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Вітаємо з травневими святами!

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

Київського міжнародного університету

9 травня – День Перемоги.
Наскільки нам відомо, Ви – син військовослужбовця. Розкажіть, будь ласка,
про свого батька.
Мій батько пішов на фронт, коли
йому було вісімнадцять років. Він був
танкістом. Після війни, у 1946-му році,
його підбили у Варшаві, потрапив
до госпіталю. До Берліну не дійшов:
був контужений. Після війни батько
продовжував служити. Такі молоді
чоловіки, як він, продовжували віддавати дань країні: армія повинна була
залишатися. Я пишаюся батьком, бо
він не боявся говорити правду, хоча
його за це й арештовували двічі. Особисто для мене День Перемоги – це
велике свято, адже мій батько воював
і звільняв радянську землю!
Як цю дату відзначали у Вашій
родині?
По-суті разом ми не святкували.
Тато завжди зустрічався зі своїми
друзями: фронтовиками і не лише,
його вітали й хлопці, які були молодше від нього на 10–15 років.

Чи є подія, яка з воєнних розповідей Вашого батька запам’яталася
найбільше?
Мабуть, та, коли його поранили
(у період післявоєнних років, коли
Польща очолювала владу у Лондоні).
Що найцікавіше, це була жінка! Вона
його збила американським гранатометом. Насправді, батькові неабияк
пощастило, що залишився живим: снаряд пройшов таким чином, що він і ще
один чоловік залишилися дивом живі,
але були контужені.
Як Ви ставитеся до того, що
9 травня як День Перемоги в Україні
хочуть скасувати?
Дурниця! Його можуть скасувати,
але народ все одно буде святкувати цей день, схиляти голови перед
мільйонами загиблих у війні! Знаєте,
мене одного разу спитали: «Що Ви будете робити, якщо завтра турки нападуть на вашу історичну батьківщину?»
Я відповів, що візьму своїх синів і піду
воювати. Мені у відповідь: «А якщо
Ви загинете?». «Потрібно вміти ще й
достойно вмирати», – відповів я. Люди
віддали своє життя і загинули гідно,
тому потрібно пам’ятати їх вічно!
Як Ви вважаєте, чи обізнана сьогодні молодь у питанні війни? Чи знає
історію тих часів?
Усе залежить від молоді. Подивіться, скільки зараз знято фільмів, скіль-

ки є літератури! В інтернеті просто
море інформації щодо цього. Найцікавіше те, що відкрито багато секретних архівів, тому, молодь, будь
ласка, читайте, дивіться – платформа
ж є для знань.
Яким, на Вашу думку, повинен бути
захисник Батьківщини?
Кожен хлопець, чоловік повинен
бути захисником, тому що Батьківщина – це його сім’я, земля, родичі, друзі,
народ, нація тощо. Він має бути патріотом. Але пам’ятайте, що патріотизм
і націоналізм – це різні речі! Націоналізм веде країну в прірву, а патріотизм – підіймає її!
Ваші побажання ветеранам війни
і кожній людині у це свято?
Ветеранам – здоров’я! Якщо вони
ще живі, звичайно, бо, на превеликий жаль, їх щороку залишається все
менше й менше... Побажав би також
мріяти про те, про що вони колись
мріяли, адже після війни люди почали
дивитися на світ іншими очима. Всім
людям – пам’ятати цей день і не повторювати помилок минулого! Мирного неба над головою та всіх благ!
Інтерв’ю провела
студентка ІІ курсу
Інституту журналістики
Каріна МАРТИРОСЯН

9 ТРАВНЯ – ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ

9 травня
Як у радянські часи, так і період
незалежності, Україна впродовж тривалого часу відзначала 9 травня як
День Перемоги у Другій світовій війні. Цього дня зазвичай відбувалися
різні урочисті заходи та паради. Ця
подія в Україні святкуєтсья й досі,
проте вже не так пишно, а за європейським зразком – як день пам’яті
та примирення.
9 травня ми відзначаємо День
Перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні, який прийшов на зміну
Дня Перемоги над фашизмом у Великій
вітчизняній війні 1941–1945 років.
Цього року в Києві 9 травня відбулась урочиста церемонія покладання
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квітів до Могили невідомого солдата
в парку Вічної слави. О 10 годині від
станції метро «Арсенальна» вирушив
вулицями міста Марш Безсмертного
полку, організатором якого був громадський рух «Віра і пам’ять».
З 11 по 17 годину в Національному
музеї історії України у Другій світовій
війні тривали святкові заходи «Пам’ятаємо – Перемагаємо!», у межах яких
відбулися концертна програма Київського академічного муніципального
духового оркестру «Україна – священна земля», поминальний реквієм
«Пам’ять», молебень за мир в Україні,
церемонія покладання гірлянди військової слави до скульптурної компо-

зиції «Форсування Дніпра», концертно-тематична програма «Перемога,
свята Перемога!»
Цей день недарма називають
святом зі сльозами на очах, оскільки
більше 10 мільйонів українців віддали
своє життя за наше майбутнє та свободу впродовж найжахливішої трагедії
XX століття.
Щасливе сьогодення залежить
тільки від нас! Головне: пам’ятати,
шнувати і бути вдячними за мирне
небо не лише на словах, а й у вчинках
і діях!
Юлія АХМЕТГОРАЄВА,
студентка І курсу
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ЗНАЙ НАШИХ В ОБЛИЧЧЯ. ГОРДІСТЬ КиМУ



Інтерв’ю з
Шинкаренко
Лілією Іванівною,

кандидатом філологічних наук,
завідувачем відділу роботи
з іноземними громадянами
КиМУ
Що спонукало Вас вивчати українську мову? Чому Ви вибрали саме
педагогічну діяльність?
Спонукало те, що мені дуже подобалося вивчати саме українську
літературу. Література без мови,
звичайно, окремо не вивчається, і
через те почала вивчати українську
мову. Перша моя освіта – це педагогічна. Я працювала вихователем у
дитячому садку, відтак продовжила
свою педагогічну діяльність. Освіту
здобула у Київському університеті
імені Бориса Грінченка. Навчалася
у вечірню зміну та паралельно працювала. Це було важко, але, незважаючи ні на що, – все закінчилось
успішно!
Якби Ваше життя було пов’язане не з педагогічною діяльністю, ким би Ви хотіли стати?
Колись моя мрія була стати
співачкою. Я навіть закінчила музичну школу. Після 8 класу подавала документи в естрадно-циркове
училище, але згодом, враховуючи
свій досвід, я стала б психологом
або навіть диктором на телебаченні, адже мені це також подобалося.
Але це все – більше десь у середині
душі.
Що для Вас було найважчим у
студентські роки?
Враховуючи, що я здобувала
освіту на вечірній формі навчанні,
це навіть не заочно, тобто кожен
день ранком ішла на роботу, а потім на четверту годину вечора їхала
в університет. Додому приїжджала
дуже пізно. Думаю, що це було найважчим для мене, але навчатися
любила завжди. Безмежно вдячна
викладачам Київського університету імені Бориса Грінченка за те, що
вони з розумінням та повагою ставилися до кожного студента.

Чи були випадки, що Вам було
важко порозумітися зі студентами? Якщо так, як Ви вирішували такі ситуації?
Взагалі для мене студенти –
це дорослі, які залишилися дітьми. Єдине, що мене найбільше
вражає, коли людина просто не
слухає викладача, починає себе
неадекватно поводити і не реагує на жодні зауваження. А як я
реагувала? Просто такій людині
давала хвилин п’ять, щоб вона
заспокоїлася, і тут на допомогу
вже приходили одногрупники.
А взагалі студенти – дуже хороші. Випускники групи, якою я
опікувалася, тепер працюють у
нас, в Університеті, на керівних
посадах.
Відомо, що Ви – завідувач відділу роботи з іноземними громадянами. Розкажіть детальніше
про специфіку Вашої роботи.
До цього я була методистом
наукового відділу, а на цю посаду
запросили попрацювати, враховуючи мій досвід і для того, аби

підсилити цей відділ. Спочатку було
дуже важко, тому що специфіка
спілкування з іноземними студентами відрізняється від наших тим,
що в іноземців – менталітет зовсім
інший. Кожна країна – це осередок
певних традицій, звичаїв і життєвого ладу, тому з повагою ставимося
до кожного, хто приїжджає на навчання до нашого Університету.
Із яким девізом Ви йдете
життям?
Скажу відразу, що мій основний девіз: «Щоб не трапилося –
все на краще!» Він завжди допомагає мені, якщо зустрічаються
якісь негаразди або труднощі. Все
ми обов’язково подолаємо, прийдемо до своєї мети, переможемо.
Головне – сприймати все нормально! Якщо не можеш щось
змінити у житті – зміни своє ставлення до нього...
Інтерв’ю провела
студентка ІІ курсу
Інституту журналістики
Валерія ЯНКО
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ІЗЗУСТРІЧ
ПЕРШИХІЗУСТ
ЦІКАВИМИ ЛЮДЬМИ

ГЕНОЦИД ВІРМЕН:
ЗЛОЧИН ПРОТИ ЛЮДСТВА
І ЦИВІЛІЗАЦІЇ
Щорічно 24 квітня світ схиляє голову перед жертвами геноциду вірмен.
Напередодні цієї дати до КиМУ завітав
Давтян Давід Альбертович,
к.і.н., голова комісії з питань історичнокультурної спадщини Спілки вірмен
України.
Пан Давід провів лекцію для студентів
КиМУ, тема якої: «Геноцид вірмен: злочин
проти людства і цивілізації». На зустрічі
були присутні не лише студенти університету, а й викладачі. Модератором зустрічі
була Некряч А. І., проректор з наукової
роботи КиМУ, доктор політичних наук.
Геноцид вірмен вважається першим у
світовій історії, який забрав близько двох
мільйонів вірмен у період 1915–1918 років.
1984 року геноцид був офіційно визнаним Міжнародним гаазьким трибуналом,
Радою Європи (1998, 2001), а також Європарламентом (2000, 2002, 2005). Цікавим
фактом, про який розповів студентам
Давід Альбертович, є те, що у Франції та ще
декількох країнах ЄС внесена кримінальна
відповідальність за заперечення факту
геноциду. Під час зустрічі студенти і викладачі дізналися про безліч фактів, які до
цього були невідомими.
Присутні залишилися небайдужими до
цієї події та цікавилися багатьма речами,
зокрема, позиції України та Туреччини до
визнання Геноциду вірмен, а також до сучасних подій у Вірменії.
Свою зустріч Давтян Давід завершив
словами: «Ми повинні знати історію,
аби не повторити сьогодні помилок
минулого!»
Наостанок пан Давід вручив КиМУ
почесну грамоту «За всебічну підтримку і
розвиток Спілки вірмен України».
Каріна МАРТИРОСЯН,
студентка ІІ курсу
Інституту журналістики
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ЦЕ МИ – ЛІЦЕЙ КиМУ!

ІНТЕЛЕКТ УА ЛЬНИЙ КВЕСТ:
ШЛЯХ ДО ЛІЦЕЮ КИМУ – 2018
Упродовж 24–26 квітня 2018
року у Ліцеї КиМУ відбувся проект
«Інтелектуальний квест: Шлях до
Ліцею КиМУ – 2018», в якому взяли участь учні 4-х класів шкіл-партнерів та всі охочі.
Директори інститутів і декани факультетів КиМУ розробили
творчі завдання для дітей та особисто взяли участь у проведенні
заходу, організатором якого була
адміністрація Ліцею.

Квест пройшов із метою поетапного знайомства учнів із специфікою освітньої діяльності університету. Учасників було поділено на дві команди, дітям пропонувалося на
кожній станції маршруту виконати відповідні
завдання. За підказками вони визначали наступну станцію, знаходили її та прибувши на
місце призначення, виконували завдання.
Станції були розміщені майже на всіх поверхах Університету.
На восьми станціях учасники могли повністю розкрити свої знання та вміння, проявити
творчий потенціал, пофантазувати і швидко
давати відповіді на запитання.

На кожній із станцій викладачі запропонували командам активно виконували
завдання, а саме: факультет будівництва
та архітектури – скласти пазли «Відомі
пам’ятки Києва»; факультет інформаційних технологій – розв’язати логічні задачі; економічний факультет – гру «Весела економіка»; Інститут міжнародних
відносин – інтелектуальний батл; Інститут лінгвістики та психології – лінгвістичну гру «Знання мови»; медико-фармацевтичний факультет – гру «Аптека»;

стоматологічний факультет – медичний кросворд,
Інститут журналістики, кіно і телебачення – презентація себе; Інститут театрального мистецтва – театральну
постановку «Ріпка», «Колобок».
На кожній локації за активну участь учасники отримували бонусні бали. Учні, які набрали найбільшу
кількість, були нагороджені дипломами номінацій
«Кращий правознавець», «Знавець інформаційних
технологій», «Майбутній стоматолог», «Дослідник фармацевт», «Всезнайка», «Кмітливий мандрівник», «Командний гравець», «Акторська майстерність», «Юний
поліглот», «Вправний економіст».
Учасники отримали незабутні враження та емоції.
Тож завітайте до нас! Ми чекаємо на вас у нашому
освітньому закладі!

5

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
ІЗЦЕ
ПЕРШИХ
МИ – ЛІЦЕЙ
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ЧОРНОБИЛЬ…
БІЛЬ І ПАМ’ЯТЬ – ВІЧНІ...
26 квітня 2018 року в Ліцеї КиМУ відбулася тематична
лінійка присвячена пам’яті Чорнобильської трагедії. Учні
9–11 класів згадували про події, які відбулися 32 роки назад,
і вшанували хвилиною мовчання ліквідаторів ЧАЕС. Лінійка ще раз нагадала всім присутнім, що наслідки катастрофи
стосуються кожного з нас, і пам’ять про людей, які боролися
з нею, має бути вічною.
Наша пам’ять і пам’ять наступних багатьох поколінь
знову і знову буде повертатися до трагічних квітневих днів
1986 року, коли ядерна смерть загрожувала всьому живому
і неживому.
Наш земний уклін, довічна вдячність усім тим, хто, ризикуючи своїм здоров’ям і життям, брав участь у ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, відроджував і продовжує відроджувати до нового життя обпалену радіацією
землю.

ІНФОРМАЦІЙНА ЛІНІЙКА «ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ
ТА ПРИМИРЕННЯ. ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ НАД
НАЦИЗМОМ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ»
08 травня 2018 року в Ліцеї КиМУ відбулася тематична лінійка, присвячена Дню пам’яті та примирення, а також перемозі над
нацизмом у Другій світовій війні.
Захід пройшов із метою виховання почуттів патріотизму, любові до Батьківщини, вшанування історії свого народу і ветеранів
Другої світової війни. Ліцеїсти Пономаренко Мирослав (6-А клас),
Сіденко Людмила (9-А клас), Сашко Анна (9-А клас), Цимбал Маргарита (9-А клас) та Яловенко Ярослав (10 клас) своїми виступами
нагадали присутнім про героїчне минуле українського народу.
На лінійці звучали вірші та пісні воєнних років. Прикладами мужніх вчинків захисників вони підкреслили велич подвигу, героїзму
і мужності у Великій Вітчизняній війні. Учні хвилиною мовчання
вшанували пам’ять загиблих співвітчизників...
Сьогодні наші земляки віддають своє життя на сході України,
захищаючи її цілісність і незалежність. Священною є пам’ять поколінь про перемогу в роки Другої світової війни і тих, хто її виборював і платив за це найдорожчу ціну.
Тож низько вклоняймося нашим ветеранам, які на своїх плечах винесли тягар війни та підняли країну у повоєнні роки з руїн.
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ДЕНЬ МАТЕРІ

ЦЕ МИ – ЛІЦЕЙ КиМУ!

ТА

МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ СІМ’Ї
10–12 травня 2018 року в
Ліцеї КиМУ відбулися виховні
години, присвячені Дню
матері та Міжнародному
дню сім’ї. Це свята, до яких
причетний кожен із нас, бо
немає нічого святішого, ніж
образ матері, немає любові,
вищої та жертовнішої за материнську!
Сім’я, рід, родина, … До цих
головних надбань людського суспільства ми, українці,
завжди ставилися і ставимося з особливою святістю
і повагою, адже саме в родині черпаємо духовні сили,
наснагу й оптимізм, у родині
відчуваємо, що таке щастя,
любов, душевний затишок,
тепло і розуміння.

А берегинею всього роду,
сім’ї є мудра жінка-мати. Для
кожного з нас саме її образ –
найрідніший, найдобріший,
найближчий, а любов до
неї – вічна і безмежна!
Цього дня і завжди
дякуємо всім матерям за
недоспані ночі, колискові
пісні, любов, тепло і ласку. Вам, дорогі та любі
матері, зичимо щастя земного, міцного здоров’я, родинного затишку. Бажаємо
також усім Вам завжди бути
молодими і життєрадісними. Хай горе обминає Ваші
оселі, а Матір Божа Вас
завжди оберігає!
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ІЗВІСТІ
ПЕРШИХ
З КОЛЕДЖУ
УСТ

Українська драматургія
КиМУ
25 квітня відбувся показ самостійних робіт студентів II курсу Коледжу
Київського міжнародного університету під керівництвом викладача з акторської майстерності Юрія Васильовича Раєвського.
У виставі були використані твори
відомих українських драматургів,
зокрема: Тараса Шевченка, Івана
Нечуя-Левицького, Миколи Куліша та
інших. На цей захід було запрошено
дирекцію Інституту театрального мистецтва, Інституту журналістики, кіно і
телебачення. Студенти Коледжу продемонстрували свої вміння з акторської
майстерності, бездоганно оволодівши
образами літературних персонажів.
Глядачі, затамувавши подих, спостерігали за виступами акторів, милувалися їхнім мистецтвом перевтілення.
На сцені панувала атмосфера, наповнена творчістю та позитивом. Театральне дійство подарувало всім присутнім незабутні враження. Студенти
отримали величезне задоволення
від процесу підготовки та виступу на
сцені. Вистава закінчилася бурхливими оплесками та словами вдячності!
Всі присутні щиро привітали своїх
колег із прем’єрним показом кращих
зразків української драматургії.
Валерія РИБАЧОК і
Діана ШАПОВАЛОВА,
студентки ІІ курсу
Інституту журналістики
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ВІСТІ З КОЛЕДЖУ

НЕЗГАСИМИЙ ВОГОНЬ
МАТЕРИНСЬКОЇ ЛЮБОВІ
«Чесно кажучи, я була зовсім мала. Так, щоб щось пам’ятати, то – ні. Але мама мені багато чого розповідала.
Казала, що коли блокада розпочалася, ми з нею самі залишилися. Батька, як розвідника, відразу ж на фронт забрали, а брата мого відвезли до бабусі та дідуся ще на початку війни. Але чи доїхали вони, чи ні – тоді ніхто ще не
знав. Думали, що померли всі, але мама жила надією. Тоді
тільки і залишалося, що сподіватися на краще. Окрім надії
і віри, нічого не було... Про їжу теж можна і не говорити.
Взимку хоч якось можна було вижити, бо озером підвозили пожиток, а я якраз влітку народилася. Зовсім погано
матері було ... Розказувала, що, як знайде десь шматочок
хліба, мені крихти назбирає, у марлю зав’яже і в спирті
змочить. Давала мені смоктати, от я і сплю весь день...
Я ж зовсім немовлям була, плакала постійно, їсти просила,
а де ж його взяти? Мама майже не їла, тож молоко пропало. Одне добре, що батько був гарним офіцером, усі його
знали і поважали, то нам більше, ніж іншим, діставалося.
Завдяки цьому і вижили... А взагалі після того все життя
змінилося. Пам’ятаю, що більше десятиліття пройшло,
а мама все одно крихти зі столу змітала на руку і клала
до рота. Казала, що совість не дозволяє викидати... Так,
сумно це все. Але живі, та й за те спасибі. Запам’ятай,
дитинко, жалітися – то гріх, а що було, дай Бог, щоб ніколи більше не повторилося...»
Так згадує роки Другої світової війни Волохова Галина
Олександрівна, яка народилася у 1942 році в Ленінграді під
час страшної блокади, яка тривала 872 дня. Чи варто говорити,
що ця страшна війна – жахлива сторінка в історії всього людства, але вона складається з мільйонів найрізноманітніших
долей, трагічних спогадів. Зокрема, такими є спогади Галини
Олександрівни про свою матусю, яка навіть у найхолоднішу
пору року могла зігріти донечку теплом свого серця. Усі звичні нам речі: колискова, прогулянки на вулиці, ігри здавалися
неможливими у тій ситуації, коли в будь-яку хвилину могло
розпочатися бомбардування. Найскладнішим було зберігати
спокій і не покидати надії на спасіння, маючи немовля на руках. І доки чоловіки на фронті захищали Батьківщину, в тилу їх
з нетерпінням чекали жінки і діти, які теж невпинно працювали задля спільного майбутнього щастя. Тому, згадуючи про ту
війну, перше, що потрібно зробити, це сказати «Дякую!» всім
живим і мертвим, які вклали частинку своєї душі, а багато хто
пожертвував собою заради нашого з вами життя. І висловити
подяку всім матерям, які виховували наших із вами батьків,
бабусь і дідусів, за те, що вогонь їхньої материнської любові не
згасав навіть під свистом куль. Мама – це та професія, складнішою за яку немає нічого! А говорити «Дякую!» і «Люблю!» їй
потрібно щодня, кожної вільної хвилини!
Олеся ДЕМАШ,

студентка ІІ курсу Коледжу
спеціальності «журналістика»
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УСТ

«ЧЕХОВА АКТОРУ НЕ МОЖНА ПРОЧИТАТИ,
ЙОГО ПОТРІБНО ПРОЖИТИ...»
ЛЕВ СОМОВ
24 квітня в театрі «Ковчег» відбувся показ вистави «Чайка» –
проекту дипломної роботи студентів ІІІ курсу спеціальності «кіно,
телемистецтво», під керівництвом Льва Сомова. Перед виставою художній керівник, як і зазвичай, сказав: «Чехов припав
мені до серця ще в студентські роки. Мій вхід у професійний світ
акторства відбувся у спектаклі «Чорний монах». Актору Чехова
не можна прочитати, його потрібно прожити...»
Дія «Чайки» відбувається в маєтку Петра Соріна. Прекрасний
парк, спів пташок. На сцені – дівчина Маша, вдягнена в чорне.
За нею тінню ходить учитель Семен Медведенко. Але дівчина не
може відповісти взаємністю – вона віддана серцем Костянтину
Трепову, 25-річному – синові Ірини Аркадіної, відомої актриси.
Він теж захоплювався театром і написав власний сценарій для
вистави.
І ось вечір… Приїжджає Ніна Зарічна, яка має грати єдину і
головну роль у спектаклі. Зібралася вся еліта їхнього і сусідніх
будинків, щоб подивитися на дійство. Але Аркадіна жорстоко
висміює творіння сина, і він тікає, Ніна залишається, щоб вислухати «компліменти» глядачів, особливо похвалу відомого сценариста Тригоріна. Насправді, це балаган лицемірства, але героїня
цього не розуміє через свою молодість і наївність.
Початок другої дії… Через кілька днів батько і мачуха Ніни,
які категорично проти її акторської діяльності, їдуть до міста. Тож
дівчина має нагоду спостерігати за кумирами, які, будучи відомими людьми, в житті такі ж прості, як і інші. Ніна, така незвичайна,
дивовижна, чиста і водночас така ж, як й інші 18-річні дівчата:
весела, енергійна, балаклива, зі своїми мріями та емоціями.
Вона закохується у Тригоріна і Костянтин відчуває холод у стосунках із Ніною, він думає, що це сталося через провал п’єси. Він
приносить вбиту чайку, але Ніна не розуміє, що він хотів їй хотів
цим сказати. Костя – романтичний юнак, і все його мислення й
сценарії є суцільними символами. Дівчина відштовхує його, і він
залишає її.
Тригорін хоче спілкуватися із Зарічною, дізнатися, як думає
й живе молода дівчина, адже він – сценарист, і йому здається,
що героїні його творів фальшиві тому, що він не знає їх сутності.
Ніні навпаки цікаво, як живеться її кумиру, але Тригорін не
відчуває своєї слави, вона для нього – баласт. Він постійно пише,
йому здається, що тільки-но надрукована книга не ідеальна,
і читачі вважають його гіршим за Толстого і Достоєвського.
Сценарист бачить убиту Костянтином чайку і відразу ж дістає
записник, який всюди носить із собою, занотовуючи все, що бачить і чує.

«Але прийшла людина, і від нічого робити загубила
чайку...» За кулісами чується постріл – вистава завершилася.
Не менш важливими є ролі другого плану, які викликають у глядачів і сміх, і сум. Лікар Дон – улюбленець усіх
жінок і жителів маєтку. Він – спокійний, тихий, розраджує
розпачливих закоханих, після провальної вистави утішає
Костянтина. Петро Сорін (брат Аркадіної) людина похилого
віку, іноді комічний, а іноді його розуміння життя і поради
пронизують серце. Всі жителі помістя люблять старого, а
особливо Ніна, яка завжди обіймає його.
Варто згадати смішну і, водночас, трагічну парочку –
Марію і Медведенка. Дівчина страждає за Трепльовим,
а бідний вчитель, в окулярах і старому латаному піджаку,
хоче завоювати її серце і переживає за своє бідне існування, велику сім’ю. Семен усюди ходить за дівчиною тінню,
але вона не дає йому жодних шансів. Ці почуття її просто
тішать…
Марія – повненька молода дівчина, постійно одягнена в
чорне... Вона може легко сісти, дістати фляжку із алкоголем
і випити, чим шокує розмовників.
Головна героїня – Аркадіна – вже немолода, огрядна
жінка, одягнута зі смаком. Завжди з сигаретою в руках.
Від неї віє холодом, егоїзмом і нездатністю любити навіть
власного сина. Вона висміює всіх і вся, лише тому, що їй так
хочеться. Емоції, які вона викликає у глядачів, – це злість і
образа за ставлення до Костянтина і Маші, яких вона ображає найчастіше.
Після закінчення вистави акторам символічно подарували шоколад «Чайка», а Лев Сомов звернувся до своїх студентів: «Якби мені два роки тому сказали, що я з вами буду
ставити Чехова, я б ніколи не повірив. Ви дуже виросли за
цей час!»
Усі виходила із зали зі змішаним почуттям: в голові –
безліч думок, а душа прагнула продовження. Вистава «Чайка» залишила дуже приємні спогади і сприяла до роздумів.
Марина ПАСТУШЕНКО,

студентка ІІ курсу
Інституту журналістики
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ЯК ЖУРНАЛІСТИ КИМУ

В АКАДЕМІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ

П РА Ц Ю В А Л И

Буває, сидиш отак в метро, і один дзвінок змінює все твоє життя. Всі події промайнуть перед очима і залишиться лише якась конкретна миттєвість.
День перший. Це був Матвій Нечай, який повідомив, що мене прийняли
до Медіалабораторії! «То і що?» – спитає ви. А те, що мені ця Медіалабораторія вже неодноразово снилася! Початок мого професійного року ознаменувався одним листом від однокурсниці, який прикріплював до себе звичайну
анкету: ім’я, ВНЗ, місто. Фішка була в тому, що повідомлялося про набір до
нової Медіалаборатоії, організованої Академією Української Преси. Протягом
чотирьох днів студенти–журналісти мають бути залучені до радіо, пресової, телевізійної та інтернет журналістики. Зазвичай, там проходили всілякі круті речі,
знаєте, на зразок відчути повну нещадність професії з камерою, блокнотом і мікрофоном (інколи все це одночасно) в руках. На пошту лист із підтвердженням
так і не прийшов, і, прийнявши тяжку Долю, я почала готуватися до не менш
тяжкої сесії. «Наталю, як виявилося, тебе взяли! Завтра о 9 годині – збір учасників. Ти будеш?» – запитав мене Матвій. Після цього – кількасекундна пауза і
перерване від хвилювання дихання вихоплює у слухавку гучне: «ТАК!». Словом,
обговоривши всі офіційні питання, я рушила у надзвичайну подорож. Матвійко
розповідав, що першого дня гуру професії пояснювали їм деталі жанрології.
Після знайомства студенти писали один про одного матеріали у стилі «жовтої
преси»(як завдання, певна річ), щоб переробити потім на правдивий лад. Пізніше їх поділили за групами «онлайн-журналістика», «тележурналістика» тощо.
День другий. Так, я багато чого пропустила, але засмучуватися не було
часу. Привілею довгого знайомства в мене не було, отож мала запам’ятовувати імена у процесі роботи. Як виявилось, я працювала із молодими талантами
(дехто з них вже мав свої проекти)!
Шквал інформації, буря правил і одне завдання – зробити топовий матеріал для випуску на радіо. Спочатку треба було визначитися з темою. Кожен зі студентів (а нас, на хвилиночку, було 20!) запропонував свою тему,
згідно з правилами, які встановив медіа-тренер. Взагалі ми працювали під
керівництвом провідних фахівців: В. Різуна, І. Гадзинської А. Юричка та багатьох інших відомих метрів журналістики. Це було складно, місцями навіть дуже складно: тренери спрямовували нас, а ми намагалися йти.
Здавалося, що після виконання завдання, сил вже не буде навіть дихати.
А все ще лише починалося: нам треба було визначитися з темою і жанром матеріалу для конференції, яка відбудеться наступного дня.
День третій. Це була VI Міжнародна науково-методична конференція
на тему «Національна розмова: розвиток медіаграмотності в Україні». Довга
назва, за якою стояла купа фото, записів на диктофоні, перекреслених у блокноті рядків, і роботи до третьої ночі. Всі були розподілені по групах, до якогось
берега треба було пристати й мені. Вибір випав на тележурналістику, але людей там уже було чимало. «Онлайн, так онлайн», – подумала я і почала працювати з ручкою і камерою на телефоні. Коли намагаєшся зловити потрібний
ракурс, а тобі глузливо кажуть: «А ти ще ближче підійди!» (червоний від бігу
Матвійко з-за телекамери, до речі). Пробігаючи очима заповненим людьми
залом, я бачила вже такі знайомі обличчя. Вони підбирали слова до тексту,
запрошували до інтерв’ю: червоні, які стояли за камерою і бліді, які стояли перед нею. Та все залишилося лише оформлення. На останній комі зависла вся
комп’ютерна система… Довелось дописувати вдома. Фотоматеріали постали
окремим болючим питанням. Їх було стільки, що на все життя вистачило б!
«Набагато простіше було б зробити з них фоторепортаж», глузливо порадила
медіа-тренер І. Гадзинська.
День четвертий. Насправді, чіткої межі між третім і четвертим днями не
було: не до сну, кипіла робота. Це був Великий День показу: червоні обличчя,
щасливі усмішки та розставання; редагування матеріалів модератором і демонстрація телероботи. Увесь галас трьох днів тепер був нічим іншим, ніж ностальгією. Ми ще довго фотографувалися та запрошували один одного в гості.
Тиждень після цього... Офіційна сторінка Академія Української Преси.
Мій матеріал із заголовком «Грамотна людина володіє словом, медіаграмотна – світом». Для мене – це щастя!!!
Наталія ГОРБАЧ,
студентка ІІ курсу Інституту журналістики
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Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
ЮРИДИЧНІ РУМБИ

ПРАВА
студ ентів

НОВИНИ УНІВЕРСИТЕТ У

у Київському
міжнародному
унів ерситеті

Кожен із нас є частиною Всесвіту, який ми давно
поділили на частини світу, що, в свою чергу, складаються з країн, основною цінністю яких є кожен окремий
громадянин, що має певні права і обов’язки. Держави
не можуть повноцінно функціонувати без так званої
«інтелектуальної гвардії», частину якої складають молоді й амбітні студенти. На долю кожного покоління
припадає певна доба, різні лідери стоять біля штурвалу, різноманітні думки доносяться до нас. Для того,
щоб зі звичайного студента «вийшов у люди» справжній професіонал, а, головне, конкурентоспроможний,
вищі навчальні заклади повинні дбати не тільки про
надання якісних знань кваліфікованими фахівцями,
але й про атмосферу, в якій навчаються студенти. Наприклад, дуже складно для викладача вивчити кожного поіменно, але це завжди приємно для студента, бо
так він розуміє, що є вагомою частиною однієї великої
справи, яку втілює в життя спільно зі своїми викладачами, а не просто розчиняється в масі.
У Київському міжнародному університеті кожен
викладач поважає права студентів і належним чином
виконує свої обов’язки, відтак ця повага відразу ж перетворюється на взаємну. Студентам постійно говорять,що кожен повинен мати свою точку зору, і навіть,
якщо вона не співпадає з думкою професора, ніхто не
стане критикувати її, а з повагою вислухає кожного і це
не можна не помітити. Студенти мають право неординарно мислити, бачити незвичайне в буденному, а,
головне, не приховувати своє бачення, а відверто висловлювати думку. Навпаки, викладачам дуже приємно,
якщо студент має особисте неповторне бачення. Щиро
кажучи, в школі учням часто говорили про те, що в
університетах не приділяють належної уваги першокурсникам. Що ж стосується Київського міжнародного
університету, то на перших лекціях під час знайомства
з викладачами ці стереотипи розвіюються.
Потрапивши у КиМУ, відчуваєш на собі, як в українському виші панують західноєвропейські стандарти.
Студентів поважають, враховують їх побажання та пропозиції щодо організації освітнього процесу. Головне
те, що їх внутрішню свободу жодним чином не обмежують. Кожен має право постукати у двері будь-якого
кабінету директора і запитати про все, що турбує та
цікавить, не боячись відмови. У наш час це велика рідкість! Студенти мають право висловити своє ставлення
до освітнього процесу через анонімне анкетування і
раз на семестр виставити бали кожному викладачеві,
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враховуючи його професіоналізм, методи викладання
та, звісно, ставлення до кожного.
Викладачі дають змогу студентам розвивати свої ораторські здібності, залучаючи їх до участі в наукових конференціях та круглих столах. Усі залюбки співпрацюють
один із одним і як результат – цікаві доповіді, дискусії,
багато позитивних вражень, а головне – розвиток, за
яким приємно спостерігати викладачам, адже на їх очах
зі школярів виростають справжні професіонали і повага
до них протягом цих років має надважливе значення.
Кожному студенту з першого дня навчання у Київському міжнародному університеті надаються певні стимули для успішного навчання. Зрозуміло, що всі викладачі
вкладають у кожного з нас знання, але постає питання:
«Чи буде студент сумлінно виконувати свої обов’язки,
маючи водночас право на здобуття якісної освіти?». Для
того,щоб кожен навчався старанно і ставав «надлюдиною» (за Піфагором, надлюдина – це та людина, яка поглинула в себе якомога більше знань), у КиМУ створені
додаткові пільги, на які має право кожен, хто після закінчення четвертого семестру підтвердить результати минулих трьох і складе іспити на відмінно. Для того, щоб усі,
хто навчається в університеті, пам’ятали студентські роки
із радістю, організовані спортивні секції, де кожен може
розвивати свою майстерність із баскетболу, волейболу,
футболу, тощо. Крім того, команда студентів може грати
проти команди викладачів і долучитися до гри може кожен охочий. Педагоги добре розуміють, що у такий спосіб формується командний дух, який у більшості випадків
стане в нагоді після закінчення університету.
Кожен студент має право на проходження престижної практики у Вищих державних структурах: Верховному Суді України, Будинку Уряду України, Верховній
Раді. Також студенти можуть самостійно обрати місце
для проходження практики, наприклад, посольство
чи будь-яка приватна організація. КиМУ надає достойну базу знань,тому кожен може проявити свої вміння
після закінчення університету і скласти конкуренцію
будь-кому. Постійно є змога проявляти себе, показувати, на що ти здатен. Головне – це бажання не стояти на
місці, слухати кожне слово викладачів, читати і формувати своє власне «Я», власний світогляд, власне слово…
Катерина БЄЛКІНА,
студентка IІ курсу
спеціальності «міжнародне право»
Інституту міжнародних відносин

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ – ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТЕ!

Основним завданням професорсько-викладацького складу економічного факультету КиМУ є підготовка фахівців із економіки та менеджменту, здатних
ефективно працювати в умовах ринкової економіки.
Освітній процес побудований на основі концепції розвитку Університету, освітньо-професійних програм,
навчальних планів і навчально-методичних комплексів. Викладання на високому професійному рівні
забезпечують провідні фахівці у галузі економіки,
серед яких: доктори і кандидати економічних наук,
кандидат наук із державного управління, професори
і доценти.
Викладання навчальних дисциплін здійснюється
двома мовами – українською та англійською. Навчальні плани підготовки студентів освітнього рівня
«бакалавр» містять відповідні блоки дисциплін, що
надають профільності навчання за кожною спеціальністю. Водночас, студенти мають змогу вільно обирати ті дисципліни, які дозволяють їм набути знання
з іншої іноземної мови, інформаційних технологій,
економіки та управління, права тощо.
Подумайте, які асоціації виникають у вас,
коли промовляєте слово «економіст»? Може, це
банківський службовець, міністр фінансів, комерсант, бухгалтер, брокер, маркетолог?
Спектр економічних спеціальностей дійсно
дуже широкий, тому в економіці кожна людина
може знайти заняття до душі.
У КиМУ готують фахівців з економіки різного профілю. Володіння математичними знаннями забезпечує вміння вибудовувати модель економічних процесів і здійснювати складні математичні розрахунки. Іноземна мова для економіста (і бажано не
одна) – це перепустка в найсучасніші напрями прикладної економіки. Будь-який фахівець у галузі економіки повинен мати розвинене вміння аналізувати, знаходити оптимальні шляхи розв’язання однієї й тієї ж задачі, знатися на програмуванні. Умовно
всі економічні спеціальності, з точки зору психологічного портрета фахівця, можна розділити на декілька груп, кожна з яких
ставить особливі вимоги до людини (темп працездатності, вміння переключати увагу) та її інтересів.
По-перше, спеціальність «Економіка» є перспективним напрямом для тих, хто цікавиться фундаментальною наукою і хотів би
спробувати себе в поясненні різних економічних явищ. Варто нагадати, що першу Нобелівську премію з економіки було присуджено Раґнару Фрішеру та Яну Тінбергену «за створення і застосування динамічних моделей для аналізу економічних процесів».
Прагнення відкрити щось нове, поєднання творчого мислення і здатності до аналізу – бажані якості для майбутнього вченого-економіста, адже економічна наука – це тісне переплетення методів точних наук і гуманітарних завдань. Відтак, якщо ви однаково успішно освоюєте як гуманітарні, так і точні науки, варто подумати про спеціальність “Економіка”. Існує і такий прикладний
аспект економічної науки як маркетинг, який відображає тісне переплетіння математичних і гуманітарних предметів (психології,
політології та культурології).
По-друге, розуміння професії «економіст» – давно сформована спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування».
Часто до цієї групи належать фахівці зі страхування та оподаткування. Основним у їх діяльності стають контроль, аналіз даних, чітке
дотримання інструкцій, розроблення правил і форм діяльності фахівців. Найбільшого успіху досягають терпеливі та пунктуальні
люди, які вміють не знижувати якість праці за умов монотонної роботи. Ці фахівці, за своєю сутністю, близькі до юристів, а професійна підготовка завжди охоплює низку дисциплін, пов’язаних із законодавством.
По-третє, існує суттєва група економічного спрямування, тісно пов’язана з управлінням – «Менеджмент». Як відомо, гроші – суттєвий компонент влади, тому майже всі управлінські спеціальності тісно пов’язані з галуззю економіки. Той, хто вибирає для себе сферу менеджменту, має вміти приймати також оперативні та стратегічні рішення, бути
лідером, поєднувати прагнення до ризику і обережність. Честолюбство і стійкість до
стресів є важливими характеристиками ефективного менеджера.
По-четверте, економічна діяльність пов’язана з комерцією, а це спеціальність
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Уміння продавати передбачає
не лише комунікативні навички, а й наявність хороших економічних знань. Комерційна «жилка» проявляється у тому, що людина знаходить несподівані шляхи заробітку. Багато сучасних комерсантів мають економічну освіту або намагаються її отримати, адже фахівець цього напряму є і менеджером, і фінансистом, і економістом.
Варто зазначити, що ця спеціальність набуває більшої популярності, що пов’язано
також з фінансовими «іграми»: брокер, дилер у банку. Вони засновані на постійному
ризику фахівця, який, з одного боку, володіє інформацією, з іншого – не боїться діяти
в ситуації невизначеності. Фахівець зазначеного профілю має відрізнятися швидкістю реакції, поєднанням інтуїції та гострого аналітичного розуму.
Навчання в КиМУ на економічному факультеті – це правильний шлях для забезпеченого та щасливого життя, а також улюблена професія та ґрунтовні знання!
З повагою, декан економічного факультету – Алла Миколаївна ОПАЛЕНКО
Контактний телефон: +380977413248
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Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
ЦЕНТР ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

НОВИНИ УНІВЕРСИТЕТ У

Участь викладачів
та студентів КиМУ

у XХІІІ Всеукраїнському
фестивалі дитячої та юнацької
творчості, присвяченому
Всесвітньому Дню Землі
З 18 по 20 квітня 2018 у місті Кропивницькому відбувся XХІІІ Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької творчості, присвячений
Всесвітньому Дню Землі. Тема цьогорічного фестивалю була напрочуд
відповідальною та водночас емоційно піднесеною – «Митець та громадянин. Шляхи поєднання».
До Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості
завітало більше двохсот учасників з Донецької, Чернігівської, Хмельницької, Черкаської, Київської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької
та Луганської областей. Протягом трьох днів учасники демонстрували
свої таланти й активну громадянську позицію в номінаціях «Громадська
думка», «Театральне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».
Творчі здібності конкурсантів оцінювало авторитетне журі. Серед офіційно запрошених на фестиваль експертів – представники Київського
міжнародного університету: професор, проректор з питань довузівської підготовки Київського міжнародного університету Світлана Рудаківська, голова журі у номінації «Громадянська думка» і директор Інституту театрального мистецтва, Заслужена артистка України Ніна Ільїна,
голова журі у номінації «Театральне мистецтво».
Програма фестивалю була дуже насиченою. В перший день відбулося
урочисте відкриття у фойє обласного Центру дитячої та юнацької творчості галереї пам’яті військовослужбовців 3-го окремого полку спецпризначення, які загинули у зоні АТО. Це було дуже зворушливо! Хвилиною
мовчання присутні вшанували пам’ять героїв.
Учасники розпочали фестиваль тренінгом із комунікації та патріотичною ігровою програмою «Рідну землю, де живемо, Україною ми
звемо!», під час якої всі познайомилися та подружилися.
Оскільки цей фестиваль присвячений Всесвітньому Дню Землі, то
талановита дітвора з різних куточків України взяла активну участь у
«Зеленому десанті»: біля приміщення обласного ЦДЮТ посадили близько двох десятків туй. Цікавою виявилася творча майстерня під назвою
«Серце віддаю дітям», на кожній зі станцій команди виконували завдання, пов’язані з життєвим і творчим шляхом видатного українського педагога Василя Олександровича Сухомлинського.
Захоплюючим видовищем стало відкриття ХХІІІ Всеукраїнського
фестивалю дитячої та юнацької творчості, присвяченого Всесвітньому
Дню Землі «Митець та громадянин. Шляхи поєднання» (Кіровоградський академічний український музично-драматичний театр імені
М. Л. Кропивницького), яке наповнило серця присутніх почуттям
патріотизму та пошани до рідної землі.
Цікавим, емоційним і захоплюючим став і другий день фестивалю.
Різноманітна конкурсна програма, майстер-класи художників, вистава «Маруся Чурай» та фестивальний калейдоскоп «Українцем бути
сучасно» не залишили байдужим нікого з юних талантів. Для учасників номінації «Громадська думка» розпочався із цікавої конкурсної
програми «Молодіжні дебати/дискусії» «Відкрита творча особистість –
запорука розвитку громадянського суспільства». Їх розподілили на
три секції, завданням яких було познайомити конкурсантів із різними
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видами дебатів: класичними, університетськими та письмовими.
Наступний етап змагань передбачав роботу з відомими діячами
мистецтва та громадськості міста Кропивницького. Учасникам
потрібно було взяти інтерв’ю та зробити репортаж, який оцінювали досвідчені члени журі.
Більше двохсот учасників презентували свої творчі роботи
досвідченому журі, відвідали цікаві майстер-класи, переглянули
захопливу театральну виставу «Дівчина з легенди», виявляли
свої таланти у конкурсних програмах в номінаціях: «Громадська
думка», «Театральне мистецтво», тощо.
Учасники номінації «Громадська думка» з особливою увагою сприйняли розповідь Світлани Вікторівни про спеціальності
Київського міжнародного університету та про привабливі умови вступу саме для учасників фестивалю. Учасники номінації
«Театральне мистецтво» бурхливими оплесками привітали голову журі від КиМУ – директора Інституту театрального мистецтва,
Заслужену артистку України Ільїну Ніну Олександрівну. Вона
розповіла про великі творчі досягнення акторської школи Університету і оголосила, що участь у фестивалі може зараховуватися як
творчий конкурс для тих, хто хоче вступити саме до нас. Звичайно, що ця новина була прийнята також дуже схвально, що додало «драйву» під час виступу. У номінації «Театральне мистецтво»
взяли участь вихованці аматорських колективів віком від 8 до
20 років, які виступали в різних жанрах театрального мистецтва.
На сцені обласного ЦДЮТ колективи представляли на конкурс:
фрагменти вистав, малі сценічні форми, моновистави, етюди, сцени з вистав та п’єс, тематика яких відповідала темі фестивалю –
«Митець та громадянин. Шляхи поєднання». Учасники не лише
по-новому розкривали яскраві образи українських митців, а й вражали членів журі та глядачів своєю майстерною акторською грою,
самобутністю постановок і, звісно ж, емоційністю виступів.
Вихованці двох творчих колективів обласного ЦДЮТ здобули
три призових місця у номінації «Театральне мистецтво». На сцені
обласної філармонії диплом І ступеня вручили Єлизаветі Мазаленко – вихованці гуртка «Сценічна мова» народного художнього колективу України шоу-театру молодіжного клубу «Імідж»
(керівник – заслужена артистка України Вікторія СтавріанідіСтогодюк). А дипломами ІІ ступеня нагородили вихованця цього ж гуртка Кнідзе Михайла та студію художнього слова «Юність»
(керівник – відмінник освіти України Валентина Політаєва).
Коли виступала Світлана Вікторівна Рудаківська на закритті
фестивалю, вона оголосила, що учасники номінацій «Громадська думка» і «Театральне мистецтво», які отримали Дипломи
I ступеня, мають право на пільговий вступ до КиМУ і знижку в
оплаті за навчання у розмірі 50 %, II ступеня – у розмірі 30 %,
III ступеня – у розмірі 20 %, Лауреат фестивалю – 10 %, то весь
зал вибухнув аплодисментами, тому що це престижно – стати студентом такого відомого освітнього закладу, як Київський міжнародний університет. Дуже важливим і приємним є той факт, що
кращі переможці фестивалю, отримавши знижки в оплаті за навчання, стануть студентами КиМУ, як і я колись, але зараз я вже
брав участь у фестивалі в складі свого колективу, який дав мені
можливість вступу до КиМУ, за що я щиро вдячний.
Після урочистої церемонії нагородження на всіх присутніх
чекала яскрава патріотична концертна програма «Благословенна
та держава, що має відданих синів».
Фестиваль справив грандіозне враження!!! Тож до
зустрічі на XXIV Фестивалі!!!
Майбутні абітурієнти КиМУ поділилися своїми враженнями
про фестиваль. Сподіваємося, що ці зустрічі стануть початком
нового етапу в їхньому житті, пов’язаному з КиМУ. Ми будемо
раді бачити їх серед наших студентів.
Микита КАПЕЛЮШНИЙ,
студент I курсу
спеціальності «сценічне мистецтво»
Інституту театрального мистецтва

15

Київський міжнародний університет – твій шлях до успіху!
ІЗТАЛАНТИ
ПЕРШИХКиМУ				
УСТ

Цубера
Олек сій
студент І курсу
спеціальності «Міжнародне право»
Інституту міжнароднИХ відносин,
капітан команди «Хід конем»,
яка брала участь у фестивалі
Студентська Ліга Сміху – 2018

Як сформувалася ваша команда
для участі у Студентській Лізі Сміху?
Все почалося ще з вересня 2017
року. Мене завжди цікавила ця тема,
і ось, коли я прийшов до університету оформлювати індивідуальний
графік, мене направили до Валерія
Ігоровича Алексаняна. Ми сиділи,
спілкувалися на вільні теми, і дійшли
до того, що він запропонував мені
створити команду. Я подумав, чому
б не спробувати. Як наслідок – перша команда, яка називалася «Розчеши манту». Згодом ми дізналися
вже про Студентську Лігу Сміху, та
подали заявку від КиМУ й зібрали
нову команду, з якою виступили на
фестивалі.
Хто є автором жартів вашої
команди?
Більшість писав я, не всі потрапили до основного сценарію, деякі були
доповнені. Багато в чому, звичайно,
допомагав Валерій Ігорович, тому що
у четвер ми повинні були виступати,
а в середу – наші жарти правили редактори, які скоротили наш сценарій
на 80 %. Довелося до опівночі сидіти
в Університеті та писати нові жарти.
З нами був В. І. Алексанян, який теж
допомагав нам.
На твою думку, чого вам все-таки
не вистачило для того, щоб потрапити у сезон Студентської Ліги Сміху?
Я поспілкувався з багатьма експертами і редакторами Ліги Сміху та
ось які висновки з їх слів зробив для
себе: неправильний підбір акторів
команди; через те, що нам прибрали
більшість жартів та ставили цензуру,
ми розуміли, що нові жарти це не
найсмішніше, що у нас є, тому десь,
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можливо, викладалися не на повну
силу; відсутність досвіду. Це три –
найголовніші пункти, через які ми, на
жаль, не потрапили до цього сезону.
Чи збираєтеся наступного року
підкорювати сцену і глядачів Студентської Ліги Сміху?
Так, але вже з новою командою!
Тому що троє людей покидають команду за власним бажанням. Один
із учасників, Орхан, збирається створювати свою команду, відтак наступного року КиМУ, скоріш за все, буде
вже мати дві команди «Ліги-смішників».
Раніше всі були фанатами КВК,
зараз на просторах України з’явилася Ліга Сміху, яка з кожним роком
підкорює серця великої аудиторії.
Особисто для тебе це – той самий
же формат проекту КВК чи все-таки
вони відрізняються між собою?
Як на мене, то сутність одна, а ось
сенс – різний. Це як жарт переможців
третього фестивалю Ліги Сміху команди «Стоянівка»: «Як же я люблю
ці три букви «Ліга Сміху!» (сміється).
Хто бачив, той зрозуміє. Різниця, звичайно ж, велика. По-перше, у КВК
команди працюють самі, не маючи
медійного обличчя в арсеналі своєї
підтримки; по-друге, немає табличок із оцінками (сміється). Дуже багато жартів лунало від великої кількості людей щодо цього. Масштаб
КВК вражав і вражає й досі, команд
дуже багато, але Ліга Сміху набирає й
свої оберти. КВК – уже багато років,
а Лізі Сміху – тільки чотири, але за
цей короткий період цей фестиваль
уже зміг стати популярним не лише в
Україні, а й далеко за її межами.

Чи бачиш себе у майбутньому
в такому жанрі гумору, як stand-up?
Чесно кажучи – ні. Тому що я якось
пробував, але мені цей жанр не дуже
подобається. Можу сказати, що тут
потрібна настільки правильна подача, виокремлення слів тощо. Просто
виступ, як «крик душі» можна використовувати у своїй програмі, але щоб
поринути «з головою» у цей жанр, то
це – не моє.
У майбутньому гумор – для тебе
так і залишиться хобі чи це буде
справа, яка приноситиме тобі гроші?
Звичайно хотілося б, аби у майбутньому для мене гумор став більше,
ніж хобі. Час є, буду намагатися працювати, а там подивимося, як вийде.
Ти вже маєш певний досвід, все-таки Студентська Ліга Сміху – неабияка
платформа для навчання. Чого побажав би командам, які лише наступного року підкорюватимуть цей фестиваль гумору?
Знаєш, звичайно, бажаю їм працювати кожного дня над собою, писати
жарти після пережитих емоцій у житті,
спостерігати за людьми, черпати натхнення будь-де, тому що натхнений
гуморист – це вже півшляху до успіху!
Будуть поразки, куди ж без цього, але
потрібно робити висновки, як зробили це ми після першого фестивалю.
Йдіть далі, не дивлячись ні на що,
тільки тоді вам вдасться досягнути
своєї мети. Жартуйте, смійтеся, тому
що, як ми знаємо, – «Сміх продовжує
життя!»
Інтерв’ю провела
студентка ІІ курсу
Інституту журналістики
Каріна МАРТИРОСЯН
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Успіх приходить до тих, хто робить чергову
спробу. На жаль, а, може, й на щастя, немає єдиного
правильно рецепту для того, щоб стати популярним блогером. Є декілька порад, які допоможуть із
часом досягнути професійних висот у блогінгу.

1. Необхідно виокремити
максимум 2–3 теми

Не пиши про все на світі! Ми вже маємо Вікіпедію.
Вибери декілька тем, на які тобі цікаво писати та про
які ти достатньо знаєш. Якщо тобі не буде вистачати
якоїсь інформації, ти з легкістю її знайдеш, адже це
охоплює твої інтереси.

2. Не очікуй забагато та ВІдразу

Як кажуть, Рим не один день будували, от і
популярність приходить не відразу. Для цього треба
докласти чимало зусиль, постійно вивчати щось
нове та поглиблювати вже існуючі навички.

3. Будь унікальним

Будь собою! Це твій козир. Не копіюй чужі статті, а пиши власні. У своєму стилі висвітлюй власні
міркування. Ти можеш посилатися на лідерів думок,
але мати власні просто зобов’язаний.

ШІСТЬ КРОКІВ

до успішного блогерства

4. Заповнюй Всі розділи

Надай людям змогу дізнатися про себе. Заповнюй
розділ «Про себе» та підтримуй актуальність поданої
там інформації. Людям завжди було цікаво знати про
тих, твори яких вони читають. Таким чином читач
відчує себе ближчим до тебе. Це допоможе швидше
зблизитися з аудиторією!

5. Вимикай перфекціонізм

Перечитай
перше
речення.
Невідкладно!
Ідеальним дизайн може і не стати з першого разу,
а от втрачений час не повернути.

6. будь досить критичним

Твій найкращий критик – ти сам, і тільки тобі
вирішувати, що – так, а що – ні.
Сподіваюся, бажання творити буде з тобою впродовж усього життя, а шлях становлення блогером
стане набагато легшим.
Йди до своєї мети й все вийде якнайкраще!

Дарина ЯНЧИК,
студентка IV курсу
Інституту журналістики
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НОВИНИ УНІВЕРСИТЕТ У

Тренди весни – 2018
Із початком весни природа оживає, наповнюючи все довкола яскравими барвами. Весна змінює настрій та надихає на зміни, тому саме час
оновити свій гардероб на весняно-літній сезон. Аби шопінг був вдалим, а
нові речі причаровували погляд, зверніть увагу на тренди сезону.
Лавандовий колір
Обираючи речі будь-якого відтінку лавандового кольору, ви точно не залишитеся без уваги
на вулицях міста. Цієї весни на тижні моди дизайнери представили: пальто, ділові костюми,
шовкові спідниці від насиченого – до пастельного відтінку лавандового кольору. Рекомендується міксувати різні відтінки або ж обирати
total look
Логоманія
Цей тренд з’явився в 90-х роках ХХ ст. і
знову стає актуальним. Великі надписи або
логотипи на одязі, представили в колекції весна-літо – 2018 усі поважаючі себе бренди. Подивившись покази світових дизайнерів, ви
знайдете сорочки, футболки та навіть взуття з
акцентом на логотип компанії
Фотопринт
Декілька років назад були актуальними різні
фотопринти. Цієї весни цей тренд знову повертається, тому сміливо можете діставати речі з
фотопринтом! На піку популярності – пейзаж і
квіти. Однак деякі дизайнери зробили сміливий
крок, представивши сукні з овочевим принтом.
Наважтеся і ви одягнути абсолютно незвичайний тренд, щоб створити яскравий образ!
Джинсові речі
Цієї весни дизайнери пропонують поєднувати між собою різні джинсові речі. Наприклад,
одягнувши джинси разом із джинсовим піджаком. Речі можуть бути різного відтінку, головне,
щоб були вони із джинсової тканини
Клітинка і смужка
Яскраві сукні в смужку та стримані костюми в
клітинку було представлено всесвітньо відомими брендами на тижні моди в Парижі. Сукні з
білими, рожевими, блакитними смужками стали
трендом весни – 2018. На противагу їм набувають актуальності костюми в клітинку з використанням стриманих кольорів
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Валерія РИБАЧОК,
Діана ШАПОВАЛОВА,
студентки ІІ курсу
Інституту журналістики
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Антитренди весни – 2018
Валерія РИБАЧОК,
Діана ШАПОВАЛОВА,
студентки ІІ курсу
Інституту журналістики

Початок нового сезону – це можливість зробити ревізію свого гардеробу.
Для того, щоб продовжити раціонально і осмислено складати базовий гардероб, необхідно розібратися, що вийде з моди у 2018 році. Так, як із трендами вже визначилися, головні антитренди:

Бомбер
Він виник як виключно чоловіча річ, а
згодом проник і у жіночий гардероб, кілька
сезонів поспіль був на піку популярності,
однак навесні 2018 року бомбер починає втрачати свою популярність, і його варто замінити на косуху або класичний тренч, адже вони
актуальні в усі часи.

Квіткова вишивка
Навесні і влітку 2017 року етно-мотиви і
вишивка були всюди. Дизайнери використовували їх на сукнях, сорочках, джинсах, куртках,
брючних костюмах, взутті. Отже, треба трішки
зупинитися, тому що для 90 % речей не потрібен декоративний елемент у вигляді яскравої
квіткової вишивки.

Рвані джинси
Рвані джинси вийшли з моди, а на противагу
їм прийшли однотонні, спокійні, базові джинси без потертостей, дірок, вишивки, аплікацій,
паєток, нашивок, латочок і зайвих швів там, де
вони не потрібні. Прямі або злегка розкльошені модні джинси з необробленими або різнорівневими краями, з високою посадкою на
талії – базовий предмет гардеробу, найбажаніший в цьому році.

Чокер
Якщо минулого весняно-літнього сезону
чокери були на олімпі популярності, то цього
року вони потрапили до списку антитрендів –
їх краще замінити намистом. Воно може бути
різними – від простого ланцюжка і кулончика –
до багатошарової композиції з різних підвісок.
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Я знаю все твои секреты,
Я знаю как ты и где ты.
Я знаю тебя изнутри!
Посмотри в глаза, посмотри.

М ар и на
ГР И ЦЮ К

Не знаю, кто она и чья.
Просто знаю, – не твоя...
Больше никто не полюбит тебя!
Солнце светит, дождик льёт.
Ты даже не представляешь,
Как сердце моё тебя ждёт...
Уже прошло три года, да?
Нет, я не плачу- это ерунда...
Мне кажется - любовь жестока,
Ведь столько боли принесла она.

студентка ІІ курсу
Інституту журналістики
Псевдонім – «Frio Lina»

***
Помню свежий вкус поцелуя,
Тот, который на сладких
Твоих губах оставила я...
Это была ошибка, знаю,
Но ничего не поделаешь,
Просто люблю тебя...
Помню: вечер, скамейка.
И первый наш поцелуй...
Ты берешь, и говоришь:
«Я не твой!»

***
Почему все те, кто были, не такие как мы?
Не смеялись громко, не любили пиво,
И просили, чтобы приносил цветы?
Завтрак с кофе,
Ужин в баре.
И домой мне на такси!
Сумка, туфли и колье
Завтра и сегодня мне!
Рим, Испания, Китай
Ты катай меня катай!
Мне - на фитнес, в спа-салон,
Дай мне денег на лосьйон!
На роботу не хочу,
Лучше я в клуб пойду!
Там коктельчики попью,
Или в Индию слетаю.
Завтра я заеду к маме
Может, съездим на Мальдивы,
Как ты думаешь, мой милый?
Дорогая, ты устала,
Не поедем никуда.
Может, выпьем пива,
Сходим на футбольный матч?
Прогуляемся пешком,
И уснем дома вдвоем.
Не хочу я матч футбольный,
не хочу я пива,
Ты скорее собирай вещи на Мальдивы!
Не поедем мы в Баку
Нового себе найду!
Для чего же мне она,
лучше заведу кота!
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СТОРІНКА ПОЕЗІЇ

More pochyttiv
Вже чайки квилять по-осінньому,
А море шаленіє не на жарт.
І кроком ніжним, мріяно-весільним
Ступає урочисто листопад.
І босі ноги ніжно-білуваті
Торкаються холодного піску.
І ці думки такі приземкува́ті
З часу́ ка́тушки змотують ліску́.
А серце, ніби найгарнішу мушлю,
Вмива солона хвиля прохолоди.
І ця миттєвість тихо-непорушна
Влива у душу чашу насолоди.
І ти тремтиш від холоду й блаженства,
Вдихаючи цей моря ніжний ладан.
За цю хвилину щирого шаленства
Усі скарби душі віддати ладен.
Й волосся, ніби порване вітрило,
Спокійно віддається в руки вітру,
І спогади щасливі та незримі
Гортають аркуші на нотному пюпітрі.
***
Я благаю: стань восьмою нотою октави вітру.
Ця весна не для мене! Чуєш: зітхає,
Змішавши прозорі відтінки на палітрі
Пензликом часу. Нехай собі підсихає…
Підсихає любов, так схожа на орхідею,
Що торкнулась окрайцем весняної сукні
До моєї душі, стираючи натхненні ідеї,
Залишаючи фото – заквітчані, незабутні…
Моя кімната – давно не оранжерея щастя:
Вже звіяли букети, сповнені ароматом сонця.
Лиш один браслет, й досі вдягнений на зап’ястя,
Береже таємниці про те, що ніяк не збулося…
Та й, мабуть, не збудеться, бо весна – то не фея.
Вона теж світла дівчина, щастям не вкутана;
Записує в нотатник свою – енну епопею,
Сумну із нотами радості, в клубочок заплутану.
І на нашім годиннику зупинилася стрілка,
Утворивши трикутник хандривості.
У сльозах не потонеш – так мілко,
А сміятись – не вистачить в мене сміливості.
Я прошу: не сип снігу у кошик березня.
Хай не в’януть ці невесняні троянди на моєму столі,
Нехай восьмим дивом дихання вернеться
Й восьму ноту курличуть зимі журавлі.

ОЛ ЬГА КА Ц АН
студентка ІІІ курсу
Інституту журналістики,
член Національної спілки
журналістів України,
член Асоціації
поетів–ронделістів України

***
Пані осінь
У фаетоні
Вирушала на зоряний бал.
Пані осінь
Волосся червоне
Загортала у сонячну шаль.
Пані осінь
шлейф дощовий
Накидала на воскові плечі.
Пані осінь
чекала зими
І потроху збирала речі.
Пані осінь
Трохи втомилась
Убиратись щодень, мов на свято.
Пані осінь
Туманом умилась
Й задивилась удаль винувато.
Пані осінь
Чекала відпустки
І не вірила більше в дива.
Пані осінь
Заплакала в хустку,
Бо душа її тендітно-жива.
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Журналiстика –
зброя, що змiнює свiт
Я не згоден із жодним Вашим
словом, але я ладен померти за
Ваше право це говорити…
Ці слова Вольтера недаремно стали епіграфом до
поданого матеріалу, тому що вони якнайкраще розкривають сутність «журналістика».
03 травня – Всесвітній день свободи преси, свято для
кожної людини, адже свобода слова і право на правдиву
інформацію є складовими здорового людського суспільства. Без права на свободу слова журналістика є голосом влади, динаміком, за допомогою якого зомбуються
суспільство. Вільні ЗМІ – це щит проти брехні!
Історія багата прикладами, коли ЗМІ змінювали владу,
режими, навіть повалювали диктатуру. Вони винайшли
новий вид зброї – інформацію. Саме вона може зруйнувати і створити, поховати та піднести людину до небес.
Зараз Ви прочитаєте три історії, які б не відбулися без
вільних ЗМІ. Інформація, яка була оприлюднена світові,
могла пролежати на полицях архів і на столах президентів, не вплинувши на світову історію, але ця правда
стала реальністю саме за допомогою ЗМІ.

Уотергейт
або завершення кар’єри Річарда Ніксона

Ця ситуація є унікальною з 70-х років ХХ століття і до
наших днів. У 1974 році Річард Ніксон пішов із посту Президента США. Цей випадок став першим і єдиним, коли
чинний президент США достроково йде зі своєї посади
за життя. Усе – за допомогою телебачення!
Так от – почалося в готелі «Уотергейт», де перед виборами 1972 року базувався штаб демократів, опонентів
Ніксона, який був республіканцем. 17 травня 1972 року
в готелі затримано п’ятеро осіб, які встановлювали прослуховувальну техніку. Влада сказала, що це шпіонаж, до
якого вона не має жодного відношення. Інцидент зам’яли, Ніксона переобрали, все, як має бути і до чого ми
звикли. Та ось уже після виборів, на суді шпіонів дізналися, що організаторами цієї акції були люди з Білого
дому, підконтрольні Ніксону. Почали копати тільки ЗМІ.
Згодом вони оприлюднили записи, на яких Річард Ніксон, на той час дійсний президент США, говорить своєму
помічникові, що цей скандал потрібно зам’яти за будь-які гроші, долучаючи ЦРУ. Ця інформація стала останнім
цвяхом, вбитим у труну політичної кар’єри Річарда Ніксона. На першому інтерв’ю після імпічменту Річард Ніксон
скаже таке: «Я знаю, що зробив багато помилок. Знаю,
що підвів американський народ, який мені довіряв. Але
пробачення мені просити немає за що!»
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Вольтер

Афери з аміго

Матвій НЕЧАЙ,
студент ІІ курсу
Інституту журналістики

На цей раз скандал відбувся в некорупованій Німеччині, на той час – ФРН. У центрі скандалу був Прем’єрміністр Баварії Макс Штрайбль. ЗМІ провели своє розслідування і оприлюднили статті, які довели, що Штрайбль
допоміг своєму другу – власнику невеликої літакобудівної
компанії – отримати велике замовлення від Міністерства
оборони ФРН. За це його партія від компанії отримала
кругленьку суму як пожертвування. Коли журналісти почали звинувачувати чиновника в корупції, він спочатку
не придав їм значення, сказавши, що «мати друзів – з
якого часу цей факт почав вважатися в Християнсько-соціальному союзі (назва його партії) гріхом? А тому – салют, друзі! Saludos amigos».
Як бачимо, тут Штрайбль був японським воїном, який
робить собі харакірі, а клинком – журналісти. Після цих
слів його відставки почали вимагати навіть його найближчі друзі з партії. У результаті після своїх слів Макс
Штрайбль подав у відставку і таким чином завершив
свою політичну кар’єру.
Окрім цих двох випадків, можна пригадати «WikiLeaks»
і матеріали Едварда Сноудена, які змінили розуміння слова «правда» і закріпили за ЗМІ статус «четвертої влади».
І правда є настільки страшною, що хочеться її не знати.
Коли правда стає заслуженою гільйотиною для людей, які
її приховували. Вже не для кар’єри, а для життя. Але цю
правду не розкаже ніхто, крім журналіста.
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Едуард ШТАГЕР,
студент спеціальності «журналістика» Коледжу КиМУ
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ЛАЙФХАКИ

Спека наближається... Пийте якомога
більше води, щоб організм почував
себе краще

Починайте планувати свій відпочинок
заздалегідь, аби в останні хвилини
нічого не забути. Вибирайте декілька
варіантів, де хотілося б провести літо

Запасайтеся на літо книгами, щоб
відпочинок проходив для вас із
користю

ТРАВНЕВІ ПОРАДИ
для СТУДЕНТІВ
Немає грошей на гачки в кухню чи
ванну? Вам допоможе зігнута виделка!

Не викидайте коробочку від «Tic-Tac»!
Вона знадобиться вам для зберігання
чайного пакетика для повторного
заварювння

Записуйте всі події, які трапилися з
вами впродовж дня, навіть дрібниці.
Через кілька років записи допоможуть
вам багато чого згадати
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