТУДЕНТИ ТА УНІВЕРСИТЕТ

Упорядник: Крістіна ЛИСАК, студ ентка ІІ курсу Інституту журналістики

Студентські
враження

Новий рік – подія, яку впродовж століть щорічно відзначають всі країни на всіх континентах. Подія, яку найбільше люблять дорослі та малі, це – Новий рік. Усього
через декілька днів, у своїх затишних домівках, ми зустрінемо Новий 2018 рік. У кожного з нас у душі неначе
прокидається дитина, яка з нетерпінням мріє про казкового свята! Студенти Київського міжнародного університету з нетерпінням чекають також Новорічного свята і
згадують найважливіші події, які відбулися у цьому році.

Усі ми
розуміємо, що для
багатьох студентів найкращим
моментом року є складання екзаменів на
«відмінно», але, окрім цього, є й інші приємні
події. Наприклад, я познайомилася з новими
людьми, які надихають мене як в університеті, так і
за його межами. Сподіваюся, що навчання у наступному році буде водночас легким і цікавим. Головними
новинами року є те, що студенти нашого факультету
мають змогу працювати в галузі стоматології, оцінювати
нове обладнання, нові технології, а також практикуватись
у клініках. До речі, зараз проходить досить цікава практика в онкологічному центрі. Студентам бажаю терпіння,
удачі, хороших оцінок (адже всі отримують знання і на
це сподіваються). Викладачам – ще більшого терпіння,
адже Ви – професіонали своєї справи! Я впевнена, що
через декілька років, дякуючи Вам, стану таким же
професіоналом!

Цей
Анна БРУСОВА,
рік був прекрасний
Стоматологічний факультет,
тим, що я познайомилася
спеціальність «Стоматологія»,
зі своєю новою групою, новими
ІІ курс
викладачами. За цей маленький період
ми стали не лише одне одному друзями,
ми стали справжньою сім’єю, є повага один
до одного. Найкращий момент року… це зустріч
Для студентів
нового. Знаєте, це відчуття, коли б’ють куранти, всі
Інституту лінгвістики та псизагадують бажання, це чудове відчуття ейфорії та
хології головною подією є відкриття
зустріч чогось нового. Хочу, щоб у нашій країні все
було більш стабільним, щоб люди були позитивними.
німецького центру, який допомагає
Додавайте в кожен день більше посмішок, щирих
нам надалі вдосконалювати синхронний
емоцій та почуттів!
переклад. Найкращими моментами року є,
Напередодні Нового року хочеться побажати викланапевно, зустрічі з носіями іноземних мов, які
дачам і студентам міцного здоров’я, терпіння, щоб
дають змогу збагатити наші професійні знання.
усі наші мрії збувались як найшвидше, а також
Ми віримо в те, що на всі 100 % складемо успішно
Ви знаєте, це так
більше приємних і неповторних миттєвостей!
державні іспити, і, мабуть, вступимо до магістракруто, коли ти можеш назвати
подією року те, що ти знайшов
тури. Насамперед, хочу побажати нашим любим
Тетяна ГОРДІЄНКО,
дійсно справжніх друзів! В універсивикладачам терпіння, тому що зі студентами
Інститут лінгвістики та психології,
теті великим плюсом у цьому році були
спеціальність «Психологія»,
досить нелегко працювати. Студентам бажаю
майстер-класи з перекладачами, які сприяли
ІІ курс
натхнення й успіхів!
нашому професійному розвитку. Ми вивчаємо
англійську і німецьку мови, але сподіваємося, що
Дарина СІЛЬЧЕНКО,
нам запропонують і третю іноземну мову.
Інститут лінгвістики та психології,
Бажаю дорогим викладачам наснаги, щоб ставилися
спеціальність «Філологія»,
толерантно до студентів і намагалися їх зрозуміти. Їх
ІV курс
міцно обіймаю і дякую за знання та доброту, якими Ви
обдаровуєте нас, студентів. А студентам – живіть щиро
і повноцінно! Адже студентські роки – це час, коли ти
дійсно живеш і отримуєш від життя той максимум,
який потрібен кожному
Анастасія ЧЕБАНІВСЬКА,

Інститут лінгвістики та психології,

Починаючи з найспеціальність «Філологія»,
важливіших моментів року,
ІІ курс
хочу сказати, що його початок був
досить веселим. Важливим моментом
Звісно, всі моменти року, що минає,
для мене є те, що я, нарешті, знайшла себе,
згадати не можу, але одним із феєричних є моє
зрозуміла, чим хочу займатися впродовж
18-річчя. Ми дорослішаємо та відкриваємо для
життя. Головною подією року в нашому університеті хочу назвати перевибори голови студентсебе багато нового. Вступ до університету мав також
ського парламенту. Я – дівчина, яка береться за
для мене велике значення. Я познайомився з людьми,
декілька справ, і доводить їх до кінця. Заявку свою
яких тепер називаю найкращими друзями, адже універтеж там залишила… Очікувань від наступного року
ситет зближає творчих особистостей. Я вірю в те, що у
багато, деякі з них: хочу скласти екзамени та збагатинаступному році наша група стане досить згуртованою,
ти новий рік веселими й позитивними емоціями.
ми будемо ще більше працювати разом, і у нас усе вийде.
У цьому році я зустріла людей, які змінили моє життя,
Впевнений, що з кожним роком ми будемо все сильніші та
від цього воно стало ще яскравішим.
називатимемося найкращою академічною групою. Хочу поЛюбі викладачі! Дякую за знання, які Ви передаєте
нам, дякую за розуміння, відданість і любов до нас.
бажати викладачам наснаги, бо педагогічна діяльність – це
Щастя Вам і благополуччя. Зі святом!
досить складна справа, яка, як я вважаю, мало цінується у
нашій державі. Студентам зичу більше наполегливості у
Ольга СІНЕЛЬНИК,
досягненні поставленої мети

Інститут телебачення, кіно і театру,
спеціальність «Аудіовізуальне мистецтво
та виробництво», І курс
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Інститут телебачення, кіно і театру,
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та виробництво», І курс
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«СИНІЙ КИТ»
РЕАЛЬНІСТЬ ЧИ МІФ?

Н

ещодавно інтернет, телевізор і загалом всі можливі інформаційні пристрої заполонила така тема, як самогубство серед підлітків, і нібито винний у всьому «Синій кит».
Організація отримала таку назву, тому що синій кит веде самотній спосіб життя і часто викидається на берег, що і є самогубством. Таким чином група смерті вибрала
його символом.
Після появи інформації на екранах ця тема стала дуже популярною серед підлітків.
У кінцевому результаті отримаємо зворотну реакцію. Звичайно, будь-який «депресуючий»
підліток хоче побачити, що ж то за групи. Особливо після того, як звучить фраза у телевізорі:
«там вас зрозуміють», і абсолютно не важливо, в якому контексті звучить це словосполучення.
Головне, що зрозуміють...
Просто так потрапити в гру неможливо, там не беруть
випадкових людей. Для того, щоб почати грати на сторінці в статусі потрібно написати: #тихийдом; #синий_кит;
#китыплывут_вверх і так далі.
Але, перш ніж взяти підлітка до гри, ретельно перевіряється в соціальних мережах сторінка потенціал гравця. Організатори намагаються визначити характер і стан жертви.
Якщо дитина пройшла кастинг, куратор пише, починаючи
душевну розмову і, таким чином, пригнічує підлітка.
Як відомо, у підлітковому віці людина відчуває набагато більше, ніж у дорослому. З віком, емоції притупляються
і дорослі сприймають, все не так яскраво, як діти. По суті,
це причина для вступу в «Синій кит». Після сварки з батьками здається, що весь світ проти вас, і те, що ви нікому
не потрібні. Проблема з однолітками, які не поділяють вашої точки зору, добиває до кінця. І не важливо, що це
тільки одна або дві людини, які проголосили себе лідерами. Якщо вони сказали, так воно і є. Як щодо підтримки?
Після нової сварки, підлітки бояться підходити до батьків
поговорити і вилити душу. Першим, до кого вони йдуть –
ліпший друг. Але як може підтримати така ж сама дитина!?
А може все не так? Задумайтесь самі, дуже зручно
списати всі самогубства на якусь там групу смерті. багато
підліткових смертей відбувається із-за не обережності самих підлітків. щось з серії, «на вашу думку, у вас кльове селфі!? Дивіться, як я можу!!!». Тепер ми
отримаємо таку картину. підліток поліз на дах, щоб зробити кльове селфі на фоні нічного міста.
Послизнувся і впав все, підлітка немає. Нещасний випадок? Ні, що ви, це дуже просто. Дитина
була у групі з депресивними картинками. і абсолютно не важливо, що це не «Синій кит». Виходить, група спровокувала самогубство. по суті, це ж абсурду, як і той факт, що кінець світу завтра.
давайте просто, визнаємо, що це дуже зручне виправдання і хороша маніпуляція. Ніхто не заперечує існування групи, проте малоймовірно, що вона існує в такому світі, як нам її презентували.
Цілком можливо, що «Синій кит» дійсно займається пропагандою самогубств, мало віриться, що
в таких масштабах. В принципі, ми можемо звинуватити телебачення, врешті-решт, якщо б тема
обговорювалася лише в інтернет, це б не набуло такої популярності, так швидко.
У 13–17 років підліток цілком може контролювати свої дії, відповідати за них. Єдина проблема
полягає в тому, що він приймає все через об’єктив своїх емоцій, що ллють через край. У цьому
випадку батьки повинні проявити розуміння до своїх дітей. Врешті-решт, дуже часто батьки забувають, що самі були дітьми та скаржилися, що їх не розуміють. Але, дорогі підлітки та дорослі, не
все, що ми бачимо, і чуємо – правда. Шановні люди! Аналізуйте інформацію, яку вам подають.
Не все те правда, що подають на телебаченні та радіо, не варто вірити також і пліткам в інтернеті.
Анастасія ЛОЦМАН,
слухачка Підготовчого відділення Коледжу КиМУ
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ЛАЙФХАКИ

Щоб одногрупникам було легше складати екзамени, прикрасьте аудиторію,
в якій ви всі буваєте найчастіше. Святковий настрій неодмінно підніме тонус!

День Святого Миколая – світлий день.
Влаштуйте в університеті невеличку
вечірку. Відпочинок на деякий час
відволіче від студентської метушні

Перевдягніться у Миколайчика чи Снігуроньку і роздайте одногрупникам
цукерки або мандаринки. Нехай із маленького чуда почнуться великі дива!

ПОРАДИ для СТУДЕНТІВ
до Дня Святого Миколая ;)
Покладіть членам своєї сім’ї під подушку цукерки. Згадайте дитинство, і ваші
близькі прокинуться із солодшим настроєм

Запропонуйте вашим знайомим написати побажання на фантиках. Вибірково роздайте їх перехожим або одногрупникам

Попросіть у Святого Миколая не цукерки чи іграшки, а саме успіху для майбутнього складання сесії
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ЧИ ЗНАЄТЕ
ВИ, ЩО...
06
12

19
12
ДЕНЬ СВЯТОГО МИКОЛАЯ

ДЕНЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
День Збройних Сил України був заснований постановою Верховної Ради України у 1993 році. Це свято відзначається щорічно 6 грудня, в день ухвалення в 1991 році
закону України «Про Збройні Сили України».
Проголосивши в 1991 році незалежність, Верховна
Рада України в стислі терміни прийняла низку законодавчих актів, що стосуються військової галузі.

Сьогодні Збройні Сили України складаються з сухопутних військ, повітряних і військово-морських сил. У день
свята Президент України традиційно виступає з вітальним словом, вітає офіцерський і рядовий склад, а також
ветеранів Збройних Сил України.

Анна ГИРЯВЕНКО,

студентка І курсу Інституту журналістики

День святого Миколая – одне з найулюбленіших дитячих свят, адже 19 грудня, прокинувшись зранку, можна
знайти під подушкою те, чого так хотілося! Але спочатку
потрібно написати листа святому Миколаю, і вести себе
добре, щоб отримати подарунок.
Тож давайте згадаємо, як святкували цей день у нас і за
кордоном.
Традиції святкування в Україні
День святого Миколая найбільше чекають саме діти,
адже це свято обіцяє для них подарунки. Зазвичай, діти
уявляють святого Миколая, як сивобородого чоловіка,
який спускається з неба, несучи в руках мішок подарунків.
І у нього є два помічника: ангелок і чортик. Якщо перший
розповідає йому про хороших дітей, які точно заслужили
подарунки, то чортеня згадує про всі хиби дитини, і лише
після цього святий Миколай вирішує, дарувати подарунок,
чи ні. Саме тому за кілька тижнів до свята діти намагаються
вести себе як можна краще і у всьому допомагати батькам.
До речі, цікаво, що дорослі теж чекають святого Миколая! Раніше однією з основних традицій в цього дня було
варіння пива і тривалі гуляння!
Традиції святкування за кордоном
У першу чергу варто зазначити, що діти з-за кордону
отримують подарунки майже на два тижні раніше, бо у них
День святого Миколая відзначається 06 грудня. Така традиція з’явилася в Німеччині, де батьки презентували дітям
новий одяг, а потім почали робити це таємно, вночі, щоб
дитина повірила в чудеса Божого угодника.
А от у Польщі напередодні свята малюки розвішують
біля каміна білі панчохи і сподіваються, що вранці знайдуть там цукерки і горіхи. До речі, традиція класти подарунки в шкарпетки, наймовірніше, виникла, коли одного
разу святий вирішив допомогти трьом сестрам, які злидарювали, і кинув їм у димохід три мішечка з монетами. Вони
впали саме у випрані шкарпетки, які дівчата розвісили на
каміні.

Наталія КОНОВАЛ,

студентка І курсу Інституту журналістики
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25
12

КАТОЛИЦЬКЕ
РІЗДВО

Різдво – одне з найважливіших християнських
свят. Західні християни, які живуть за Григоріанським
календарем, святкують його 25 грудня. Цього дня у
місті Віфлеємі народився Син Божий Ісус Христос.
Уперше про свято Різдва було згадано в першій
половині IV століття. З священних писань Матвія і
Луки випливає, що схід першої вечірньої зорі у ніч
з 24 на 25 грудня знаменує собою народження Сина
Божого.
Маленький Христос з’явився на світ в печері, де від
негоди пастухи переховували худобу, проте, що на
світ прийшов Спаситель, янголи сповістили пастухам,
які вирушили до печери і поклонилися новонародженому. А волхви, які прямували за світлом яскравої зірки, принесли Сину Божому свої дари – ладан, золото
і миро.
Саме ця сцена стала головним символом свята
Різдва Христового. Її втілюють у храмах і житлових
будинках за допомогою об’ємних фігур, виконаних
із різних матеріалів (дерево, фарфор, глина).
Дату святкування було встановлено в далекому
431 році на Третьому Вселенському соборі, який
відбувся в місті Ефес. Святкування католицького
Різдва відбувається не один день: існує ще п’ятиденне Католицьке Різдво, передсвяття і шестиденне післясвяття. Самі ж різдвяні богослужіння здійснюють тричі: опівночі, зі сходом сонця і вдень.
Невід’ємна традиція святкування Різдва у католиків – прикрашання ялинки.
Щиро вітаємо вірян зі святом і бажаємо Божої
благодаті, миру, спокою та віри у майбутнє!

Юлія СОЦЕНКО,

студентка І курсу Інституту журналістики
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