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ІНТЕРВ’Ю З ПРЕЗИДЕНТОМ
КИЇВСЬКОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІЗ ПЕРШИХ УСТ

1. Хачатуре 
Володимировичу, 
Ви вірили в дитин-
стві в Діда Мороза 
та Снігурочку?

Усі вірили, я теж 
не був винятком. 
У мене було дуже 
цікаве дитинство, 
і ми не лише віри-
ли, а й чекали на 
подарунки! 

Звичайно, таких 
подарунків, як 
зараз, тоді не було, 
але я пам’ятаю, 
як тато купив мені 
велосипед трьохко-
лісний. Тоді ні в 
кого не було такого 
велосипеда, а у 
мене був! Дорослі 
хлопці його потім 
зламали, але 
пригадую, як я на 
ньому їздив, це 
досі один із яскра-
вих спогадів із 
мого дитинства.

2. Про що Ви мріє-
те? Яка Ваша най-
заповітніша ново-
річна мрія?

Якщо стосується 
моїх особистих 
мрій, то більше за 
все я б хотів поба-
чити своїх онуків. 
Через пандемію я 
маю можливість 
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бачити їх лише на екрані. Було б дуже 
добре, якби вони все ж таки приїхали 
на Новий рік. Зазвичай, на Новий рік 
я залишаюсь удома і святкую разом із 
сім’єю. Сподіваюсь також, що в новому 
році наші університетські плани збудуть-
ся. 

3. Опишіть трьома словами 2020 рік. 
Чим він Вам найбільше запам’ятався?

Більше за все запам’ятався саме коро-
навірусом і пандемією. У 2020 році ми 
вперше зіштовхнулися з дистанційною 
освітою, яка завдала нам чималих про-
блем, проте ми все ж таки впоралися. 
Пандемія дуже вплинула на якість осві-
ти.

4. Які саме новорічні традиції існують у 
Вашій сім’ї?

Найголовніше це те, що ми завжди 
намагаємося, щоб уся сім’я зібралася 
за новорічним столом, а також, як я вже 
казав, щоб приїхали мої онуки. Адже, 
коли ти стаєш дідусем, то більше за все 
та всіх починаєш любити саме своїх ону-
ків, тому я був би дуже щасливим, якщо 
б Новий 2021 рік ми зустріли разом. Ще 
обов’язково після нового року я їду до 
своєї мами, щоб привітати, проте, скоріш 
за все, в цьому році через пандемію я не 
зможу навідати маму, доведеться якось 
спілкуватися через Скайп. Добре, що 
зараз є такі технології.

5. Чи згодні Ви з тим, що Новий рік – це 
шампанське, салат «Олів’є», «Іронія 
долі» та «Сам удома»? З чим Новий рік 
асоціюється у Вас?

Також із шампанським, «Іронією долі» та 
салатом «Олів’є», не уявляю свято без 
цього. Фільм «Іронія долі» – це класика, 
яка ввійде в золотий фонд найкращих 
витворів мистецтва.

Я думаю, що жарти та ситуації в цьому 
фільмі дуже притаманні нашому мента-

Над інтерв'ю працювали
Лідія Короленко,

Іванна Маруга

літету, нашому народу. Недарма по теле-
візору за декілька днів до Нового року 31 
грудня та після Нового року його демон-
струють. Я б навіть сказав, що пройдуть 
роки, століття, а це залишиться також 
актуальним.

6. Як Ви вважаєте, яким буде Новий 
2021 рік металевого бика?

Нажаль, я вважаю, що нічого нового не 
буде. Корупція як була, так і залишить-
ся. І найстрашніше, що корупція скрізь, 
навіть у правоохоронних органах. Шкода, 
немає ніяких змін на краще. Ми або сто-
їмо на місці, або йдемо назад. Корупція 
нас знищує!

7. Що б Ви хотіли побажати студентам і 
викладачам Київського міжнародного уні-
верситету в Новому 2021 році?

У першу чергу, це здоров’я, тим паче, 
в часи пандемії по всьому світу, також 
удачі, тому що вдача та здоров’я – це 
найголовніше. Успіхів і високих досяг-
нень нашим колегам, адже зараз, коли 
заняття проводяться онлайн, складніше 
тримати високу планку якості освіти. 
Але, не дивлячись на це, ми пристосува-
лися вже до такого способу життя, тому 
я бажаю нашим педагогам терпіння, 
натхнення та берегти себе. Що стосу-
ється наших студентів, то я їм бажаю не 
падати духом, не сумувати, а розвивати-
ся.

Дякуємо за цікаве інтерв’ю! Вітаємо Вас 
із прийдешніми новорічними святами та 
бажаємо всього найкращого!
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МАЛОВІДОМА ІСТОРИЧНА ДАТА...

06
грудня

6 грудня – дата, що для більшості українців не є особливою. Сьогодення дає нам 
чудову нагоду забути про всі чорні сторінки примхливої історії та зголовою поринути 
в бурхливу рутину міського життя. У сучасному світі придостатньо цікавої та корисної 
інформації тримати яку в своїй голові значно приємніше, аніж згадки з допотопних 
літописів про криваві бійні тисячолітньої давнини. Проте, на превеликий жаль, прин-
цип, якому кожен із нас так часто віддає перевагу «якщо я про щось не знаю, мене це 
не стосується» або, іншими словами, «моя хата з краю, нічого не знаю» не працює.

Вплив події, про яку піде мова сьогодні, має вплив на життя кожного з нас, функціону-
вання нашого міста та країни загалом, і вагомість цієї дати дійсно відчували наші пра-
щури, відчуваємо ми та відчуватимуть наші наступники. Плоди тих днів, що назавжди 
змінили хід історії, пожинаємо й дотепер.
Безумовно, 780 років із дня взяття столиці Русі монголами, дата, що заслуговує на 
увагу суспільства... До історичної реконструкції тих подій та встановлення достовір-
ності хронологічних фактів вдаватися, звісно, не будемо, бо для цього існують більш 

компетентні особи. Натомість, у цій статті хочеться розмірковувати над наслідками 
лиха, аби оновити пам’ять про масштаб та значення тієї рокової доби.

Не дивно, що станом на сьогодні всі можливі й відомі на сьогодні джерла інформації 
вздовж і поперек опрацьовані, ретельно вивчені та неодноразово описані на просто-
рах мережі. Тому, задля уникнення повторень загальновідомих, багатовживаних тез, 
все, що ви читатимете нижче, носитиме статус констатації факту або суб’єктивного 
оцінкового судження. Тим більше, тлумачення тогочасних літописів є справою зовсім 
не вдячною, занадто багато суперечливих факторів, трактування яких ліпше залишити 
історикам. Ми ж, у свою чергу, обмежемо себе конкретними твердженнями.

Отже, почнімо...

Наша согоднішня тема належить до когорти тих, обговорювати які варто розпочнати 
саме з наших днів, а не з часів, коли ця подія, власнне, відбулася, адже з плином часу 
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показовий характер ефекту від завоювання Русі монголами лише набирає обертів.
Якщо зупинити пересічного киянина на будь-якій з вулиць столиці, попросити озирну-
тися навколо і схарактеризувати загальне становище свого міста або країни на світо-
вій арені, майже зі стовідсотковою ймовірністю отримана відповідь виявиться вкрай 
песимістичного характеру. Базуватиметься вона на переконаннях принципу «добре 
там, де нас нема», що, як не парадоксально, містить у собі частку істини...

Хід думок у цьому випадку зрозуміти нескладно, адже, на щастя, ми все ще відно-
симо себе до «кращої» половини світу, принаймні, в аспектах розвитку технологій, 
науки і решти переваг цивілізованого суспільства, амбіційна ж українська натура, в 
свою чергу, не збирається задовольнятися позицією «кращих серед гірших» або «гір-
ших серед кращих». Ми цілком послідовно починаємо шукати історичне роздоріжжя, 
на якому все пішло шкереберть. Саме такою подією є татаро-монгольська облога і 
подальше взяття Києва військами Хана Батия 6 грудня 1240 року...

Ця подія уособлює собою цілу епоху! Епоху нищівного панування монгольських 
загарбників на руських землях, що тривало не один десяток років. Ознаки затяжного 
перебування наших пращурів під ординським ярмом можна без особливих зусиль 
знайти практично в кожній галузі суспільного, культурного життя сучасних українців. І, 
як можна здогадатися, наміцно вкарбовані в наш побут притаманні монголам звички, 
вислови, повір’я, традиції і тому подібне – найменше серед отриманих нами у спадок 

плодів Батиєвої навали.
Якщо подумки перенестися туди, на 780 років тому, не можна залишити без уваги 
деталь, що є невід’ємною складовою історичного конструктора із завоювання Києва. 
Переломним моментом, точкою неповернення стала відмова киян капітулювати без 
бою перед враженими величчю міста загонами Меньгу-Хана, що вперше з’явилися на 
підступах до столиці незадовго до початку облоги.

Як з’ясувалося, прийняти бій – найгірший серед усіх можливих варіантів розвитку 
подій. Це був смертний вирок місту, його мешканцям та державі загалом. Приречення 
на потопання у власній крові і вогні в нескінченно довгих, запеклих та завідома про-
граних боях.

Об’єднавшись із основною частиною Батиєвого війська, вороги зуміли перейти на 
правий беріг Дніпра і оточити Київ. ‘Монгол було настільки багато, що в місті не було 
чути нічого, окрім скрипіння монголських возів, іржання монгольських коней та ревіння 
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верблюдів’ – так говорить нам Галицкий Літопис.

Тарани, стінопробивні снаряди, катапульти, вогнева артелерія, важка та легка кіннота – в хід ішло все, 
що можна було ефективно застосовувати при штурмі міських укріплень. Після багатоденних, неймо-
вірно кровопролитних боїв, татарам великими силами вдалося зруйнувати позиції русичів у районі 
Лядьських Воріт і пробити шлях в місто Ярослава.
Після цього опір киян не зменшився, протистояння тривало на кожній вулиці, в кожному будинку, 
кожен, хто здатен був тримати в руках зброю, без жодних роздумів ішов у бій.

Ціною надзвичайних зусиль і з серйозними втратами, та з непохитною вірою в успіх захисникам міста 
вдалося зупинипти безперервний наступ ординців і витіснити ворога з міста Ярослава. Ханські війська 
змушені були відступити, аби мати можливість відпочити і поповнити ресурси.

Кияни, у свою чергу, скористалися нагодою та зміцнили багаточисельні укріплення в місті Ярослава і, 
фактично, намертво забарикадували місто Володимира.

Невдовзі бої поновилися, татари з новими силами та нечуваною люттю долали смугу за смогою місь-
ких укріплень, жоден клаптик київської землі не залишився недоторканим, кривава різанина не уникну-
ла нікого.

Врешті-решт, попри запеклий опір русичів, 6 грудня 1240-го року столиця усієї Русі, політичний, еконо-
мічний, культурний центр східної Європи був узятий татаро-монгольськими військами. Останній басті-
он оборони міста – вщенть переповнена сумносзвісна Десятинна Церква, впала під ударами ворожих 
пороків і таранів, разом із нею полягли й мирні жителі та останні захисники міста.

Обурені, знесилені та розлючені від небаченого опору містян, загарбники добили дивом уцілілих мир-
них мешканців, серед яких були лише діти, жінки та старі, розграбували все, що нагадувало їм про 
колишню велич Києва, та спалили залишки міста. Ставленика Данила Романовича Галицького, воєво-
ду Дмитра, який очолив оборону Києва, було взято в полон.

Того ж дня Київ назавжди втратив статус найбільшого, найбажанішого і найпрестижнішого князівсько-
го столу. Київ припинив бути торгівелним, економічним, політичним, культурним, релігійним центром 
Східної Євроопи. Тотальне спустошення несло за собою загибель орієнтовно 96% населення міста.

КИЇВ ФАКТИЧНО ПРИПИНИВ ІСНУВАТИ!

На відновлення населення місту знадобилося близько 600 років. 600 років можливостей та втраченого 
часу. Саме тоді історія нашого міста, нашої країни почала рухатися в діаметрально протилежному по 
відношенню до бажаного напрямку – те, про що ми не можемо дозволити собі забути.

Матеріал
підготував
Степан Яненко
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ЩО СТУДЕНТИ ДИВИТИМУТЬСЯ У НОВОРІЧНУ НІЧ

ГОВОРЯТЬ СТУДЕНТИ

Наші предки бачили 
величезний сенс у 
святкуваннях.

Це все обрядовість, 
яка пов’язана з осо-
бливими діями, що 
мали на меті спри-
чинити надприрод-
ним способом певні 
позитивні наслідки 
після закінчення 
обрядів.  

З часом святкова 
обрядовість утрати-
ла свою «міфоло-
гічну» актуальність, 
але саме завдяки 
ним нині створюєть-
ся чарівна атмос-
фера дива.

З плином часу все 
змінює свій фор-
мат. Міська людина 

вже не думає про 
чарівні дива, тому 
спроби повернен-
ня міфологічного 
в новорічну атмос-
феру є чимось на 
кшталт естетичного 
бажання.

У сучасної молодої 
людини й так нема-

Матеріал
підготувала

Діана Митченко

ло випробувань, 
це, приміром, кур-
сові, сесії, щоденне 
спілкування 
з друзями 
тощо. І ми 
вирішили 
з’ясувати, 
які фільми 
збирається 
перегляну-
ти молодь у 
кіно. 

1.
Що буде, 
якщо об’єднати 
радянський кіне-
матограф та укра-
їнську міфологію? 
«Вечори на хуторі 
біля Диканьки».

Недарма екрані-
зували цей твір 
Гоголя, бо саме в 

його творчості поєд-
нуються уявлення 
наших предків про 
світ звичайний і 
надприродний, а ще 
згадаймо й особли-
вий стиль автора.

Чому ж тоді його 
твори, як гарячі 
пиріжки, розібрали 

режисери, тієї ате-
їстичної епохи, що 
передбачала запе-

речення всього, що 
не є матеріальним? 
Маємо нагоду діз-
натись про це із 
фільму, що забезпе-
чить чудовий настій 
на цілий 
вечір.

2.
«Крампус». 
Чудова наго-
да зрозуміти 
наше мину-
ле та погля-
ди наших 
предків на 
теперішнє. 

Потойбічне 
й реальне 
не роз’єд-
нувальні в 
цьому світі.

За втрату балансу 
чекають важкі та 
невідомі наслідки, 
для головних геро-
їв.

Як виправити, чи 
хоча б врятува-
тись, від того що не 
можеш усвідомити?

3.
«Сам удома» - зігрі-
ває не лише ков-

дрочка, а теплі 
спогади, дитин-
ство не верта-
ється цілком, 
щоб не заважа-
ти молодості, а 
лиш частинами, 
для того, щоб 
її доповнити. 
Цикл про Кевіна 
та його при-
годи - паливо 
для меланхолії. 

А також і спосіб 
потішити нашу 
внутрішню дитину, 
що потребує уваги, 
навіть в дорослому 
житті.
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СВЯТКОВИЙ НАСТРІЙ

23 грудня 2020 року в актовій залі КиМУ 
відбувся новорічний концерт, де присут-
ніх привітав президент Київського міжна-
родного університету професор Хачатур 
Володимирович Хачатурян.

Хачатур Володимирович побажав усім 
міцного здоров’я в наступному 2021 році, 

НОВОРІЧНЕ СВЯТКУВАННЯ
У КИЇВСЬКОМУ МІЖНАРОДНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

здійснення мрій, любові та неймовірного 
щастя!

Ведучими заходу були проректор з 
навчально-виховної роботи, професор 
Тетяна Володимирівна Данченко та 
декан факультету інформаційних техно-
логій Сергій Володимирович Сініченко.
Студенти спеціальностей "музичне мис-
тецтво" та "театральне мистецтво" пода-
рували захопливий феєрверк емоцій, 
який наблизив усіх до новорічної атмос-
фери. 

Своїм талантом порадував і декан 
факультету музичного мистецтваа Денис 
Васильович Кочержук, який виконав 
авторську пісню президента Київського 
міжнародного університету професора 
Хачатура Володимировича Хачатуряна.

Велика кимушна родино! З новорічними 
та різдвяними святами!



9

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!

ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА

СТАРТ ПРОГРАМИ АБІТУРІЄНТ-2021

Нещодавно під час 
прямої онлайн-тран-
сляції зі сцени КиМУ 
відбулось урочисте 
відкриття інтелекту-
ально-творчого мара-
фону Абітурієнт-2021.

Організатором і моде-
ратором програми 
була Рудаківська 
Світлана Вікторівна 
(проректор з доу-
ніверситетської 
підготовки, канд. 
філософських наук. 
професор КиМУ), яка 
щиро привітала всіх 
присутніх – учасників 
Олімпіади, творчих 
конкурсів – майбутніх 
абітурієнтів 2021! 

Проректор побажала 
всім перемоги, адже 
кожен із учасників 
уже є переможцем, 
тому що зробив пер-
ший впевнений крок 
назустріч своєму май-
бутньому!

Київський міжна-
родний університет, 
який в цьому році 
відсвяткував своє 
26-річчя, відомий 
не лише на теренах 
України, а і далеко за 
її межами саме зав-
дяки невтомній праці 
як викладачів, так і 
успіхів у навчанні і 
перемогах в різнома-
нітних національних 
і міжнародних  інте-
лектуально-творчих 
конкурсах студентів і 
успішної професійної 
діяльності, вдалого 
кар’єрного зростання 
наших випускників. 

Одним із головних 
переваг і пріоритетів 
КиМУ є невпинний 
розвиток. І цей рік не 
став винятком. До 
наших відомих спеці-
альностей, таких, як: 
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ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКА ПІДГОТОВКА

сценічне мистецтво, 
аудіовізуальне мисте-
цтво та виробництво, 
музичне мистецтво, 
архітектура та місто-
будування долучили-
ся ці прекрасні спеці-
альності і в коледжі. 

Отже, інтелектуаль-
но-творчий марафон 
у Київському міжна-
родному університеті 
триватиме цілий рік.
І хоча у сучасних 
умовах ці інтелекту-
ально-творчі конкурси 
відбуваються онлайн, 
але це не звужує, а, 
навпаки,розширює 
можливості згуртува-
тися і проявити свої 
інтелектуальні та 
творчі здібності тала-
новитій молоді з усіх 
регіонів України .

Кожен охочий міг під-
ключитися до цього 
марафону на плат-
формі ZOOM – за ID 
та паролями, розмі-
щеними на головній 
сторінці сайту КиМУ, 
за чотирьма напря-
мами:  
• Для май-
бутніх абітурієнтів 
онлайн-програму 
Дня відкритих две-
рей вела керівник 
Центру міжнародних 
і громадських зв’яз-
ків Кісельова Яна 
Володимирівна.
• XXI 
Всеукраїнська тра-
диційна олімпіада 
(відповідальний за 
технічну підтримку 
– Казміді Вячеслав 
Дмитрович) проходи-
ла у форматі онлайн, 
учасники виконува-
ли свої завдання в 
Google формі 
• Саме в цей 
день декан факуль-
тету будівництва та 
архітектури Бутик 
Михайло Васильович 
оголосив старт I 
Всеукраїнського 
молодіжного архі-
тектурно-художнього 
онлайн-фестивалю 
творчого конкурсу 

«Золотий перетин».

Фестиваль запо-
чатковано з метою 
підтримки творчої та 
талановитої молоді, 
сприяння їх профе-
сійному становленню, 
налагодженню регі-
ональних зв'язків їїі 
співпраці з коледжа-
ми будівництва та 
архітектури, розвитку 
міжпредметних зв'яз-
ків у процесі здобуття 
архітектурно-худож-
ньої освіти та збе-
реження історичної 
архітектурної спад-
щини.

Конкурсна програма 
охоплює:
– Огляд-конкурс дитя-
чої архітектурно-ху-
дожньої творчості
– Огляд-конкурс 
творчості студентів 
архітектурних ЗВО і 
коледжів
– Художній конкурс 
для учнів 9-х класів, 
11 класів.
– Пробне вступне 
випробування зі спе-
ціальних предметів 
для абітурієнтів, які 
вступають до коле-
джу та КиМУ (малю-
нок, композиція).

Серед майже п’ятде-
сяти учасників фести-
валю – учні закладів 
загальної середньої, 
професійно-технічної, 
позашкільної освіти, 
студенти архітектур-
них ЗВО і коледжів, 
творчі колективи під-
літків і молоді та інди-
відуальні учасники 
віком від 10 років.
У межах фестивалю 
відбудеться:
– Студентська науко-
во-практична конфе-
ренція «Архітектура 
та екологія середови-
ща»:
– Вистава юнацької 
студії «АрхІдея»
– Майстер-класи для 
учасників фестивалю
– Круглий стіл для 
керівників творчих 
колективів

Фестиваль проходить 
за підтримки:
• Національної 
Спілки архітекторів 
України
• Архітектурної 
палати НСАУ
• Київський 
НДПІ містобудування

Директор депар-
таменту, директор 
Інституту журналісти-
ки, кіно і телебачення 
Самойлов Олексій 
Федорович щиро 
привітав учасників 
творчих конкурсів, 
зазначив, що геогра-
фія учасників вра-
жає, адже надіслані 
роботи з 8 регіонів 
України і, зрозуміло, з 
м.Києва; на перемож-
ців фестивалів чека-
ють значні знижки в 
оплаті за навчання, 
побажав усім великих 
творчих успіхів. 

Отже, відбувся старт 
I Всеукраїнського 
фестиваля-кон-
курсу «Зіркові 
барви». Відкрив 
Всеукраїнський фес-
тиваль-конкурс декан 
музичного факультету 
– композитор, поет, 
виконавець власних 
пісень – Кочержук 
Денис Васильович 
авторською піснею 
«Нереальні».

Творчий конкурс « 
Зіркові барви» роз-
почали виконавці 
у віковій категорії  
«17+» Охочі могли 
приєднатися до нас 
на платформі ZOOM 
та насолоджуватися 
прекрасними мит-
тєвостями талантів 
наших майбутніх абі-
турієнтів!

На конкурс « Зіркові 
барви» було подано 
більше 80 заявок. 
Високоповажне журі 
прослуховувало 
конкурсні номери 
і в оффлайні, і в 
онлайні. Регіональне 
представництво 

було доволі значним 
:заявки надіслані з 
таких областей,як: 
Дніпропетровської, 
Київської, 
Миколаївської, 
Полтавської, 
Сумської, Черкаської, 
Чернігівської, 
Чернівецької і, зви-
чайно, з м.Києва.

Ми радіємо, що твор-
чо-інтелектуальні 
ініціативи  КиМУ були 
відразу підтримані 
нашими партнера-
ми в освіті: ЗСО, 
Центрами позашкіль-
ної роботи, Центрами 
дитячої та юнацької 
творчості! І хоча з дня 
народження ідеї про-
йшло трішки більше 
місяця, ми пишаємо-
ся, що за цей неве-
ликий проміжок часу 
ми вже маємо своїх 
прихильників із різних 
регіонів України! 

Дійсно, географія 
вражає! І навіть 
незвичний формат 
(онлайн) не зміг бути 
на заваді талано-
витим дітям з усієї 
України.

Найголовніші здобут-
ки? Зрозуміло, що 
спрацював авторитет 
КиМУ, тому що за ці 
26 років ми довели, 
що дійсно основними 
принципами нашо-
го університету є 
Культура, Освіта, 
Інтелект, Творчість, 
втілені в життя! Отже, 
ми маємо переконли-
ві результати.

Дорогі наші друзі! 
Творіть, подавайте 
заявки на наступні 
етапи фестивалів, 
адже вони трива-
тимуть цілий рік! 
У травні 2021 року 
маємо прийти до 
фіналу! Час твор-
чості і інтелекту 
продовжується ! До 
нових зустрічей в 
Київському міжнарод-
ному університеті!
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ПОДІЇ

МАЙСТЕР-КЛАС ВАЛЕРІЯ ЧИГЛЯЄВА

Матеріал підготувала
Марина Чорна

Нещодавно в акто-
вій залі Київського 
міжнародного універ-
ситету відбувся май-
стер-клас народного 
артиста України, про-
дюсера, режисера, 
актора театру та кіно, 
гумориста і шоумена 
Валерія Івановича 
Чигляєва.

Студентам випала 
нагода побачити 
прем`єру  уривку зі 
спектаклю «Angel», 
де розповідається 
три неймовірно прав-
диві історії про чуде-
са і таємниці буття.

Режисер показу – 
доцент кафедри 
Аудіовізуального 
мистецтва та вироб-
ництва, майстер 2 
курсу, актор, сцена-
рист – Олександр 
Володимирович 
Катунін. Музичний 
супровід народно-
го артиста України 
Володимира 
Івановича Соляника, 
який входить до 
п`ятірки найкращих 
джазових виконавців 
світу.

До речі, частина 
коштів від проданих 
квитків перерахується 
на потреби притул-
ку для бездомних 
тварин «Сіріус», як 
зауважила продюсер 
Заріна Арчакова.

Студенти також отри-
мали можливість 
поспілкуватися з 
гостями, а бажаючі 
зробили фото на 
згадку.
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СПОРТИВНА СТОРІНКА

КАЛЕНДАР СЕЗОНУ НБА 2020-21

У зв'язку з пандемією 
короновірусу у березні 
2020 року регулярний 
чемпіонат Національної 
Баскетбольної Асоціації 
(НБА) було призупине-
но. 

А поновився сезон аж 
у липні, хоча за пра-
вилами, регулярний 
сезон НБА  завжди 
закінчувався на початку 
червня. Тож, Ліга мала 
прийняти рішення щодо 
продовження чемпі-
онату у  ситуації,що 
склалася. Адже почати 
сезон у жовтні, як це 
відбувається кожного 
року, –  було неможли-
во.

Днями Ліга прийняла 
рішення щодо розкла-
ду матчів на поточний 
сезон.

Нагадаємо,що сезон 
2019\2020 завершився 
12 жовтня перемогою 
команди "Лос-Анджелес 
Лейкерс" у фінальнії 
серії проти "Маямі Хіт"

Ось як виглядатиме 
новий календар ігор у 
сезоні НБА 2020/2021:
• 11–19 груд-
ня 2020 року – 

Передсезонні ігри;
• 22 грудня 2020 
року – 4 березня 2021 
року – перша частина 
регулярного чемпіонату;
• 5–10 березня  
2021 року – "All stars 
weekend" (Матч усіх 
зірок); 
• 11 березня – 16 
травня 2021 року – 
друга частина регуляр-
ного чемпіонату; 
• 18–21 травня 
2021 року: турнір Play 
in; 
• 22 травня – 22 
червня 2021 року – 
плей-офф НБА 20/21 
(Включно з фіналом).

Зауважимо, що цього 
сезону команди у регу-
лярному чемпіонаті 
зіграють не 82 матчі, а 
72 матчі. Саме ця неве-
личка зміна регламенту 
допоможе уже наступ-
ного сезону ропочати 
та провести матчі так, 
як це було до початку 
пандемії.

Тож, вже 22 грудня 
стартує новий сезон. 
- Чи будуть матчі прово-
дитися без глядачів? 
- Чи зможуть "Лейкерс" 
повторити чемпіонський 
успіх? 
- Які команди нас зди-
вують,а на які чекає 
провал? 
- Які гравці змусять нас 
хапатись за голову від 
нереальних «данків» та 
кидків? 

Відповідь на ці та без-
ліч інших питань ми 
отримаємо протягом 
нового сезону найкра-
щої баскетбольної ліги 
світу!

Матеріал
підготував

Владислав Нужнов
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ЦЕ МИ, ЛІЙЕЙ КиМУ

Наймолодші студен-
ти КиМУ - ліцеїсти, 
незважаючи на щіль-
ний графік навчання, 
встигають не тільки 
здобувати освіту, а й 
відвідують культурні 
заходи, що відбувають-
ся в Університеті.

22 грудня в навчаль-
ному театрі КиМУ "13" 
відбувся відкритий 
показ вистави "Дуже 
проста історія" (реж. 
Ю.І.Лізенгевич), де 
ролі виконали студен-
ти-бакалаври 3 курсу 
спеціальності "сценічна 
майстерність".

Це - фотозвіт із заходу.

ЛІЦЕЇСТИ НА ВИСТАВІ
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валю є сприяння 
популяризації 
музичного мисте-
цтва в академіч-
ному, фольклор-
ному і естрадному 
жанрах, виявлен-
ня обдарованих 
талановитих вико-
навців і авторів, 
посилення впливу 
професійного укра-
їнського сучасного 
музичного мисте-
цтва у естетичному 
вихованні дітей і 
молоді.

Конкурсні номери 
були представлені 
у наступних номі-
націях: «Вокальний 
жанр», «Вокальні 
ансамблі», 

ФЕСТИВАЛЬ МИСТЕЦТВ «ЗІРКОВІ БАРВИ 2020» У КиМУ

ніверситетської 
підготовки, кан-
дидат філософ-
ських наук, про-
фесор Рудаківська 
Світлана 
Вікторівна; декан 
факультету музич-
ного мистецтва, 
заслужений артист 
естрадного мис-
тецтва України 
Кочержук Денис 
Васильович; завід-
увач кафедри 
музичного мисте-
цтва, заслужений 
діяч естрадного 
мистецтва України, 
професор Горенко 
Лариса Іванівна.

Метою проведення 
конкурсу-фести-

28 листопа-
да 2020 року в 
м.Києві відбувся 
Всеукраїнський 
конкурс-фестиваль 
мистецтв «ЗІРКОВІ 
БАРВИ 2020».

У заході взяли 
участь понад 120 
учасників з 18 
областей України, 
а також представ-
ництво понад 25 
закладів середньої 
та вищої освіти. 

Конкурс-фестиваль 
проводився в рам-
ках реалізації комп-
лексної програми 
підготовки творчої 
молоді до здобуття 
базової фахової та 
вищої мистецької 
освіти. 

Співзасновниками 
конкурсу-фес-
тивалю є ПЗВО 
«Київський міжна-
родний універси-
тет» та Факультет 
музичного мис-
тецтва за уча-
сті Навчально-
наукового інституту 
театрального мис-
тецтва, Навчально-
науковий інститу-
ту журналістики, 
кіно- і телебачення 
ПЗВО КиМУ. 

Журі у складі: 
президент ПЗВО 
КиМУ, професор 
Хачатурян Хачатур 
Володимирович; 
проректор з доу-

«Інструментальний 
жанр», «Авторська 
пісня», 
«Музичний кліп», 
«Радіо-театр», 
«Оригінальний 
жанр», 
«Театральне мис-
тецтво», «Музично-
драматична компо-
зиція».

Всі учасники висту-
пили у певних віко-
вих категоріях:
 * Перша вікова 
категорія (молод-
ша: 8–12 років), 
 * Друга вікова 
категорія (середня: 
13–18 років), 
 * Третя вікова 
категорія (старша: 
19–25 років), 
 * Четверта вікова 
категорія (доросла: 
26–35 років), 
 * П’ята вікова кате-
горія (професійна: 
36 та вище).

Серед лауреатів 
I, II, III премій та 
володарів Гран-прі 
студенти КиМУ: 
факультету музич-
ного мистецтва 
(Григоревський 
Олександр, 
Юріна Маргарита, 
Прощаликіна 
Люсіне, Прядко 
Анастасія, 
Троценко Іван); 
кафедри сце-
нічного мисте-
цтва (Ростислав 
Демченко, 
Васильєв Денис, 
Гнатюк Ярослав, 
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Тарабара Олена, 
Шиманова Марина); 
Медичного інституту, 
кафедри клінічних 
дисциплін та медсе-
стринства (Федченко 
Вікторія), Коледжу 
КиМУ зі спеціаль-
ності «журналістика» 
(Фролова Діана).

У номінації «вокаль-
ний жанр» звуча-
ли пісні на слова і 
музику Президента 
Київського міжна-
родного універси-
тету, професора 
Хачатуряна Хачатура 
Володимировича 
(«Україна», 
«Україночка», 

«Мы всегда будем 
вместе», «Совесть», 
«Учительнице» та ін.).

Всі переможці, лау-
реати, дипломанти, а 
також художні керів-
ники і педагоги кон-
курсантів отримали 
дипломи, подяки, сер-
тифікати, медалі та 
кубки, сувенірну про-
дукцію Університету. 
Володарі Гран-прі 
та лауреати I, II, III 

премій отримали сер-
тифікати на навчан-
ня зі спеціальності 
«Музичне мистецтво» 
у Коледжі КиМУ та 
Університеті.

Фото та відеоматері-
али Всеукраїнського 
конкурсу-фестивалю 
мистецтв «Зіркові 
барви–2020» на базі 
ПЗВО КиМУ було 
забезпечено фахів-
цями  центру міжна-
родних та громад-
ських зв’язків ПЗВО 
«Київський міжна-
родний університет»: 
Кісельовою Яною 
Володимирівною та 
Омельченко Вікторією 
Миколаївною.
Наступний кон-
курс-перегляд II 
Всеукраїнського кон-
курсу-фестивалю 
мистецтв «ЗІРКОВІ 
БАРВИ 2021» від-
будеться впродовж 
лютого-квітня 2021 
року, а заключний 
гала-концерт фес-
тивалю – наприкінці 
квітня 2021 року.

Запрошуємо талано-
виту творчу молодь 
до участі, до перемог!
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