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ІЗ ПЕРШИХ УСТ

ІНТЕРВ'Ю З ПРЕЗИДЕНТОМ

КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Над інтерв'ю працювали
Іванна Маруга,

Лідія Короленко

Вельмишановний Хачатуре 
Володимировичу! Ось і закін-
чився ще один навчальний 
рік. Для когось він був остан-
нім, а для когось – одним із... 
Розкажіть, будь ласка, які 
емоції у Вас викликають спо-
гади про студентські роки, а 
якщо точніше, яким був Ваш 
останній студентський рік?

Випуск – це радісний день 
для викладача, а для рек-
тора – тим паче. Як кажуть 
у народі: «Що посієш – те й 
пожнеш». І в нашому випадку 
випуск – це результат того 
врожаю, який ми, викладачі, 
пожинаємо. Це найрадісніший 
день, коли ми навчили сту-
дентів, і ось вони йдуть у сус-
пільство працювати, створю-
вати щось нове. Я не думаю, 
що для педагогів є найкращий 
день, ніж цей. Коли я був 
студентом, то випуск був для 
мене також радісним днем. 
Ми збиралися, святкували, і 
для нас, як і для викладачів, 
це було великим святом. І з 
роками нічого не змінилося. 
Мені здається, що випуск – це 
свято на всі часи.

Чим саме цей навчальний рік 
Вам запам'ятався? Як Ви вва-
жаєте, негативно чи позитив-
но вплинуло на якість освіти 
дистанційне навчання?

Знаєте, хороше – це те, 
що наші молоді викладачі 
захистилися. Це найбільша 
радість для мене! А тривож-
ним є те, що рік тому для 
медичного інституту дали 
ліцензію на іноземних сту-
дентів, а цього року її не про-
довжили. Цей факт для мене 
залишається досі незрозумі-
лим. Незрозумілим залиша-

ється й те, чому ми можемо 
навчати своїх, а навчати іно-
земних студентів – ні? Є речі, 
ситуації, які не можна зрозумі-
ти, це є одна із тих ситуацій. 

Поділіться, будь ласка, 
Вашими планами на новий 
2021-2022 навчальний рік.

Ми плануємо відкривати у 
Коледжі нову спеціальність, 
а саме – лікувальна справа, 
тому що медсестер не виста-
чає, причому як у нашій краї-
ні, так і в Європі.

На Вашу думку, на які спеці-
альності прийде найбільша 
кількість абітурієнтів?

Я думаю, що це буде медсе-
стринство, тому що абітурієн-
ти, я впевнений, знають, що 
медсестер і медбратів у нас 
не вистачає. Таких працівни-
ків потребує також Європа, 
тому вони й цікавляться цією 

спеціальністю. А ось медич-
ним факультетом цікавляться 
мало, тому що, як виявляєть-
ся, в Європі лікарів вистачає. 
Не вистачає фахівців, які 
допомагали б лікарям.

Що б Ви хотіли побажати 
нашим студентам і виклада-
чам перед закінченням цього 
навчального року?

Я хочу побажати, звісно, ж 
здоров’я! Паралельно зі здо-
ров’ям – удачі, бо якщо не 
буде удачі, то і здоров’я не 
допоможе!

Дякуємо Вам, шановний 
Хачатуре Володимировичу, за 
інтерв’ю! Бажаємо Вам гарно-
го дня та всього найкращого!
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ПОРАДИ НА ЛІТО

ГОВОРЯТЬ СТУДЕНТИ

Яскраве сонечко та довжелез-
ні дні створюють приємне від-
чуття, що літнього часу бага-
то, але це аж ніяк не привід 
байдикувати. Тому ми зібрали 
декілька порад від студентів 
КиМУ, що вони радять робити 
протягом усього літа.

1. Посадити дерево
Це одна з тих справ, з якою 
варто поквапитися, бо чим 
раніше ти його посадиш, тим 
швидче побачиш великим. 
Іншим плюсом є користь для 
екології, взагалі така ідея про-
сто не має мінусів!

2. Вчитися новому
Звісно, влітку можна цілими 
днями лежати на пляжі, але 
спробуйте почати вчити щось 
нове чи поглибити знання 
іноземної мови! Мозок завж-
ди готовий до нового, і літня 
пора не є цьому перешкодою.

3. Пожити без інтернету
Це цікавий експеримент: на 
декілька днів відмовитись від 
всесвітньої павутини, щоб 
зрозуміти, скільки ми маємо 
часу насправді та як краще 
розподіляти його, щоб підтри-
мувати живі зв’язки зі світом!

4. Робота влітку
Порада, яка не вимагає 
спеціальної аргументації. 
Складнощі можуть виникнути 
під час пошуку роботи, але 
саме влітку є вдосталь часу 
для цього необхідного пошуку 
власного шляху до професії.

5. Завести щоденник
Користь ведення щоденних 
нотаток уже доведена, і немає 
потреби переглядати інтер-
нет, щоб це підтвердити. Така 
діяльність покращує пам’ять, 
мислення і дає можливість 
висловлюватись оригінально.

Поради записала
Діана Митченко
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ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА

СВЯТО «АБІТУРІЄНТ - 2021»

5 червня в Київському міжна-
родному університеті відбуло-
ся свято «Абітурієнт-2021».

В актовій залі КиМУ зібрали-
ся випускники підготовчого 
відділення, учасники пробних 
вступних випробувань та ті, 
хто прийшов на день відкри-
тих дверей і вперше дізнався 
про наші спеціальності. Ми 
вітали учнів і їхніх батьків. Це 
було дійсно родинне свято! 
Урочистості додавав і оголо-
шений традиційний дрес-код 
випуску слухачів ПВ - виши-
ванки.

Від самого початку свята під 
гаслом «Формула творчос-
ті» відразу була створена 
яскрава атмосфера! Усіх при-
сутніх привітала проректор 
з доуніверситетської підго-
товки професор Рудаківська 
Світлана Вікторівна, яка 
передала щирі вітальні слова 
щодо прекрасних результатів 
навчання випускникам підго-
товчого відділення від імені 
президента університету про-

фесора Хачатуряна Хачатура 
Володимировича, і також від 
батьків про їхнє переконання, 
що КиМУ — це заклад вищої 
освіти європейського рівня, 
який дає і ґрунтовні знання, і 
створює умови для розвитку 
особистості. Батьки й викла-
дачі — це як два крила у кож-
ної дитини, які допомагають 
впевнено йти до успіху!

Світлана Вікторівна запро-
сила на сцену викладачів 
підготовчого відділення, які 
впродовж усього року ціле-
спрямовано і наполегливо 
вели слухачів дорогою знань, 
готували до ЗНО і вступних 
випробувань. Від імені прези-
дента вона вручила виклада-
чам грамоти за професіона-
лізм і високу якість підготовки 
майбутніх абітурієнтів.

Випускників 11 класу вітала 
Крупеня Ірина Миколаївна, 
зав. кафедри міжнародних 
відносин і туризму, канд. полі-
тологічних наук, доцент. Вона 
закцентувала увагу присутніх 

на пріоритетах навчання в 
Інституті міжнародних відно-
син, запросила обирати спеці-
альності «міжнародне право», 
«міжнародні економічні відно-
сини», «туризм».

Із привітанням до випускників 
9 класів звернулася директор 
Коледжу КиМУ Скворцова 
Тетяна Георгіївна, яка мовила 
про стрімкий розвиток коле-
джу, про відкриття нових спе-
ціальностей: «Аудіовізуальне 
мистецтво і виробництво», 
«Менеджмент», «Музичне 
мистецтво», «Архітектура», 
«Філологія». Вона побажа-
ла обирати спеціальність до 
душі, щоб це дало змогу реа-
лізувати у житті свій інтелек-
туальний потенціал.

Між етапами отримання 
випускниками сертифіка-
тів-рекомендацій для вступу 
в Університет і Коледж КиМУ 
студенти-актори дарували 
випускникам свою творчість. 
Це були прекрасні вокальні й 
яскраві танцювальні номери.



5

ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА

Вперше в цьому році відбу-
деться набір на спеціальність 
«Філологія». До перших абі-
турієнтів цієї спеціальності з 
натхненним словом звернула-
ся директор Інституту лінгвіс-
тики і психології Нагачевська 
Олена Олександрівна, канд. 
філологічних наук, професор.

Випускників підготовчого 
відділення, які обрали спе-
ціальності «Стоматологія» і 
«Фармація», вітали заступ-
ник декана стоматологічно-
го факультету Сейтаптієв 
Сердар Нешетович і викладач 
кафедри загальної медицини 
Руйгене Тетяна Віталіївна. 
Вони вручили сертифікати-ре-
комендації для вступу до 
Коледжу та поінформували 
про особливості навчання на 
цих спеціальностях.

Із вітальним словом до 
випускників підготовчого від-
ділення, які обрали спеціаль-
ності «Комп’ютерні науки», 
«Будівництво та цивільна 
інженерія», «Архітектура 
та будівництво», звернувся 
декан факультету будівництва 
та архітектури Бутик Михайло 
Васильович, він вручив серти-
фікати випускникам підготов-
чого відділення. А всіх охочих 
було запрошено на пробний 
творчий конкурс.

Майбутніх студентів еко-
номічного напрямку спе-
ціальності «Економіка», 
«Підприємництво, торгів-
ля та біржова діяльність», 
«Менеджмент» вітав декан 
економічного факультету 
Виноградчий Віктор Іванович, 
доктор економічних наук, про-
фесор, який вручив сертифі-
кати тим, хто вже визначився 
з цими спеціальностями.

До випускників спеціальнос-
ті «Туризм» із привітаннями 
звернулися Крупеня Ірина 
Миколаївна, зав. кафедри 
міжнародних відносин і туриз-
му, канд. політологічних наук, 
доц., і Клик Богдан Олегович, 

викладач кафедри. Вони 
вручили сертифікати учням і 
побажали їм реалізації своїх 
творчих і життєвих планів.

Однією з привабливих і вже 
традиційних у коледжі є 
спеціальність «Право». Цих 
абітурієнтів вітала дирек-
тор Юридичного інституту 
Панфілова Юлія Михайлівна, 
канд. юридичних наук, проф. 
Вручаючи сертифікати, Юлія 
Михайлівна побажала учням 
віри у свої сили і успіхів у нав-
чанні.

Творчі спеціальності 
«Журналістика», «Сценічне 
мистецтво», і нові —  
«Музичне мистецтво», 
«Аудіовізуальне мистецтво 
і виробництво», завжди 
приваблювали тих талано-
витих учнів, які відчувають 
потяг до творчості. Цю групу 
вітали директор Інституту 
журналістики, кіно і теле-
бачення Самойлов Олексій 
Федорович, канд. історичних 
наук, доц., Горенко Лариса 
Іванівна, завідувач кафедри 
музичного мистецтва, канд. 
мистецтвознавства, викладач 
Грошева Мілана Геннадіївна. 
Після урочистостей учнів 
запросили на пробний твор-
чий конкурс.

Від випускників творчих 
спеціальностей виступив 
Іван Пришляк із сімейним 
ансамблем, а закінчилося 
свято виконанням прекрасно-
го гімну КиМУ, автором слів 
і музики якого є Президент 

КиМУ Хачатурян Хачатур 
Володимирович. Свято відбу-
лося за участі студентів-ак-
торів майстерні Народного 
артиста України Лева Сомова, 
режисер дійства — Павло 
Макєєнков.

У цей же день і батьки, і діти 
ділилися враженнями після 
свята в соціальних мережах.

«Дякуємо Вам за це чудо-
ве свято, все було душев-
но, дякуємо за прекрасний 
концерт, ми й не очікували. 
Багато теплих і приємних слів 
і побажань для випускників. 
Величезна подяка!»

«Дякуємо за таку несподівану 
зустріч! Ми приємно вражені, 
дійсно, в карантині сумували 
за святковими подіями. Це 
було енергійно, емоційно, 
талановито! Щиро дякуємо за 
гарні вітання та приємні вра-
ження! Концерт був непере-
вершений, всі молодці!»

«Щиро дякуємо за уважне 
і турботливе ставлення до 
абітурієнтів, компетентність і 
щирість, за душевне і радісне 
свято! Це прекрасне закінчен-
ня підготовчого етапу та вод-
ночас мотивація до початку 
нового студентського життя! 
Дуже приємно було бачити 
команду керівників, молодих 
і досвідчених викладачів та 
талановитих вихованців, які 
злагоджено провели свято і 
нагадували професійну, бага-
тогранну родину! Успіхів Вам, 
сил і натхнення!»
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ЦЕ МИ, ЛІЦЕЙ КиМУ

150 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Нещодавно ліцеїстів КиМУ 
розпитували про улюблених 
авторів української літерату-
ри, і багато учнів називали 
ім’я Лесі Українки, пригадую-
чи її вражаючі поеми, чудову 
прозу, прекрасні вірші.

Дійсно, навесні виповнилося 
150 років від дня народжен-
ня Лесі Українки, української 
поетеси, драматурга і громад-
ської діячки, класика україн-
ської літератури, і ця подія 
знайшла відгук у серцях міль-
йонів українців.

Ліцеїсти добре пам’ятають, 
що народилася Лариса Косач 
(а саме таким є справжнє 
ім’я Лесі Українки) 25 лютого 
1871 року в місті Новограді-
Волинському. Батько її – 
Петро Косач, був службовцем, 
мати – Ольга Драгоманова-
Косач – письменницею, яка 
публікувалася під псевдоні-
мом Олена Пчілка.

Учні говорили про те, що важ-
ливою була атмосфера, в якій 
формувався характер Лесі як 
майбутнього класика літера-
тури, адже в будинку Косачів 
часто збиралися письменни-
ки, художники й музиканти, 
влаштовувалися мистецькі 
вечори й домашні концерти. 
Великий вплив на духов-
ний розвиток Лесі Українки 
мав також дядько Михайло 
Драгоманов, відомий громад-
ський і культурний діяч.

Ліцеїсти важливим вважають 
той факт, що свій перший 
вірш, «Надія», Леся написа-
ла дев’ятирічною дівчинкою, 
а вже у тринадцять років її 
вірші почали друкувати. У 
1884 році у Львові в журна-

лі «Зоря» опублікували два 
вірші («Конвалія» і «Сафо»), 
під якими вперше з’явилось 
ім’я – Леся Українка. На 
початку 1893 року у Львові 
виходить перша збірка поезій 
поетеси «На крилах пісень».

Учні з повагою відзначали 
той факт, що Леся Українка 
отримала глибоку і різнобічну 
освіту, знала 11 мов, добре 
орієнтувалась у вітчизняній 

і світовій літературі, історії, 
філософії, причому, незва-
жаючи на те, що ще в дитячі 
роки захворіла на туберку-
льоз, із яким боролась усе 
життя і не ходила до школи.

Ліцеїсти із задоволенням 
читали Лесині вірші та діли-
лися враженнями від її 
поезії, опрацьовуючи тему 
«Творчість Лесі Українки — 
код нації».
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ЦЕ МИ, ЛІЦЕЙ КиМУ

Як у віршах Лесі Українки роз-
кривається код нації?

Анастасія Співак

Прочитавши вірші талано-
витої Лесі Українки, ніхто не 
зостанеться байдужим. Ця 
неймовірно сильна, мужня, 
незламна жінка відтворила всі 
свої почуття у віршах. Вона 
писала, не приховуючи свого 
душевного стану. Леся пере-
давала всю радість, любов, 
біль, смуток у своїх творах.

Поетеса не соромилась 
цього. І завдяки такій напо-
легливості ми зараз маємо 
можливість читати вірші, про-
живати її почуття. Усі вони 
наповнені своїм особливим 
забарвленням.

Леся Українка, як ми знаємо, 
дуже любила писати. З її біо-
графії можна дізнатися, що 
навіть посеред ночі поетеса 
продовжувала створювати 
свої твори.

Один із них був «Сафо». 
Надзвичайно зворушливий 
вірш. У ньому жінка передала 
почуття засудження, складно-
щі, які трапляються на життє-
вому шляху. Леся зобразила 
дівчину, яка полинула у спо-
гади.

Можемо припустити, що 
в цьому образі «дівчина з 
лавровим листком» поетеса 
зобразила себе, свої труд-
нощі у житті. Адже вона у 
юному віці переживала великі 
втрати. Цей вірш привернув 
мене своєю ніжністю, емо-
ційністю, ліричністю. Але, на 
жаль, фінал цього вірша є 
сумним. Дівчина не змогла 
пережити труднощі й здалась. 
Незважаючи на це, вірш нади-
хає боротися з труднощами.

Варто додати, що Леся 
Українка – легендарна пое-
теса. Справжня патріотка. 
Незламна жінка. Ми повинні 
брати приклад з таких людей.

Діана Заславська

Портрет Лесі Українки, 
мабуть, відомий кожному 
українцеві, від малого до 
великого. У неї мужне, вольо-
ве і наповнене спокоєм і 
впевненістю обличчя жінки, 
яка не боїться перешкод і 
проблем: проти них вона йде 
з високо піднятою головою, 
а напоготові у неї є велична 
зброя – слово.

Не впізнати Лесю Українку 
неможливо, вона є носієм 
неординарної зовнішності, 
сповненої краси, впевненості 
та ніжності.

У всіх віршах, драмах і пое-
мах Лесі Українки просте-
жується бажання жити – це 
помічають звичайні читачі.

Сильну духом жінку не поли-
шає бажання творити і при-
носити у світ гармонію через 
поезію.

Катерина Рудзинська 

Про вірш «Хто вам сказав, що 
я слабка».

Для мене постає образ муж-
ності й нескореності люд-
ського духу. Цей вірш Леся 
Українка писала вже смер-
тельно хворою, але не припи-

няла праці й відкидала будь-
яку жалість до себе.

В цьому вірші є рядки: «Ви 
чyли, раз я завела жалі та 
голосіння, то ж була буря 
весняна, а не сльота осіння». 
Дивуємося з того, що у цієї 
хворої дівчини було стільки 
мужності, стільки любові до 
життя.

У цьому вірші розкривається 
код нації, а також образ нез-
ламної української жінки. Цією 
поезією Леся хотіла передати 
незламність людського духу, 
віру в безсмертя поетичного 
таланту.

Ці рядки: «Хто вам сказав, що 
я слабка, що я корюся долі!» 
надихають на нові прагнення 
до кращого, спонукають бути 
сильнішою духом, як велика 
поетеса. Не дивлячись на 
свою смертельну хворобу, 
Леся писала вірші та переда-
вала всім свій незламний дух, 
свої почуття.

Поезія Лесі Українки мені 
дуже близька, бо відкриває 
світ її думок, її бачення світу.

Анастасія Співак,
Діана Заславська,

Катерина Рудзинська
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ЦЕ МИ, ЛІЦЕЙ КиМУ

Неймовірно швидко спливає 
час. Здавалося б тільки роз-
почався навчальний рік, а для 
учнів 9 класів Ліцею КиМУ 
вже відбулося урочисте свято 
вручення свідоцтв про здобут-
тя базової середньої освіти 
та Похвальних грамот за осо-
бливі досягнення у вивченні 
різних предметів.
Відкриваючи урочисту частину 
свята, з настановами і поба-
жаннями успіхів зі вступом на 
нову життєву сходинку, звер-
шення мрій на новому життє-
вому шляху до дев'ятиклас-
ників  звернулася проректор 
з навчально-виховної роботи 
КиМУ, професор Тетяна 
Володимирівна Данченко 
та директор Ліцею КиМУ, 
Алексанян Валерій Ігорович. 
Проходило свято під чудовим 
музичний супровід від най-
кращих виконавців Київського 
міжнародного університету: 
декана факультету музично-
го мистецтва КиМУ, заслу-
женого артиста естрадного 
мистецтва України Кочержука 
Дениса Васильовича та сту-
дентки 3 курсу факультету 
музичного мистецтва Влади 
Пшебильської та студентки 
ІІ курсу факультету музично-
го мистецтва Прощаликіної 
Люсіне. Ведучими свята були 
один із перших директорів 
Ліцею КиМУ, а нині декан 
факультету інформаційних 
технологій КиМУ - Сініченко 
Сергій Володимирович та 
класні керівники 9 класів: 
класний керівник 9А класу 
Депутат Ніна Олександрівна, 
9Б класу Тимошенко Ірина 
Борисівна, 9В класу Подніжна 
Альона Олександрівна, які 

ВИПУСК УЧНІВ 9 КЛАСІВ ЛІЦЕЮ КиМУ

наповнили свято креативом 
та забезпечили радісний 
настрій свята!

Вітаємо вас, наші улюблені 
учні, та бажаємо вам успіхів 

і вдачі, натхнення й терпін-
ня, віри в людей і сонячної 
надії на краще. А найголовні-
ше - палкої любові до життя, 
обраного шляху і нашої рідної 
Батьківщини!
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ВІСТІ З КОЛЕДЖУ

Данте Аліг’єрі (1265-1321 
роки)… Коли ми чуємо це 
ім’я, то на думку одразу спа-
дає «Божественна комедія», 
або сумна історія про палке 
кохання до Беатріче.

Почав писати Данте досить 
рано, за своє життя він ство-
рив багато шедеврів, але 
світову славу отримав після 
написання «Божественної 
комедії» (1321 р.). Дослідники 
вважають «Божественну 
комедію» одним із найвизнач-
ніших творів не лише італій-
ської, а й світової літератури.

Єдиною музою для Данте 
була Беатріче, яку він поба-
чив у дитинстві, і більше не 
забув. 

Пропоную перенестися у 1320 
рік. Якби нам випала можли-
вість взяти у нього інтерв’ю:

- Данте, вас називають 
«батьком» італійської літе-
ратури. Чи вважаєте ви себе 
таким?

- Знаєте, я досить бага-
то працював над кожним 
твором, намагаючись дове-
сти все до ідеалу, хотів, щоб 
люди прочитали, як я бачу 
те, що відбувається навколо 
мене, які зміни свідомості, 
коливання та жага до визна-
ченості, внутрішньої цілісно-
сті були у мені самому. Але 
публіка сама обирає: сприй-
мати це за дурість, або нази-
вати шедевром. 

- Чи можете ви розпові-
сти про своє дитинство, свою 
родину?

- Звісно. Я народився 

ДАНТЕ АЛІГ’ЄРІ:

«БАТЬКО» ІТАЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

в 1265 році у Флоренції. Моя 
родина походила від шля-
хетного роду. Батько Аліг’єро 
де Белінчеоне був білим 
гвельфом, так само, як і я, 
тому наша сім’я мала певний 
впливовий статус. 

- Ви були горді за свого 
батька?

- Якщо тільки за заслу-
ги юриста і то, ходили чутки, 
що він був не гидливий до 
лихварства, також він не при-
ймав участі у боротьбі між 
гвельфами та гібеллінами, 
вважаючи за краще сидіти 
у Флоренціі. Мої пращури 
брали участь у заснуван-
ні Флоренції. Прадід був у 
хрестовому поході Конрада 
III, навіть був посвячений їм 
в лицарі. Я пишаюсь своїм 
походженням. 

- А ваша мати?

- Мою маму звали 
Белла, я мало про неї пам’я-
таю, адже вона померла, 
коли мені було п’ять років. Та 
через певний час мій батько 
одружився ще раз, її звали 
Лапа ді К’ярісімо Чіалуфі, 
вона народила йому двох 
дітей.

- Як ви ставилися до 
його другого одруження? 

- Не мені його суди-
ти, я вважаю, що розділяти 
своє життя потрібно з тою 
людиною, яку ти покохав 
насправді, це буває лише раз, 
і випробовується часом. Але 
це не завжди можливо.

- Ви так говорите про 
сильні почуття, а хто ця муза, 

яка завжди фігурує у ваших 
поемах? Це і є ваше єдине 
кохання?

- Беатріче… Коли мені 
було дев’ять років я зустрів 
її вперше. Це було кохання з 
першого погляду, з першої ж 
митті, як я побачив її, і більше 
ніколи не забув. 

- Ви говорите про 
Беатріче ді Фолко Портінарі? 
Дочку засновника шпиталю 
«Санта-Марія-Нуова» Фолко 
Портінарі й Сімоне деї Барді 
з родини банкірів,  які жили 
неподалік від вас?

- Так, саме вона була і 
буде у моєму серці. Другий 
раз я зустрів її у 1238р. , вона 
була такою ж гарною, неначе 
янгол, але я не міг вимовити 
нічого більшого, ніж привітан-
ня. Беатріче вийшла заміж 
за банкіра, родича її матері. 
Цей чоловік, мабуть, був дуже 
щасливим. 

- Але Беатріче померла 
у 1290р. під час пологів. Що 
ви відчували, коли дізналися 
про це? 

- Уявіть, неначе частину 
тебе безжалісно виривають. 
Я був зламаний, втрачаючи 
сенс до життя кожен день, 
розуміючи, що її більше 
немає. Вона назавжди зали-
шиться єдиним коханням мого 
життя, моєю музою, моїм 
натхненням.

- І що ж допомагало вам 
заглушувати внутрішній біль?

- Я змусив себе займа-
тися наукою, захопився філо-
софією, щоб відволіктися від 
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внутрішнього болю.

- Це допомогло вам?

- Частково, я зайнявся 
філософським дослідженням 
релігійних шкіл. Потім почав 
брати участь у всіляких дис-
путах. 

- Наскільки мені відомо, 
з 1295р. ви почали займатися 
політикою, чи так це насправ-
ді? 

- Так, я належав до 
антипапської партії, був у Раді 
народу, в групі Мудреців, і 
входив до Ради ста. 

- Яку мету ви переслі-
дували? У вашому трактаті 
«Монархія» ви досить від-
крито продемонстрували свої 
політичні погляди.

- Єдиною метою для 
мене було перешкодити Папі 
Боніфацію VIII. Партія білих 
гвельфів, до якої я належу, 
завжди хотіла більше свободи 
від Риму. 

- Добре. Данте, роз-
кажіть мені про ваш шлюб. 
Як ви жили з одною жінкою, 
думаючи про іншу?

- Мою жінку звати 
Джемма ді Манетто Донаті, 
її родина була одною з най-
впливовіших у Флоренції. 
Наші батьки заручили нас, 
коли мені ще не було три-
надцяти років. Можливо, 
цей шлюб був рішенням усіх 
фінансових проблем нашої 
родини на той час. 

- Невже, Джемму влаш-
товувало те, що ви її зовсім 
не кохали? 

- В нас не було вибору. 
Я її поважаю. Вона народила 
мені трьох дітей, які зараз 
живуть зі мною.

- А Джемма?

ВІСТІ З КОЛЕДЖУ
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- Після мого вигнання 
вона залишилася в місті з 
дітьми, та коли діти переїхали 
до мене Джемма залишилася 
у Флоренції. Я одружився з 
примусу, тому й не думав кли-
кати її до себе. 

- Данте, вас вигнали 
з Флоренції через те, що у 
1300р. ви стали членом Ради 
шести пріорів. Папська партія 
конфіскувала все майно. А в 
1302р. флорентійська влада 
постановила, що вас стра-
тять, якщо ви з’явитесь у місті 
не виплативши штраф у роз-
мірі п’яти тисяч флоринів. Як 
це, поїхати з рідного місця без 
змоги повернутися?

- Мене присудили до 
спалення, та зруйнували мій 
будинок. Втекти – було єди-
ним і вимушеним заходом. 
Відтоді я мандрував дев'ят-
надцять років. Спершу я 
потрапив до Верони, згодом 
– до Лукки та Падуї.

- І не було ніякого шансу 
на повернення?

ВІСТІ З КОЛЕДЖУ

- Я сподівався на під-
тримку свого друга – імпе-
ратора Генріха VII, з яким я 
зустрівся у 1313р. . Але він 
помер, тим самим перекрес-
ливши всі надії про повернен-
ня додому.

- Чи змінилася ваша 
творчість у роки вигнання? 

- Спочатку, я відносив 
себе до ліричних поетів, та 
вигнання зробило мене більш 
серйозним і суворим.

- Як ви вирішили зали-
шитися саме тут, у Равенні?

- У 1317р. мене викли-
кав сюди синьйор міста, Гвідо 
да Полента. Зараз я допи-
сую пісні «Раю», і мрію про 
щасливе, наскільки це можли-
во, життя.

- Дякую, що ви пого-
дилися розповісти про себе, 
бажаю успіху у дописані 
«Божественної комедії» 
Влітку 1321 р. Данте вирушив 
до Венеції для укладення 

миру з республікою Святого 
Марка. Між берегам Адрії і 
болотами По, повертаючись 
додому, Данте захворів на 
малярію.

Помер він у ніч з 13 на 14 
вересня 1321р. . Поховали 
Данте у мавзолеї, виготов-
леним Гвідо да Полента, в 
Равенні.

Сини Данте тривалий час 
не могли знайти тринадцять 
останніх пісень Божественної 
комедії. За легендою, Данте 
не наснився своєму синові 
Якопо і не підказав, де вони 
лежать.

Пройшло 700 років після 
смерті поета, але його ім’я 
донині не забуте, його твори 
знані й у наш час.

Багато людей ставлять Данте 
Аліг’єрі собі в приклад як 
сильну людину, яка після всіх 
життєвих випробувань не зда-
лася, і не припинила продов-
жувати справу всього свого 
життя.

Темою цікавилась
Вероніка Савоськіна
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17 червня на базі навчального 
театру "На 13-ому" відбув-
ся показ п’єси ірландського 
класика Брайана Фріла (1929 
— 2015) «Танці на свято вро-
жаю».

П’єса всього лише через рік 
після написання у 1991 році 
отримала схвальні відгуки 
критиків та чимало нагород, 
серед яких Премія Лоренса 
Олів’є та Нью-Йоркська 
Премія Тоні.

Зі справжньою щирістю від 
імені героя Майкла автор роз-
повідає про життя своєї роди-
ни: матері, її сестер, дядька 
та мандрівного мрійника бать-
ка.

Події відбуваються у 1936 
році, у переддень Свята 
Лунаса — свята родючості та 
продовження роду.

Автор як істинний ірландець 
переймався тим, що згасав 
його рід, родина жила в пури-
танських обмеженнях, не доз-
воляючи собі навіть наймен-
шої радості — взяти участь 
у Святі Лунаса. Мрії усіх 
представників роду лишалися 
тільки мріями...

Студенти-бакалаври 3 курсу 
сценічного мистецтва змогли 
майстерно відтворити дух тієї 
далекої епохи та характери 
персонажів, хоча це було не 
так просто.

Поставлена під орудою 
художніх керівників 3СМ курсу 
Юрія Ігоровича Лізенгевича 
і Тамари Аркадіївни Кобяк 
п’єса змогла переконати 
глядачів, що людина не має 
зупинятися в пошуках щастя!

П’ЄСА «ТАНЦІ НА СВЯТО ВРОЖАЮ»

В НАВЧАЛЬНОМУ ТЕАТРІ «НА 13-ОМУ»
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Кожен, хто цікавився баскет-
болом, замислювався над 
тим, як процвітає баскетбол 
на власній батьківщині – 
США. Нам вдалося поспілку-
ватися з людиною, яка нині 
виступає за шкільну жіночу 
команду з баскетболу, та діз-
натися, яким є баскетбол за 
океаном.

- Привіт! Розкажи коротко про 
себе.

- Мене звуть Катерина 
Семенюк, мені 18 років, я з 
міста Новосибірська (столиця 
Сибіру). Я граю в баскетбол 
з 12 років, до цього грала у 
волейбол і паралельно, з 7 
років, займалася гірськолиж-
ним спортом. Мій тато завж-
ди хотів, аби я куди-небудь 
поїхала грати і він вирішив 
звернутися до Агентства 
спортивних менеджерів, що 
б вони мені знайшли коман-
ду. Після року пошуку мені 
нарешті підібрали шкільну 
команду.

- Де ти зараз проживаєш?

- Я живу в штаті Аризона, 
місто Фінікс. Одного дня у нас 
випав сніг і температура опус-
тилася до -1 С, після чого нам 
скасували школу через похо-
лодання. Цим я хочу сказати, 
що життя тут  інше; не можу 
сказати, що воно краще чи 
гірше, є безліч плюсів і міну-
сів, але спосіб життя сильно 
відрізняється. Ну, а чисто 
у побутовому плані, у аме-
риканців, наприклад, немає 
чайників взагалі. Тобто, вони 
кип'ятять воду у каструлі.

- Як американці ставляться 
до баскетболу?

БАСКЕТБОЛ ЗА ОКЕАНОМ

- Ставлення людей до баскет-
болу тут кардинально інше. В 
Росії я грала у шкільній лізі, 
і була бронзовою призеркою 
суперфіналу, тому мені є із 
чим порівнювати.

У США, якщо ти граєш за 
школу в баскетбол, то ти тут 
дуже крутий, вчителі можуть 
пробачити тобі «борги», ти 
можеш прийти до школи у 
спортивній формі замість 
шкільної і тобі нічого не ска-
жуть, бо ти спортсмен; якщо 
гра проходить у нас в школі, 
то вчителі можуть скасувати 
урок, щоб підти підтрима-
ти команду або подивитися 
пряму трансляцію.

- Три основних якості для 
гравця, на твій погляд.

- По-перше, баскетбольна 
кмітливість (її можна натрену-
вати, переглядаючи та аналі-
зуючи ігри, наприклад, NBA)
По друге, завзятість і пра-

цьовитість. (У деяких людей 
виходить все і одразу, бо вони 
талановиті, їм усі говорять, які 
вони класні, але коли у них 
щось  починає не виходити 
– вони найчастіше просто це 
кидають. Тому у спорті іноді 
навіть найталановитіші не 
вибиваються у профі, а «тру-
дяги», які все життя працюва-
ли, досягають вершин.

По-третє, самоконтроль. Ця 
річ дуже важлива, адже на 
майданчику може статися 
все, що завгодно, але потріб-
но завжди залишатися з 
«холодною» головою. 

- Який був твій рівень воло-
діння англійською мовою 
перед від'їздом до США

- Мій рівень англійської, коли 
я приїхала в Америку, був 
на рівні 0. 11 років у школі я 
не з'являлася на заняттях з 
англійської мови, бо мені там 
було нудно. Тому, коли я при-
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їхала до США, мені було дуже 
важко, але через 3 місяці я 
почала розуміти більшість 
фраз, проте говорити все ще 
не могла.

Зараз я трохи розмовляю і 
розумію. Але все одно, було б 
набагато легше, якби я воло-
діла англійською на момент 
переїзду сюди.

- Опиши твій типовий день у 
США?

- Підйом о 6 ранку, о 6:30 за 
нами вже заїжджає автобус, а 
о 7 починається тренування. 
Потім маємо час, аби приве-
сти себе у порядок і почина-
ються уроки. У мене перший 
урок – це Pre Calculas – це 
посилений курс з алгебри, 
там ми розв’язуємо багато 
задач.

Уроки тут тривають по 55 хви-
лин. Це дуже довго і ти силь-
но втомлюєшся. Потім у маю 
перерву 30 хвилин.

В цей час я зазвичай засма-
гаю на сонці або спілкуюся з 
іншими хлопцями, у яких теж 
перерва. Потім у нас обід, 
він теж триває 30 хвилин, ми 
приходимо у певне місце і 
нам роздають їжу, до речі для 
американців цілком нормаль-
но в якості гарніру дати чіпси. 
І ще уроки. Потім ми сідаємо 
в автобус і їдемо додому. 

Вдома ми робимо домашнє 
завдяння, готуємо їжу і іноді 
гуляємо. Так і проходить мій 
день в США.

- Щоб ти порадила своїм 
одноліткам?

- Це банально, але завжди 
слухайте власних батьків. 
Якби не мої батьки, я б ніколи 
не почала займатися бас-
кетболом і не потрапила б 
до США. І пам'ятайте: успіху 
може досягти кожен, питання 
чи потрібно це людині і що ви 
готові для цього зробити.

Інтерв’ю підготував
Владислав Нужнов
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ВІТАЄМО

Науково-педагогічний колек-
тив Київського міжнародного 
університету вітає студен-
тів, батьків і всіх громадян 
України з Днем Конституції! 
Цей основний закон увібрав 
у себе віковий законотворчий 
досвід українців і волю всього 
народу самостійно творити 
свою долю, впорядковувати 
державне життя, реалізову-
вати невичерпний потенціал 
нації.

Конституція України є не про-
сто виразником державності 
й демократії, а також і гарант 
соборності нашої країни. Її 
прийняття назавжди закар-
бувало прагнення українців 
жити у власній незалеж-
ній державі. Конституцією 
України закріплено головні 
цінності нашого народу – 
людина, її життя, здоров’я, 
честь, гідність і безпека.

У цей день серця українців 
сповнюються почуттям надії 
за свою країну! Прагнемо 
кращого і щасливого життя 
у власній державі! В Україні 
є всі можливості будувати 
суспільство, в якому існують 
умови для розвитку людини, 
для гуманізму, демократії, 
права, закону і справедливо-
сті!

З ДНЕМ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ!


