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Краса танцю в ім’я добра

Масовим виконанням класичного віденського вальсу запам’ятається цьогорічний Благодійний бал ІМВ. Другий рік поспіль
Інститут міжнародних відносин КНУ організовує такий захід
для підтримки Прилуцького обласного будинку дитини «Надія».
Цьогоріч зібрані кошти будуть також направлені на допомогу
аспірантці ІМВ Анастасії Прядко, яка бореться з онкологічним
захворюванням.
Вступною промовою бал урочисто відкрив директор Інституту
Валерій Копійка. Далі на гостей чекали два танці у виконанні
дебютантів. За традицією, першим пари виконали полонез. А
в перервах між виступами гості могли спробувати себе в танці
завдяки організованим майстер-класам.
Окрасою Благодійного балу став класичний віденський вальс

у виконанні студентів ІМВ під акомпанемент камерного оркестру Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Захоплені танцювальною феєрією були численні гості й представники дипломатичних місій Аргентини, Болгарії, Індонезії,
Азербайджану, Кувейту, Хорватії, В’єтнаму та співробітники Місії ООН в Україні, які відвідали Благодійний бал.
Організатори розповідають, що всі дебютанти цього вечора
дійсно перевершували сподівання. Це була справжня квітково-танцювальна феєрія. Всі охочі поринули в атмосферу танцю
та краси у кращих традиціях дипломатичного етикету. На думку
студентів, саме такі прекрасні заходи повинні об’єднувати різні
покоління і сприяти обміну досвідом між ними.
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Символічний код нації

У найгарніше свято року вулиці, коридори й аудиторії виграють усіма барвами українського національного вбрання. День вишиванки, що починався як
локальна студентська ініціатива понад
10 років тому, швидко перетворився на
всесвітний. У третій четвер травня у Києві чи Львові, Дніпрі чи Бейруті, Торонто
чи Краматорську святковим убранням і
діловим костюмом стає вишита сорочка. Цей незмінний і завжди сучасний

Інтернаціоналізація освіти
– один із визначних напрямів
розвитку освіти та науки у
світі. Вона сприяє формуванню конкурентоспроможного
випускника на глобальному
ринку праці, міжмовній комунікації та розбудові освітніх і
наукових світових студій. Це
можливо за умови створення
спільних напрацювань викладачів і студентів різних
університетів.
Спільний рух до нових поступів у сфері освіти та науки
продемонструвала II Міжнародна конференція для іноземних студентів «Україна
очима іноземців», яка відбулася 16 квітня у стінах Ін-

P 8 травня – у День пам’яті та
примирення представники університетської громадськості поклали квіти
до Пам’ятного знаку викладачам і
студентам, загиблим у боях Другої
світової.

P 17–19 квітня – Всеукраїнська
студентська олімпіада «Економіка
підприємства» на економічному факультеті.
P 16 квітня – на Конференції
студентів університету делегати заслухали й обговорили звіти голови
Студпарламенту КНУ й органів студентського самоврядування.

певним оберегом від усіляких недуг та
недобрих поглядів.
Її вдягають митці й політики, школярі
й дипломати, поети й бізнесмени, але
такого розмаїття вишиванок, як у нашому Університеті і навколо нього, не зустрінеш, напевне, ніде у світі. Понад 27
тисяч студентів КНУ представляють усі
регіони України, які можна безпомилково впізнати по найкрасивіших у цілому
Всесвіті візерунках.

Прес-центр Інституту
філології

P 10–14 травня – офіційний візит
делегації КНУ на чолі з ректором
Леонідом Губерським до Китайської
Народної Республіки.

P 18 квітня – Дванадцяті фольклористичні читання пам’яті Лідії Дунаєвської – міжнародна конференція «Фольклор – стратегічний ресурс
нації» в ІФ. З вітальними промовами
до учасників виступили міністр культури України Євген Нищук, проректор Петро Бех.

символ у всьому світі служить безпомилковим маркером українця.
У кожного народу, нації є свій унікальний код, ДНК, який може бути захований, здавалося б, у простих речах
– піснях, казках, оберегах і вишивці.
Саме вона є тим символом, який зберігає ідентичність, розуміння себе. Вона є
чимсь дійсно особливим – особистим,
святим та таким рідним. Наші предки
вірили, що вишита сорочка служить

Україна очима іноземців

P 13–17 травня – друга конференція проекту DESTIN «Журналістська
освіта задля демократії в Україні:
розробка стандартів, доброчесність
і професіоналізм» у Головному корпусі КНУ за участі представників 20
університетів та неурядових організацій 7 країн Європи та України.

P 24 квітня – зустріч проректора
Петра Беха з Координатором з питань освіти у країнах Східної Європи та СНД Генерального Консульства Греції в Маріуполі пані Уранії
Кості та Радником Посольства Греції
в Україні паном Александросом Будурісом. Сторони обговорили питання вивчення грецької мови та культури в КНУ.
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Напередодні 75-х роковин депортації
кримських татар у пам’ять про жертв цієї
трагедії перед головним корпусом КНУ
здійнявся прапор кримськотатарського народу. Із кожним роком ця акція солідарності
збирає дедалі більше учасників. Цьогоріч
на університетській щоглі блакитне знамено із золотистим таньга розвівається
поруч із прапором ВМС України, піднятим
на підтримку ув’язнених у Росії українських
моряків.
– Сьогодні ми вшановуємо пам’ять кримських татар, депортованих із рідної землі
комуністичним режимом у сорокових роках
минулого століття. Здавалося б, що з плином часу біль цієї втрати, біль від загибелі
невинних людей повинен поволі зменшуватися, проте цього не відбувається, адже
Росія, окупувавши Крим, знову чинить тиск
на кримських татар, – зазначив у своєму
виступі під час церемонії ректор Леонід Губерський.

орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагороджено проректора
КНУ Олександра Рожка
почесне звання «Заслужений
юрист України» присвоєно професорові кафедри земельного
та аграрного права Анатолієві
Мірошниченку

P 20 травня – проректор Петро
Бех зустрівся з делегацією Університету прикладних наук м. Шмалькальден (Німеччина).
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УКАЗОМ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

P 1 червня в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася грандіозна
освітня подія –Загальноуніверситетський день відкритих дверей КНУ
EXPO-2019. Докладніше – у наступному номері газети.
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Пам’ятаючи про героїв –
боронити країну
Україна разом з усім світом відзначає
День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій
війні. Це свято стало можливим завдяки
й самовідданому подвигу українців. Велика жертва й великий внесок нашого
Народу задля спільної перемоги!
Страшенних втрат зазнала Україна
під час Другої світової війни: сотні міст
знищено, тисячі сіл спалено, десять
мільйонів українців загинуло…
Видатні подвиги здійснив наш народ.
Героїчні сини й доньки прославили
Україну по всьому світові, воюючи в
Антигітлерівській коаліції. Понад шість
мільйонів українців відважно захищали Батьківщину від нацизму в лавах
червоної армії, партизанських з’єднань
і рухів опору. Серед героїв-фронтовиків – співробітники й студенти нашого
Університету. Їхній героїзм у боях,
самовіддана праця в тилу, важка робота в повоєнні часи для відродження зруйнованої країни, стійкість і сила
духу стали взірцем мужності й патріо-

тизму для нового покоління українців.
Ми в невідплатному боргу перед
цими людьми й сьогодні маємо низько
вклонитися кожному, хто пришвидшив
цю Перемогу! Висловлюємо безмежну
вдячність тим, хто завжди залишається на передовій Університету, нашим
дорогим ветеранам. Довгих вам років,
міцного здоров’я, світлої долі, любові й
злагоди в родинах!
На жаль, і досі немає миру на українській землі, уже понад п’ять років
точаться бої за цілковите звільнення
нашої держави. Співробітники й студенти КНУ, зберігаючи спадкоємність
поколінь, хоробро захищають Україну
від жорстокого й підступного ворога,
займаються волонтерською й громадською діяльністю, старанно працюють і,
пам’ятаючи минуле, вибудовують гідне
майбутнє. Пам’ятаємо, перемагаємо!
Миру всім нам! Слава Україні!

Із повагою,
Леонід ГУБЕРСЬКИЙ

ституту філології КНУ імені
Тараса Шевченка. Наукове зібрання згуртувало 8 університетів України, 56 доповідачів,
студентів із понад 20 країн.
Символічно, що конференція
відбулася у Шевченковому
університеті, для якого питання співпраці з іноземними
громадянами є одним зі стратегічних напрямків розвитку.
Конференція сприяє формуванню позитивного іміджу
КНУ та України в цілому, відзначила у своєму вітальному
слові завідувач підготовчого відділення КНУ Галина
Усатенко. Після пленарної
частини робота тривала у
форматі секційних засідань,
на яких свої доповіді-презентації виголосили понад 50
іноземних студентів.

Про долю Криму
в ІМВ

Тема Криму має постійно звучати в усіх просторах – інформаційному, академічному, культурному – не сходити з порядку денного міжнародних організацій. З такою думкою зібралися в Інституті міжнародних відносин учасники
конференції «Деокупація і інтеграція інформаційного простору Криму: міжнародно-правові та медіакомунікативні інструменти».

Лариса КІТ

Серед учасників та гостей заходу –
Уповноважений Президента України у
справах кримськотатарського народу
Мустафа Джемілєв, перший заступник
Міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, радник Міністра
інформаційної політики України Юлія
Каздобіна, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі
Умеров, науковці й правозахисники,
представники органів державної влади
та громадського сектору. Організаторами заходу виступили кафедра міжнародного права і кафедра міжнародних
медіакомунікацій та комунікативних
технологій, Українська Асоціація Міжнародного права. Конференцію було
проведено до 75-річчя ІМВ.
– Тема Криму досі не є системною,
вона спорадично виникає після чергового інформприводу, – відзначила Еміне Джепарова.
За 5 років армія і держава зробили
так, що люди не відчувають ні окупацію
Криму, ні міжнародний збройний конфлікт на Сході України. Однак інформаційна війна триває на всій території
нашої держави, зауважила професор
Ольга Буткевич.
Зробити так, аби питання Криму не
залишилося у дипломатичних архівах,
назвав завданням дипломатів представник України в Раді Європи Дмитро
Кулеба, який долучився до дискусії в

режимі Скайп-зв’язку. Не менш важливим, на його думку, є донесення до
кримчан сигналу про те, що Україна
пам’ятає про півострів і його жителів.
Використовувати усі міжнародні майданчики для нагадування про окупацію
Криму закликав радник представництва України при ЄС Андрій Наджос.
Особливо відзначив поєднання правової та інформаційної складової при
обговоренні теми Криму заступник
директора ІМВ Антон Кориневич. Він
розповів учасникам конференції про
перспективи притягнення винних до
кримінальної відповідальності за Крим.
Говорили також про інформаційну
окупацію українського півострова, порушення там прав людини, переслідування журналістів і блогерів на окупованій
території. Нам цілком під силу розвивати тему інформаційної окупації Криму
в наукових дослідженнях, продовжувати документувати злочини окупаційної
влади, підтримувати канали комунікації
з нашими співгромадянами і дбати про
зміст такої комунікації, – наголошували
учасники конференції.
Продовженням заходу стало відкриття у фойє Інституту виставки «В’язні
Кремля». На ній представлені портрети затриманих і засуджених російською
владою українців і кримських татар з
їхніми біографічними даними. Як зазначив лідер кримськотатарського народу
Мустафа Джемілєв, експозиція повинна
нагадувати людям про долі політв’язнів.

Тривожні часи не
минулися

Студент юридичного факультету КНУ
Бекір Аблаєв з дитинства пише оповідання. Його остання збірка «Тривожні
часи», що вийшла наприкінці минулого
року, складається з оповідань про кримських татар, про довоєнний Крим, про
депортацію і життя на чужині. Молодий
автор намагався вписати туди всі спогади, які отримав від дідуся й бабусі, від
інших людей, які пережили ті лихі часи.
– Кожне з оповідань я писав крізь
призму конкретної сім’ї, хотів показати, як депортація вплинула на історію
кожної родини, – пояснює Бекір. – Для
мене було дуже важливо написати про
це ще й тому, що наше покоління не
так багато знає про кримських татар і ті
трагічні сторінки їхньої історії.
Свої перші кроки в літературі юнак
пов’язує з дідусем Абдурешитом, який
змалку розповідав йому безліч казок і
легенд, пов’язаних із Кримом. Уже тоді
хлопчик мріяв видати книгу з дідовими
оповідками. Здійснив мрію у 12 років.
Збірка так і називалася – «Розповіді
мого діда», на її сторінках змальовано
національний побут кримських татар
минулого століття.
Тема депортації завжди цікавила Бе-

кіра, ця трагедія зачепила і його родину. Юнак багато їздив селищами рідного Нижньогірського району і записував
історії очевидців 18 травня 1944 року.
Вони й стали основою нової книги.
– Я закликаю нове покоління кримських татар частіше розпитувати у
дідусів і бабусь про ті жахливі події, –
наголошує Бекір Аблаєв. – Адже з кожним роком залишається дедалі менше
свідків депортації. Якщо ми зможемо
зберегти цю пам’ять, то зможемо захистити свою історію, культуру і традиції,
сприяти тому, аби такі трагічні події не
могли повторитися.
На думку Бекіра, нинішня окупація
Криму має спільні риси з депортацією
зразка 1944 року: чимало кримських
татар були змушені покинути півострів,
окупаційна влада порушує природні
права людини, у Криму заарештовано
близько 100 осіб, внаслідок чого 160
дітей позбавлені батьківської опіки. На
території Криму знову проблеми з мовою, традиціями, культурою кримськотатарського народу, окупаційна влада
скасовує заходи національного характеру, що дуже б’є по культурі і самоідентифікації народу.

Календар пам’ятних дат
14 травня
150 років тому, у 1869 році, народився
Олександр Фомін, ботанік, академік ВУАН.
Розробив перше ботанічне районування
території УРСР. Іменем академіка Олександра Фоміна названо Ботанічний сад
нашого Університету.
18 травня
75 років тому, у 1944 році, більшовицька
влада депортувала кримських татар у східні райони СРСР.
22 травня
140 років тому, у 1879 році, у Полтаві
народився Симон Петлюра, один із най-

видатніших українських державників ХХ
століття. Убитий агентом НКВС Самуїлом
Шварцбардом у Парижі 25 травня 1926
року.
22 травня
30 років тому, у 1989 році, біля пам’ятника Тарасу Шевченку в Києві вперше в
столиці України були масово підняті національні синьо-жовті прапори.
26 травня
30 років тому, у 1989 році, у Київському
державному університеті імені Т. Г. Шевченка було створено організацію Народного Руху України.
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Молодіжний делегат
України

Студентка Інституту міжнародних
відносин Карина Радченко стала молодіжним делегатом Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи. Вона представляла Україну на 36-й
сесії Конгресу у Палаці Європи у Страсбурзі. Конгрес місцевих та регіональних влад охоплює 47 держав-членів
Ради Європи.
Серед тем, розглянутих на сесії, –
майбутнє Ради Європи, відкритий уряд,
місцева та регіональна демократія в
Польщі та Республіці Молдова, місцеві
вибори у Республіці Словенія. У своєму виступі Генеральний Секретар Ради
Європи Турбйорн Ягланд підтримав
молодіжні ініціативи, зазначаючи, що
молоді делегати з 42 країн Ради Європи, які активно беруть участь у роботі
Конгресу і вносять пропозиції, – це в буквальному сенсі втілення майбутнього
бачення Ради Європи. Було прийнято
резолюцію «Соціальні права молодих
людей: роль місцевих та регіональних

влад», у якій наголошується на важливості широкої підтримки молодих людей у реалізації їхніх соціальних прав.
Під час обговорення Карина Радченко
підкреслила готовність молодих людей
бути ініціаторами суспільно важливих
змін, звернувши увагу на необхідність
особливої підтримки вразливих категорій молоді, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, молодих сімей з дітьми.
– Підтримка молодих людей сьогодні – не лише перспективна інвестиція, а
й запорука добробуту суспільства завтра, – переконана молодіжний делегат.
– Адже реалізація глобальних ініціатив
залежить від формування міжнародної
спільноти молодих людей, які роблять
свій внесок у різних сферах і залучені
до прийняття рішень на всіх рівнях.
За результатами сесії налагоджено
співробітництво з делегатами інших
країн, окреслено перспективи спільних
проектів. Наступна сесія Конгресу відбудеться у жовтні цього року.
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«Зелений офіс»
очима студентства

Каміла МАСЕНКО,
студентка Інституту журналістики

Активісти волонтерського екоруху
Інституту журналістики «Зелений інститут» презентували свій соціальний
проект на економічному факультеті, готуючи ґрунт для створення там нового
еко-осередку.
Студентів кафедри підприємництва
найбільше цікавило, як зародився проект, як залучати активістів, як взаємодіяти з викладачами та адміністрацією,
щоб запроваджувати еко-інновації на
масштабнішому рівні. Зараз ЕКО-рух
набирає обертів, тому можна очікувати,
що в наступному навчальному році наш
Університет чекатимуть активні екологічні зміни.
– 30 травня ми плануємо взяти
участь у заході для пошуку інвесторів,
який організовує Інститут міжнародних
відносин КНУ. Наш еко-проект змагатиметься за інвестора й завдяки інвестиціям «Зелений Інститут» зможе
встановити не тільки бокси для макулатури, а й, наприклад, почати сортувати
інше сміття й отримувати не іміджеві, а
економічні вигоди! – ділиться планами
pr-менеджерка проекту «Зелений інсти-

тут журналістики», студентка 2 курсу
РЗГ Анастасія Откидач.
«Зелений інститут» радий вийти за
межі локального проекту, маючи 9-ти
річний досвід. Активісти готові допомагати іншим студентським осередкам
започатковувати екологічні ініціативи.

Неділя 19 травня 2019 року у столичному парку Шевченка видалася спекотною не лише через погоду. Тут вкотре
влаштували феєричне свято науки для
всіх допитливих – «Медичні пікніки».
Але ж яка медицина без природничих
наук? Тож хіміки Шевченкового університету компетентно та доступно розповідали й демонстрували чимало цікавого з хімії живих істот та навколишнього
середовища. І, звичайно ж, поекспериментували!
Гості заходу долучилися до дослідів
із визначення хімічних компонентів їжі,
відвідали майстер-класи з видобування
природних індикаторів, ефірних олій та
запашних речовин, а також визначення

якості води. Усі охочі мали змогу засвоїти корисні уроки вогнеборства, дізнатися про шляхи створення лікарських засобів, їхню дію та транспорт у організмі
людини, хімічні «мітки» біологічних тканин, біоелементи. Нікого не залишила
байдужою інтерактивна міні-модель
фармвиробництва та системи кровообігу. Найактивніші відвідувачі відчули
себе в ролі детектива, взявши участь
у хімічному квесті «У пошуках істини».
Для всіх любителів гарних світлин працювала інтерактивна фотозона.
«Медичні пікніки» з кожним роком
привертають до себе дедалі більше
уваги маленьких і дорослих відвідувачів. А хіміки КНУ переконані, що серед
зацікавлених було чимало майбутніх
абітурієнтів КНУ!

Змінюємо майбутнє
математики

Математика – улюблений предмет Антона Добровольського з Луцька (на
фото в центрі) не тільки тому, що вона у нього виходить найкраще, а ще
й завдяки перемозі (диплом ІІ ступеня) у Другій Всеукраїнській олімпіаді з
математики для учнів 5–7 класів під егідою КНУ. Аби потрапити на змагання, Антон випередив усіх учасників обласного відбору, а їх було чимало.
Лариса КІТ

Альфа і омега
Дмитра
Яворницького
Анна ЗАГОРУЛЬКО,
студентка Інституту філології

Презентація унікальної книги – репринтного видання «Словника української мови. Т. 1» академіка Дмитра
Яворницького, вперше видрукуваного
в 1920 році – відбулося в Інституті філології.
Ця праця відкриває ще одну грань
таланту справжнього подвижника української науки і культури – Яворницького-лексикографа. Сам він назвав цей
словник «альфою і омегою» свого життя.
Книга стала громадянським подвигом історика, етнографа, археолога,
письменника, ученого Дмитра Яворницького. Упродовж тридцяти років
(починаючи ще з часів Емського указу,
заборони української мови), він, ризикуючи собою, збирав і записував питомі
українські слова, яких, за різними свідченнями, налічувалося понад 50 тисяч.
Незважаючи на репресії царського, а
потім радянського режимів, учений
підготував до друку три томи зібраного
матеріалу, в якому органічно поєднувалося лексичне багатство, почерпнуте

з історичних джерел, живої народної
мови та модерної лексики. На жаль,
світ зміг побачити лише перший том,
який містив 8113 слів. Два інших вважаються загубленими під час Другої світової війни. Можливо, вони ще колись
знайдуться, у що дуже хочеться вірити.
Про драматичну долю словника та
свого легендарного земляка розповів
співавтор проекту репринтного видання, автор передмови до нього – Олександр Пестриков (Дніпропетровський
національний історичний музей імені
Дмитра Яворницького). Приємним завершальним акордом презентації стала передача в дар Інституту філології
КНУ 200 примірників відродженого
видання, чим завдячуємо також співзасновнику музею Громадянського подвигу Дніпропетровщини у подіях АТО
Юрію Фанигіну.
Завдяки цій благочинній акції нарешті
втілилася мрія Дмитра Яворницького,
який хотів бачити своє дітище і в древньому Києві, апелюючи у такий спосіб
режимним чиновникам-русифікаторам
про нібито регіональну обмеженість
цього надважливого для розвитку й
збереження української мови видання.

Другий рік поспіль олімпіада збирає
у нашому Університеті наймолодших
знавців математики з більшості регіонів України. Нині до змагань долучилися 64 учні з 20 областей і міста Києва.
Упродовж двох днів вони змагалися
з однолітками у розв’язуванні непростих задач, які складали для них студенти-кібернетики на чолі з визнаним
експертом і організатором математичних поєдинків, головою журі Богданом
Рубльовим. Чимало школярів уперше
приїхали до Києва, тож із задоволенням знайомилися з містом під час екскурсій. Маленьких гостей і керівників
команд гостинно приймав університетський житловий комплекс, харчування
учасників організували в їдальні Інституту післядипломної освіти, а змагання проходили в аудиторіях факультету
комп’ютерних наук та кібернетики.
– Рівень учасників був дуже високим,
– відзначає Богдан Рубльов. – Хоча, як
показує досвід уже другої такої олімпіади, діти з регіонів, де проводився жорсткий відбір щодо участі, зазвичай краще підготовлені для перемог. Тому на

церемонії закриття я вкотре наголосив,
що бажано в кожному регіоні проводити
змагання для школярів 4–6 класів.
Переможці олімпіади повезли додому не тільки дипломи, традиційно
прикрашені їхніми фото, зробленими
під час змагань, а й призи – рюкзаки та
смартфони, закуплені за рахунок коштів, зібраних українською діаспорою
в Каліфорнії. А найголовніше – чудові
враження від змагань всеукраїнського
рівня і любов до математики.
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Світове українство
в історичному вимірі
Володимир СЕРГІЙЧУК,
історичний факультет

Довідково: 9 років в Інституті журналістики діє екологічний студентський проект «Зелений інститут».
Він зародився на практичних заняттях з предмету «Організація роботи
прес-служби». За цей час було зібрано
5,5 тон макулатури, отримані кошти передано 5 соціальним закладам
та студентам КНУ – бійцям АТО. У
2018 вперше проведено Еко-вечірку, до участі в ній студенти-піарники «Зеленого інституту» залучили
спікерів – лідерів еко-руху України:
Україна без сміття, Let’s do it Ukraine,
Ozero. 15 квітня відбулася Еко-вечірка
2.0, яку підтримали 7 партнерів: ГК
«Фокстрот», PepsiCo Ukraine («Садочок»), правильна кав’ярня Hack cafe,
кафе-магазин здорової їжі «Без сахара», Перший туристичний центр,
косметичні бренди Sabo shampoo та
Boutique Sapo.

Хіміки пікнікують

Вікторія МОСКВІНА,
хімічний факультет
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Після проголошення незалежності
України, чого було досягнуто у тому
числі завдяки потужній підтримці української діаспори, стало можливим вивчати історію вітчизняної еміграції та
її зв’язок із Батьківщиною. Тому знання процесу виникнення і формування
української діаспори, основних етапів
еволюції її як феномену нашої нації,
системи установ і організацій світового українства є не тільки важливим
фактором утвердження світоглядних
орієнтирів сучасного суспільства, а й
застосуванням на практиці багаторічного досвіду співпраці наших мігрантів
із рідною землею.
Зокрема, такі знання сьогодні потрібні в дипломатичних представництвах України за кордоном, діаспорних
установах і організаціях, представництвах національних меншин, урядових і неурядових інституціях, архівних
та музейних установах, у туристичній,
науковій, організаційно-управлінській
сферах, в органах державної влади і
місцевого самоврядування; в аналітично-інформаційних інституціях. Стануть
у пригоді вони й для працівників друкованих та електронних засобів масової
інформації, в PR-технологіях, соціальних і культурних закладах, громадських
організаціях, партіях тощо.
Саме з таких міркувань у нашому
Університеті засновано кафедру історії світового українства, яка покликана
готувати спеціалістів українознавчого,
етноісторичного, джерелознавчого та

історико-дипломатичного спрямування. Широкий спектр базових українознавчих дисциплін із поглибленим вивченням іноземних мов дає можливість
майбутнім фахівцям займатися і дослідницькою роботою щодо минулого
української діаспори, де ще дуже багато невивченого практично в усіх країнах
світу, де зосереджено значні розселення наших земляків.
Педагогічний і науковий потенціал
кафедри, який нараховує 5 докторів і 3
кандидати наук, дозволяє вже з початком нового навчального року відкрити
не тільки освітньо-професійну програму «Світове українство в цивілізаційному поступі», а й ще одну – «Практична
(публічна) історія», яка буде готувати
фахівців у галузі історії національної
безпеки української держави, її зовнішньополітичній діяльності, компаративістській історії національної безпеки
зарубіжних країн, ролі національної
безпеки у цивілізаційному, демократичному та культурологічному вимірах.
Окрім того, спеціалісти цього напряму докладно опановуватимуть знання з
історії демократії як рушійної сили національної безпеки в розвитку суспільства, вивчатимуть досвід імплементації
культурологічної складової національної безпеки; історії національної безпеки української держави, витоків її
формування і реалізації; набуватимуть
навичок історико-безпекової роботи
в цій царині, інституційних важелів у
збереженні та продовженні історичних
традицій цієї важливої складової розбудови й утвердження Української незалежної держави.

Нагадаємо, що вже 5 років поспіль
на базі факультету комп’ютерних
наук та кібернетики проводять відбір українських школярів для участі у
міжнародних олімпіадах. За його результатами, 10-12 найкращих учнів
починають підготовку до Міжнародної математичної олімпіади (ІМО).
Серед наступних обирають ще до
двадцяти учнів невипускних класів до
групи Джуніор, яких готують до участі в інших міжнародних математичних змаганнях. Таким чином, якщо дитина потрапляє до групи підготовки
у 8–9 класі, вона фактично не випадає з неї впродовж наступних років.

Геологи КНУ в Антарктиді

ННІ «Інститут геології» продовжує
дослідження в західній Антарктиці.
З січня по квітень 2019 року професор кафедри мінералогії, геохімії та
петрографії Олександр Митрохин працював у складі сезонного загону 24-ї
Української антарктичної експедиції.
Науково-дослідні роботи виконувалися
спільно з Національним антарктичним
науковим центром України у рамках
Державної науково-технічної програми
проведення досліджень у Антарктиці
на 2011–2020 рр.
Геологи займалися уточненням стратиграфічного розрізу району української антарктичної станції «Академік
Вернадський», визначенням петрографічного складу та літологічних особливостей стратифікованих утворень,
з’ясуванням їх географічного поширення, умов залягання та послідовності на-

копичення. Район робіт охопив північну
частину берегу Греяма антарктичного
півострова, зокрема – узбережжя півострова Київ від мису Ренард до затоки
Колінз, а також прилеглі острови архіпелагу Вільгельма. Поза їх межами виконувалися дослідження на островах
Кінг-Джордж, Піт, Лахіл, Дарбо, Берселот.
Уперше дослідники виконали геологічну зйомку острівної групи Ведел,
провели геологічне довивчення острівних груп Рока, Крулс, Анаграм, Фордж
та Барчанс, виявили нові рудопрояви
заліза, молібдену та міді, а також прояви напівдорогоцінного каміння.
За стислий термін полярного літа
проведено 44 геологічні маршрути, описано 87 точок спостереження, відібрано понад 40 кг геологічних зразків для
подальших лабораторних досліджень.
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Добродії Студмістечка

Студенти, викладачі й співробітники
нашого Університету залюбки купували
й куштували смаколики під час проведеного в Студмістечку КНУ благодійного ярмарку. Співорганізаторами заходу виступили працівники й дирекція
Студмістечка, представники первинної
профспілкової організації Університету
й Молодіжного центру культурно-естетичного виховання КНУ.
Студенти долучилися до виготовлення вишуканих гастрономічних і кулінарних дивовиж. Різноманітні конкурси й
вікторини впродовж благодійного ярмарку організаторам допомагали проводити студенти історичного факультету КНУ, а бадьорий настрій учасникам
заходу забезпечували музиканти військового оркестру ВІКНУ під керівництвом диригента, майора Юрія Копача.
Учасникам ярмарку вдалося зібрати
майже 29 тисяч гривень, усі кошти було
передано благодійному фонду «Клуб
Добродіїв», який займається підтримкою дітей-сиріт.

«Мишоловка»
Future
технології мовою оригіналу
Співпереживали театральному дійству, прискіпливо стежили за діями
актора-поліцейського й подумки розплутували загадкове вбивство гості
благодійної театральної постановки за
мотивами п’єси Агати Крісті в Інституті
міжнародних відносин.
Студенти й викладачі ІМВ представили глядачам прем’єру всесвітньовідомої детективної п’єси Агати Крісті
«Мишоловка» («Mousetrap») мовою
оригіналу. Кошти від реалізації квитків
спрямують на благодійність. Режисеркою-постановницею
п’єси-детективу
виступила завідувачка кафедри іноземних мов Валентина Дайнеко.
Культова вистава, написана Агатою
Крісті, демонструється в театрах Великої Британії від 1952 року й досі популярна в понад 40 країнах світу. Актори
англомовної вистави переконливо відтворили історію розслідування загадкових убивств на околицях Лондона. Ролі
молодят Моллі й Джайлза Релстонів,
власників пансіону «Монксуелл-менор», виконали Єлизавета Адова й

Упродовж двох днів, насичених цікавими презентаціями, дискусіями й
змаганням стартаперів, у головному
корпусі КНУ тривав фестиваль інноваційних технологій у космічній галузі
Noosphere Space Summit.
Співорганізаторами саміту виступили Громадська асоціація Noosphere
та наш Університет.
На учасників події очікували:
v презентації найуспішніших проектів від переможців конкурсу Vernadsky
Challenge 2015–2017 років;
v виступи цьогорічних стартаперів, претендентів на перемогу у
Vernadsky Challenge-2019;
v виступи представників державних підприємств, що започаткували
космічну галузь, та представників
уряду, що й наразі опікуються нею;
v зустріч із Ярославом Пустовим,
екс-космонавтом Державного космічного агентства України;
v спілкування з Ши Ферінгом, віце-президентом із управління безпекою польотів Firefly Aerospace;
v дискусія з Карлом Бейкером,
президентом і засновником Summit
Space Corporation;
v обговорення перспектив сучасних інвестицій у космічну галузь із
Менні Шар, керівницею аналітичного
відділу в Bryce Space & Technology.

Сильвестр Носенко. Андрій Остапенко
як сержант поліції Троттер ретельно
проводив розслідування справи про
Лонґрідзьку ферму, і тінь від його підозр
могла впасти на будь-кого з постояльців готелю молодої подружньої пари.
Химерний театральний сюжет, майстерна гра студентів-акторів і вдало
підібраний музичний супровід від звукорежисера Адама Федевича та музикантів Олександра Гона (флейта)
і Вікторії Фоміних (фортепіано) – усе
тримало глядачів у напруженому очікуванні розв’язки. Присутні до останнього навіть не здогадувалися, хто ж був
справжнім убивцею. Розв’язка, як і слід
було очікувати від твору детективного
жанру, здивувала й приголомшила всіх
глядачів. Присутні винагородили театральну й режисерську майстерність
учасників вистави гучними оплесками,
а потому ще довго обговорювали між
собою найвдаліші сюжетні колізії й театральні епізоди.
За матеріалами Інституту
міжнародних відносин КНУ

Весна
спортивна

Змагання з різних видів спорту, присвячені Дню пам’яті та примирення, а
також Дню перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні, пройшли у Студмістечку КНУ. Усі охочі мали можливість узяти участь у майстер-класі
з танцювальної аеробіки, який проводив майстер спорту міжнародного
класу зі спортивної аеробіки, викладач КНУ Максим Бубен. Упродовж
спортивних змагань студенти виборювали особисту першість у таких
видах спорту, як бадмінтон, гирьовий
спорт, а також гра в новус. А от за командну перемогу боролися в іграх із
волейболу, баскетболу та футболу.
Наприкінці змагань найактивніші
учасники отримали грамоти з подяками від організаторів змагань, а переможцям дісталися почесні дипломи й
кубки.

Вишня
&сакура

Між парами та роботою ми виходимо на ґанок внутрішнього дворика рідного Інституту. На тлі Жовтого корпусу
квітне українська вишня, а побіля неї
– японська сакура. Їй у 2019-му виповнюється 5 років, адже саме 2014
року дерево посадили японісти-бакалаври. Це був їхній подарунок рідній
кафедрі, яку очолює Іван Бондаренко.
Сакура має ім’я Амаґава, що означає
«Чумацький шлях». І саме в ці дні в
Японії завершується всенародне свято Ханамі («милування квітами»), коли
японці сім’ями виходять на природу,
щоб побачити цвіт сакури. Прагнення
естетики та гармонії, любов до природи – те, що єднає наші дві такі несхожі культури. Тож милуйтеся квітами у
дворику ІФ. Знаходьмо у повсякденні
миттєвості прекрасного!
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