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Де ділися три тижні? 
 

Щоб дізнатись ціну одного року, спитай студе-
нта, котрий провалився на екзамені. 

Щоб дізнатись ціну місяця, спитай мати, що 
народила передчасно. 

Щоб дізнатись ціну тижня, спитай редактора 
щотижневика. 

Щоб дізнатись ціну години, спитай закоханого, 
що чекає на свою наречену. 

Щоб дізнатись ціну хвилини, спитай того, хто 
спізнився на потяг. 

Щоб дізнатись ціну секунди, спитай того, хто 
втратив близьку людину в 
автомобільній катастрофі. 

Щоб дізнатись ціну однієї тисячної секунди, 
спитай срібного медаліста 

«Олімпійських ігор». 
 

Бернард Вербер «Імперія ангелів» 
 

Карантин пав на наші бідні студентські голо-
ви наче грім серед ясного неба. І хоча три ти-
жні гульок посеред періоду активного навчан-
ня стало більш приємною несподіванкою, ско-
ристатися вільним часом із розумом змогли ли-
ше одиниці. 
Поки політики та журналісти вели активну 

пропаганду здорового способу життя, бідні 
студенти вбивали час споглядаючи на моніто-
ри комп’ютерів та протираючи літери на клаві-
атурі. «Я вже майже перетворилась на зомбі 
та відвикла бачити людей!», - заявила моя по-
дружка, котра майже весь карантин проводи-
ла дома. Життя змінило свій звичайний темп 
та смисл. Замість того, щоб недосипати, недої-
дати та розриватись між навчанням та гулька-
ми ми цілими днями маялись у чотирьох стінах 
затишних домівок та вислуховували від бать-
ків «корисні поради» щодо проведення свого 
дозвілля. Можливо хтось буде сперечатися із 
цього приводу, але чомусь на моє питання: 
«Як ти проводив карантин?», оригінальної від-
повіді я так і не почула. 90% респондентів від-
повіли: «Відпочивав. Нічого не робив і так 
скучив за Києвом!» 

10% відповідей, що залишились теж ніякої 
оригінальності не внесли. Здебільшого до цієї 
решти належали працюючі студенти, що зали-
шались у гуртожитку та сумлінно заробляли 
гроші або принаймні намагались знайти собі 
повноцінну роботу, що в умовах економічної 
кризи теж справа нелегка. 
Дуже здивував мене один приятель, котрий 

із гіркотою повідомив: «Я цілих 3 тижні не пив 
пива (гучні аплодисменти J!!!) та кожен день 
працював з 8 ранку до 8 вечора ремонтуючи 

машину!». 
Карантин 
відобрази-
вся не 
тільки на 
появі купи 
вільного 
часу, а й 
вплинув на 
зміну зов-
нішнього 
вигляду 
«студентів 
звичай-
них». У 
моду ввій-

шли марлеві пов’язки. Стільки інтерпретацій 
на цю тему я не бачила ще із часів великих 
морозів та помаранчевої революції 
(грудень2004 – січень 2005 року). Тоді студе-
нти теж ховали свої обличчя під яскравою па-
ранджею або у шапках з прорізаними дірочка-
ми (як у грабіжників банків). 
Перший курс як завжди нас дивує своєю не-

адекватною поведінкою. Дехто із перваків 
з’їхався до Києва ще на початку 20-х чисел, 
щоб за 3-4 дні неодмінно підтягнути свої хвос-
ти, написати протоколи та накреслити подвій-
не проникнення або складні перерізи. Дивно, 
але робоча кімната 4 поверху була окупована 
нашестям першокурсників ще у суботній вечір. 
Такого попиту на місця в робочці не було із 
часів моєї молодості J. Студраді гуртожитку 
слід замислитись над відкриттям власного біз-
несу, збираючи клубні платежі із вічних жите-
лів ботанки (вона ж і робочка). 
І якщо ти дозволив собі три тижні пробайди-

кувати або передивитись 3 сезони Доктора Ха-
уза (що майже одне  те саме), то можливо ти 
найщасливіша людина. Час – це єдиний ре-
сурс, який відновити або поповнити не можли-
во. Реально починаєш це цінувати вже на 6 
курсі навчання, коли тобі лічені дні залиша-
ється насолоджуватись принадами студентсь-
кого життя. Кожен день робить тебе на крок 
ближчим до прірви невідомості та хаосу, а тер-
мін у 3 тижні – це 21 крок назустріч невизна-
ченості. 
Є і позитивна сторона карантину. Нарешті ці 

дні «Святого Ледаря» (студенти Любові Іванів-
ни Поліщук посміхаються) скінчилися! Ми 
встигли засумувати один за одним та із зами-
ранням серця шукаємо нових зустрічей, збира-
ємось невеликими компаніями, святкуємо день 
студента, що вже минув, та ділимось вражен-
нями, спогадами, новими історіями. 

Юля Yulson Баранова, ФС-41 
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Беспризорное детство 
Осень, зима, лето. Львов, Киев, Донецк. 

Улицы, парки, скверики. Отовсюду мы слышим 
детские голоса. Голоса радости, побед над ма-
ленькими трудностями и их по-настоящему 
прекрасных открытий о новом мире.  Наверно 
каждый из нас знает, что смех ребенка самый 
искрений, самый добрый и самый красивый. 
Он возвращает нас в детство, заставляет вспо-
минать себя такими же крохами, такими же 
маленькими человечками с большими сердца-
ми.  Детство – самая прекрасная пора,  это 
часть жизни, когда всегда рядом находятся 
родные люди, когда каждую ночь перед сном 
мать поет своим детям,  вкладывая в песню 
всю свою любовь, нежность, доброту. Глядя 
на детей, понимаешь, что все крупные неуда-
чи стают маленькими, что надо бороться ведь 
есть, для кого жить. Вспомним наших отцов. С 
каким удовольствием они читали нам сказки 
про волшебный мир, про доброту, про то, что 
никогда не было и не будет горести и печали. 
И тем самым  пытались оградить нас от холод-
ного, порой бесчеловечного общества. Много 
подарков, внимания, любви мы получали от 
наших дедушек и бабушек. Самые лучшие иг-
рушки, сладости… И этого всего не перечис-
лить. Вот это наше детство – беззаботное, 
беспроблемное, незабываемое. 
И если бы только так. Но есть и другая сто-

рона – горести, обиды, голод, холод, непони-
мание. Есть дети, которые растут в таком ми-
ре. Это несправедливо, но большинство за-
крывает на это глаза, что бы  «не терзать » 
себе душу, ограничиваясь лишь словами и 
мыслями сочувствия. А как же им маленьким, 
брошенным на произвол судьбы. Они бродяж-
ничают, не зная, что такое игрушки, игры, лю-
бовь. Они постоянно стараются убежать от 
этого мира. Они не знают, что где-то рядом 
есть взаимопонимание. А как же еще? - ведь 
они дети. И получается, что дети растут, но не 
так как нужно было бы – не по-настоящему. И 

конечный результат грубость, безжалостность, 
искаженное понимание жизни. 
То ли повезет малышам,  которые попадут в 

детский дом. Вроде бы как дом, все тут братья 
и сестры, воспитатели – вторые родители. Но 
не то. Не так как у нас. Это не семья. Не хва-
тает настоящей родительской любви. Некото-
рые воспитатели вправду считают детей род-
ными, проводят с ними все время, дарят им 
любовь, которую забрала у них жизнь. А есть 
те, для которых дети  это работа и зарплата и 
на том все. Есть лишь слова, неискренние по-
хвалы, а зачастую несправедливые наказания, 
которые дают понять детям, что они не такие 
как все. 
Но мы ведь не такие, мы ведь настоящие! 

Мы знаем, что такое быть любимыми и достав-
лять радость таким же детям, даже не имея 
огромных денег. Ведь не составляет особого  
труда прийти в такие дома и поиграть с деть-
ми, рассказать что-то интересное, научить че-
му-то хорошему. Они ведь только ждут этого. 
Ваше доброе слово, улыбки заставят их ма-
ленькие глазки сверкать. И дети будут знать, 
что они нужны кому-то. Каждый ваш новый 
визит будет для них самым счастливым днем. 
Вы подружитесь с ними и сами станете доб-
рее. Разве это не прекрасно? Нас ведь так 
много и мы можем помочь. Не надо отклады-
вать это на завтра, потому, что сегодня не тот 
день! Собирайтесь прямо сейчас и оправляй-
тесь к ним – маленьким ребятишкам. Они нуж-
даются в вашей поддержке, как и вы в ихней 
настоящей любви. Вы не пожалеете, ведь это 
тот поступок за который не 
нужно ждать от кого-то благо-
дарности. Вы сами это почув-
ствуете. 

Camomile 
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Debюt первокурсника 
Кто видел 
сцену в ЦКИ 
НТУУ «КПИ»? 
А кто может 
похвастаться 
тем, что эта 
сцена видела 
его? Навер-
ное, едини-
цы… 
А почему? 
Задавал ли 
кто-то себе 
этот вопрос? 
Задайте, и 
ответ ваш 
будет легко 
угадать – 
«Что я там 
забыл?»  
На самом де-
ле вы просто 

боитесь выйти на сцену, боитесь быть высме-
янными в случае неудачи. 
Тогда завидуйте первокурсникам-

смельчакам, которые не побоялись выйти на 
огромную сцену родного университета 21-го 
октября! 
Всего в концерте приняло участие 13 чело-

век: Кисель Таня исполнила песню «Дівчина-
Весна», Власенко Жанна с песней «Живая Ре-
ка», Семенюта Саша с превосходной игрой на 
рояле, Шевчук Оля с песней А. Лорак «Я стану 

морем», Акимова Катя с авторской песней 
«Боль, тоска и пустота», Павлова Таня с пес-
ней Е. Отрадной «Зачем любовь», Симонович 
Андрей с авторской композицией, Никитина 
Катя с композицией группы «Evanescence» 
«My Last Breath», Ландрат Игорь с авторской 

песней «Я останусь», Мироненко Ира и шоу-
балет «Экспрессия», Бэх Алина с песней 
«Cry», шоу-балет ИЕЕ с танцем под названием 
«Дика енергетика», дуэт Черноус Леры и Ок-
сана Насти с рэп-кавером песни «We Will Rock 
You». 
Для кого-то из них это был не первый вы-

ход на сцену, для кого-то это было первое 
знакомство с публикой. Но заметно было, как 
все они волновались. Но, не смотря на это, 
выступление каждого из них было оригиналь-
ным и по-своему неповторимым. А самое глав-
ное, для всех участников этот был дебют в 
стенах родного КПИ. 
Окончился концерт выступлением вокаль-

ного ансамбля при ЦКМ НТУУ «КПИ» с песней 
«Ой, на горі два дубки». Ребята показали мас-
тер-класс первокурсникам. И, я думаю, многие 
из участников продолжат развивать свои та-
ланты, и первые уроки они возьмут в кружках 

нашего ДК. 
Ну и как же не отметить Хоменко Иру – 

бриллиантовый голос КПИ! Весь вечер она ос-
тавалась незаметной «серой мышкой» в роли 
ведущей программы. Но в завершение Ира по-
казала «высший пилотаж», исполнив финаль-
ную песню. 
Вот! Вот чего могут достигнуть молодые та-

ланты, если будут находить в себе время, си-
лы и желание развиваться и работать! 
Что ж, остается только пожелать всем пер-

вокурсникам перебороть свои страхи перед 
сценой и зрителем, найти в себе силы и жела-
ние развивать свои таланты – ведь в каждого 
из нас талант закладывается еще при рожде-
нии. 
И будем надеяться, что в следующем году 

КПИшная сцена увидит гораздо большее коли-
чество молодых талантов, которые зажгутся 
яркими звездочками на культурно-творческом 
небосклоне университета… 

Свиридюк Александр, ФС-92  
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Гордість ІФФ 
Національний технічний університет України 

– найсильніший вуз у нашій державі, а зна-
чить і студенти, що в ньому навчаються, по-
винні бути взірцем для молоді усієї країни. То-
му ця розповідь буде присвячена одній із  сту-
денток нашого інституту, чарівній дівчині, кот-
ра здобуває нелегку професію металурга, на-
вчається на відмінно та нагороджена іменною 
стипендією – Федоровій Анні. 
Свій перший крок у світ науки Анна здійсни-

ла усвідомлено та рішуче. Документи для 
вступу вона віднесла у приймальну комісію ін-
женерно-фізичного факультету та паралельно 
вступила до спільного факультету машинобу-
дування Національного технічного університе-
ту України "Київський політехнічний інститут" і 
Отто–фон–Геріке  університету Магдебурга. 
На початку навчання дівчині було дуже важ-

ко, адже до КПІ вона прийшла після гуманіта-
рної школи із поглибленим вивченням німець-
кої мови. Окрім пар на основній спеціальності 
треба було відвідувати заняття на спільному 
факультеті. Для того, щоб досягати результа-
тів Аня докладала багато часу та зусиль. Вона 
жодного разу не пожалкувала про свій вибір, 
бо справа, якою стала займатися дівчина, їй 
надзвичайно сподобалась. Недоспані ночі із 
книжкою в руках, відмова від прогулянки із 
друзями, сумлінне відвідування занять – і все 
це у віці 17-19 років! Така відданість навчан-
ню викликає тільки повагу та захоплення. «Я 
пожертвувала щохвилинним заради вічного!», 
- говорить Аня та посміхається. 
Останнім літом разом із іншими студентами 

спільного факультету машинобудування дівчи-
на вирушила на навчально-виробничу практи-
ку до Німеччини. Впродовж місяця вони відві-
дували цехи найпотужніших заводів Німеччини 
та лабораторії кафедр інституту. І хоча прискі-
пливі німці дуже боялись, щоб наші студенти 
не фотографували об’єкти виробництва, Аня 
привезла із собою багато вражень про німець-
ку металургію. У цій країні студенти мають мо-
жливість працювати у надсучасних лаборато-
ріях, вільно проводити власні наукові досліди, 
користуватись найкращими металографічними 
мікроскопами. Дівчина сподівається, що і у на-
ших студентів із часом теж буде така можли-
вість. 
Окрім навчання у Ані є й інші не менш цікаві 

та різноманітні захоплення. Вона займалась 
ірландськими танцями, вивчала мистецтво ве-
дення чайної церемонії, а останнім часом захо-
пилась відвідуванням театрального гуртка од-
ного із німецьких викладачів. П’єси, котрі ста-
вляться їх режисером, німецькомовні. Одна із 

останніх пос-
танов, у якій 
дівчина прий-
мала участь, 
була політич-
на « Туди і на-
зад» австрій-
ського драма-
турга. У ви-
ставі прийма-
ли участь ба-
гато студентів, 
Ані дісталась 
роль старого 
митника. Для 
того, щоб пов-
ністю вжитись 
у роль, їй зро-
били профе-
сійний грим: 
наклеїли бо-
роду, вуса, 
намалювали 
зморшки. Піс-
ля виступів у цьому театрі залишається дуже 
багато приємних позитивних вражень, тому 
Аня планує продовжувати брати участь у ви-
ставах. 
Що ж стосується своєї наукової роботи, сту-

дентка плідно працює і в цьому напрямку. 
Найближчим часом вона буде приймати участь 
у міжнародній конференції на базі кафедри 
«Фізики металів». Тема її наукових розробок 
стосується алюмінієвих сплавів.  
В майбутньому Аня замислюється над всту-

пом до аспірантури та над власним розвитком 
у науковій сфері. І хоча зараз дуже складно 
робити будь-які висновки щодо свого майбут-
нього, студентка ІФФ живе із гаслом: «Готуйся 
до найгіршого, але сподівайся на краще!». 
За весь період свого навчання у КПІ дівчина 

весь час самовдосконалюється і розвивається. 
Звичайно в цьому їй допомагають наші викла-
дачі. Саме вони привили їй любов до науки, 
тягу до знань. Вона із задоволенням відвідує 
пари, що пов’язані із її спеціальністю. «Я дуже 
поважаю і люблю наших викладачів! Я не хочу 
переліковувати їх імена, щоб раптом когось не 
забути і не образити. Пари із ними надзвичай-
но цікаві!», - так говорить Аня. 
Я сподіваюсь, що ця молода і тендітна особа 

досягне успіху у своєму житті. Спілкування із 
нею мені принесло багато задоволення, адже її 
погляд сповнений рішучості, вона точно знає, 
чого хоче і ніколи не зупиниться на досягнуто-
му. Дуже добре визнавати, що в КПІ є на кого 
рівнятися! 

Юля Yulson Баранова, ФС-41 
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Літературі вечори у 
«десятці» 

Юность нам дарит широкие крылья: 
Небо безоблачно, солнце зовет. 
Кто-то боится, а кто-то мечтает 

С легкостью ветра пуститься в полет 
 

У КПІ навчаються не тільки розумні, а ще й 
талановиті студенти. Це доводять самі випуск-
ники нашого вузу, котрі після отримання тех-
нічної освіти стають відомими виконавцями, 
журналістами, дизайнерами тощо. 

 Дуже прикро, але такий вид творчої дія-
льності, як поезія, останнім часом в студентсь-
ких кругах стає не дуже популярним. Багато 
хто із молодих людей намагається щось напи-
сати, викладає свої римовані думки на клапти-
ку паперу та ховає їх далеко-далеко від зовні-
шнього світу. Можливо найгеніальніша поезія 
так і залишається на останньому аркуші конс-
пекту з фізики та десь глибоко в душі автора. 
Поділитися своїми почуттями, переживаннями 
та емоціями із ровесниками наважується не 
кожен. 
Щоб якось активізувати молодих поетів та 

вивести їх з «підпілля», Студентська Рада 10 
гуртожитку вирішила започаткувати нову тра-
дицію – проведення літературних вечорів. За-
звичай лише тільки від слів «літературний ве-
чір» у більшості виникають асоціації про купку 
дивакуватих людей, що із сумними очима та 
монотонним голосом читають свої вірші а потім 
спілкуються про метафори, епітети, порівнян-
ня тощо. Але такі заходи навряд чи зацікав-
лять сучасних, енергійних людей з активною 
життєвою традицією. Отже, довелось вигаду-
вати щось цікавеньке. 
Перший літературний вечір був пілотним. Ро-

бочу кімнату Студентської Ради гуртожитку до-
велось пере облаштувати на романтичний лад. 
Зібрання молодих поетів проходило при світлі 
свічок та за чашкою гарячого ароматного чаю. 
Спочатку ведуча привітала усіх присутніх та 
оголосила правила проведення літературного 

вечора. В руках у неї був своєрідний перехід-
ний тотем, після завершення виступу цей то-
тем передавався наступній людині і говорити 
міг тільки той, у кого він знаходиться. У якості 
тотему виступав чарівний підсвічник із мале-
нькими вогниками. 
Під час знайомства кожен розповів про себе, 

про те, коли і як вперше розпочав писати вір-
ші, звідки береться натхнення для творчості та 
кому присвячуються римовані рядки. Все це 
супроводжувалось гарною порцією гумору, 
усмішок та позитивної енергії. 
Чарівні вірші, сповнені глибоких думок та 

переживань лунали із вуст звичайних студен-
тів. На мить у кімнаті становилось так тихо, що 
душа тремтіла із замиранням. Кожен виступ 
винагороджувався дружніми оплесками. 
Серед присутніх виявились і такі товариші, 

котрі самі віршів не пишуть, але із задоволен-
ням слухають творчість своїх колег-студентів. 
Проте і вони не прийшли із порожніми руками, 
а продекламували вірші своїх друзів або зачи-
тали поезію вже відомих російських поетів. 
Час промайнув так швидко, що всі не встиг-

ли вдосталь роззнайомитись та поспілкуватися 
і наступну зустріч довелось призначати вже на 
наступний тиждень. Але перш ніж розійтись, 
організатори свята роздали всім домашнє за-

вдання та 
побажали 
кожному 
натхнен-
ня і твор-
чих успі-
хів. 
Після та-
кого ве-
чору на 
душі за-
лишились 
приємні 
спогади 
та гарний 
настрій. 
Особисто 

мені захотілось прийти додому, взяти чистий 
аркуш паперу, ручку та написати такі красиві 
слова про життя, про осінь, про вогники в 
очах… Щоб у кожного, хто їх почує, прокину-
лось бажання мріяти, діяти та досягати нових 
вершин. 
Зараз літературні вечори у «десятці» стали 

традицією, коло постійних відвідувачів трішеч-
ки виросло. Ми завжди раді новим зустрічам, 
новим знайомствам та, звичайно, новим вір-
шам. 

Юля Yulson Баранова, ФС-41 
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МУЗЕИ ГОРОДА КИЕВА 
Научно-природоведческий музей 
Посмотрев фильм «Ночь в музее» я подумал 

– а чем наш природоведческий музей хуже? 
Здание разделено на археологические эры по 
этажам – от кайнозойской до наших дней. Ар-
хеологический, геологический, палеонтологи-
ческий, зоологический и ботанический музеи 
собраны под одной крышей. Площадь  просто 
огромна, и количество экспонатов поражает – 
что бы все рассмотреть и пройтись по всем за-
лам понадобится  не менее трех часов. В нем 
тоже представлены скелеты древних живот-
ных, не хуже чем в голливудском фильме. 
Главное, чтобы, стоя у скелета мамонта, не 
проснулись древние инстинкты охотника, и не 
захотелось развалить всю конструкцию. 
Адрес: ул. Хмельницкого, 15. 
Телефон: (044) 234-16-13 
Стоимость билетов: для студентов – 3 грн, 

для взрослых – 5 грн. 

Музей работает с 10:00 до 17:00; понедель-
ник, вторник – выходные. 
Национальный музей истории Украины 
Всю историю нашего молодого государства 

можно просмотреть в стенах этого музея. В 
нем  хранятся уникальные археологические, 
этнографические и нумизматические коллек-
ции,    произведения живописи и скульптуры, 
старопечатные книги и множество других экс-
понатов. Не смотря на столь сложную историю 
земли, на которой мы имеем честь жить, мож-
но увидеть отличия от Польши и России благо-
даря экспозиции данного музея. 
Адрес: ул. Владимирская, 2.  
Телефон: (044) 228-29-24.  
Музей работает с 10:00 до 16:45; среда – 

выходной.  
Стоимость билетов: взрослый – 5,70–8,10 

грн, студенты и школьники – 2,85–4,05 грн, 
детям до         7 лет – бесплатно. Экскурсии – 
36 грн. 
Центральный музей Вооруженных Сил 

Украины 

Музей для настоящих мужчин. Центральный 
музей военного дела Украины. В экспозиции 
последовательно освещена    военная история 
киммерийско-скифско-сарматского периода, 
Княжеской эпохи, XIX–XX вв. и период форми-
рования Вооруженных Сил Независимой Ук-
раины. Если никто не видит – можно покру-
тить ручки на пулемете «Максим» или почув-
ствовать себя настоящим зенитчиком… Или 
понять, насколько хорошо быть студентом. 
Адрес: ул. Грушевского, 30/1. 
Телефон:     (044) 253-27-50 
Музей работает с 10:00 до 17:00, понедель-

ник – выходной. 
Национальный музей медицины 
Все мы не очень любим врачей – если нам 

нужно с ними встретиться, это уже означает 
какие-то проблемы. Тем не менее, музей ме-
дицины никаких проблем нам не предвещает. 
В экспозиции музея представлено развитие 
меди- цины в Украине с древнейших времен 
до наших дней. Кроме стендовых экспонатов 
там представлены оригинальные интерьеры с 
портретными фигурами известных ученых и 
врачей, и диорамы. В экспозиции уникальные 
документы, книги, а также, медицинское обо-
рудование прошлых ве-  ков – хирургические 
инструменты, прибор для кардиографии, ртут-
ный аппарат для измерения давления, хирур-
гическая лампа, и многое другое. 
Адрес: ул. Хмельницького, 37. 
Телефон: (044) 234-15-74 
Музей работает с 9:30 до 18:00; воскресе-

нье, вторник – выходные. Обеденный перерыв 
с 13:00 до 13:30. Экскурсии начинаются в 
12:00 и 14:00 

Аптека-музей 
Я с горечью вспоминаю, как не смог попасть 

в музей-аптеку, когда был впервые во Львове. 
Увы, я не знал, что такой же музей существует 
и в Киеве. 
Этот маленький музей, со своим личным 

шармом, расположен между тремя храмами на  
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подоле. Как действующая аптека, это учреж-
дение появилось в тех стенах в 1728-м году, 
когда Иоганн Гейтер открыл первую частную 
аптеку в Киеве. Аптека просуществовала до 
1829-го года, после чего переехала, но спустя 
полтора столетия вернулась обратно в альма-
матер. На витринах музея расположилась по-
суда для приготовления травяных смесей, все-
возможные банки и склянки для лекарствен-
ных препаратов, старинные рецепты, инстру-
менты фармацевтов прошлых веков, заспирто-
ванные змеи и крабы, и множество других ин-
тересных вещей – все экспонаты можно по-
трогать руками и прикоснутся к истории. 
Адрес: ул. Притиско-Никольская, 7. 
Телефон:  (044) 425-24-37 
Музей работает с 9:00 до 18:00. 
Стоимость экскурсии – 25 грн для группы, 

взрослым – 7 грн, школьникам, студентам, 
пенсионерам – 5 грн. 
Музей Михаила Булгакова 
Над Михаилом Булгаковым всегда висела 

дымка мистики. Наверняка по этой же причи-
не музей представлен таким загадочным. Каж-
дый предмет в этом доме рассказывает либо о 
Булгакове, либо о героях его романов «Дни 
Турбинных» и «Белая гвардия». В музее про-
водится очень интересная экскурсия. 
Адрес: Андреевский спуск, 13. 
Телефон:  (044) 425-31-88 
Стоимость билетов: 20 грн, экскурсия груп-

пой до 10 человек        70 грн. 
Музей работает с 10:00 до 17:00; среда – 

выходной. 
Государственный музей   игрушки 
В составе СССР Украина была одним из наи-

больших производителей игрушек. Неудиви-
тельно, что в Киеве появился музей по этой 
тематике. Во многих экспонатах можно узнать 
свои игрушки, которыми игрался в детстве. 
Также можно будет узнать, почему советские 
игрушки были так не похожи на импортные, и 
что их так отличало от других. 
Адрес: Кловский спуск, 8. 
Телефон: (044) 253-54-00  
Стоимость билетов: для взрослых – 10 грн, 

для детей –  5 грн, экскурсия – 25 грн. 
Музей работает с 10:00 до 19:00, пятница–

вторник; с 10:00 до 17:45, суббота; воскресе-
нье, понедельник – выходной 
Касса работает с 10:00 до 18:00, пятница–

вторник; с 10:00 до 17:00, суббота. 
Музей вторсырья 
Он находится прямо на территории завода 

Киевгорвторресурс по переработке вторсырья. 
В нем представлены вещи, которые были най-
дены на помойке. Просто, так устроен мир, 
что мусор. со временем, становится историей 

и антиквариатом, который просто невозможно 
выбросить. В результате, собралось около 
миллиона  антикварных штучек. Часть экспо-
натов находится на территории завода под 
крышей, а часть – под открытым небом. Мно-
гим вещам – более 200 лет. Экспонаты соби-
рались по окрестным помойкам более 50 лет. 
Любителям антиквариата этот музей сто про-
центов понравится. 
Адрес: ул. Степана Сагайдака, 112. 
Телефон: (044) 517-39-63  
Стоимость билетов: вход свободный. 
Музей работает с 10:00 до 17:00, воскресе-

нье – выходной. 
Музей воды 
Здесь, в одном из новейших и популярней-

ших музеев Киева, о воде рассказывают бук-
вально все – от химического состава до круго-
ворота воды в природе. Музей находится в са-
мом центре столицы Украины, в здании пер-
вой городской водонапорной башни, постро-
енной в 1872 – 1876 г. Башня эта сама по себе 
является достопримечательностью – памятни-
ком архитектуры девятнадцатого века. 
Адрес: ул. М. Грушевского, 1в, парк 

«Хрещатый». 
Телефон: (044) 229-53-33. 
Музей работает с 10:00 до 17:00; понедель-

ник, вторник – выходной. 
Стоимость билетов: взрослые – 10 грн, дети 

– 6 грн, до 5 лет – бесплатно. 
Музей истории туалета 
Бони М и Бони Ж, WC, 12й корпус, комната, 

где всегда течет во-  да – мы придумали много 
названий славной комнате туалет. Экспозиция 
музея предлагает заглянуть глубже, как бы 
это не звучало. Здесь можно увидеть фотогра-
фии нелегкой эволюции унитаза, макет кана-
лизации в средневековых башнях, а так же, 
коллекцию сувениров, связанных с туалетами. 
Но самый главный экспонат, все же, унитаз 

будущего – белый друг, стоимостью 39 тысяч 
гривен, напичканный электроникой. Стоит 
только догадываться, что он умеет делать… 
Адрес: ул. Рыбальская, 22. 
Телефон: (044) 531-94-00  
Стоимость билетов: вход свободный. 
Музей работает ежедневно с 10:00 до 17:00. 
Эта статья не охватила даже половины всех 

музеев Киева – освещены необычные и круп-
ные музеи города по субъективному желанию 
автора. Перед походом обязательно уточняйте 
по телефону стоимость билетов и время рабо-
ты. Находите интересные музеи и слушайте 
увлекательные экскурсии. 

Антон Феоктистов, ФАКС 



«ЭТА» ТЕБЕ НЕ ЭТО! 
Сколько из вас слышало об Эстрадном Теат-

ре Аматоров, располагающемся в ДК КПИ?  
Наверняка многие. Вот уже много лет он не 
прекращает веселить зрителей своим творче-
ством и давать шанс молодым талантливым 
ребятам проявить себя.  1-го апреля – в свой 
50-й день рождения – театр покажет новый 
спектакль, полностью состоящий из старых 
проверенных вещей – фрагментов из полно-
метражных много – актовых и коротких одно 
– актовых пьес. Участие в нем будет прини-
мать не только текущий состав актеров, но и 
руководители, и бывшие участники театра. 
Многое пришлось пережить ЭТА за годы су-

ществования. Взлеты и падения. 
Сам по себе театр сатирический – актеры 

шутят со сцены о ком-то или о чем-то, и час-
тенько кому-то эти шутки приходятся не по 
душе. После чего следует   вызов «в кабине-
ты». Особенно туго приходилось, конечно, во 
времена Советского Союза, когда цензура 
была  беспощадна. Но театр редко шел на ус-
тупки, а до «переписывания» сценария и во-
все не доходило никогда. Чему ЭТА обязан 
своему неизменному руководителю – Вита-
лию Вадимовичу Иващенко – активному соци-
альному работнику, заслуженному деятелю 
культуры Украины, а также успешному поэту. 
Он всегда умел отстоять свободу мысли для 
своего театра. Именно он является сценари-
стом и автором большинства спектаклей ос-
новной темой которых являются студенты и 
их жизнь. А что, кроме учебы  и  веселья, 
есть жизнь студентов? Конечно же, романти-
ка!!! Но есть в репертуаре и серьезные спек-
такли, даже с трагическим концом, например 
про Великую Отечественную Войну. Пьесы, 
созданные до девяностых годов, написаны на 
русском языке. Сейчас все они переведены 
на «державну мову», что является принципи-
альным для руководителей. Когда ЭТА полу-

чил при-
глашение 
на фес-
т и в а л ь 
ама тор -
ских те-
атров в 
Польше , 
одним из 
требова-
ний было 
исполне-
ние на 
я з ы к е 
с т р аны . 

Были задействованы студенты факультета 
лингвистики и многие актеры, слабо понимая 
сказанные ими же слова, смогли очень  ис-
кренне сыграть и доказать, что актерская иг-
ра превыше смысла! Самой большой пробле-
мой театра является постоянная текучка ак-
теров. Люди приходят, часто далеко не на на-
чальных курсах, а когда заканчивают обуче-
ние – уходят. На сегодняшний момент театр 
активно гастролирует по области, а также да-
ет спектакли в киевских школах – особенно 
любят их в «Киевской школе милиции». Вход 
на все выступления свободный – и даже если 
вы пришли в театр за компанию – будьте уве-
ренны – не пройдет и 15 минут, как действие 
на сцене увлечет вас. 
Вы чувствуете в себе актерские начала? 

Смело берите направление на 303 комнату 
ДК КПИ. Набор актеров не прекращается ни-
когда. В театре всегда рады новым лицам. Не 
бойтесь, прием не содержит ни капли бюро-
кратии. Никаких правил. Как можно ставить 
условия творческому человеку? Вступитель-
ный экзамен отсутствует как таковой. Первую 
репетицию можно посмотреть, но лучше сразу 
включатся – так вы не почувствуете себя не-
ловко. Начало репетиции – разминка на дик-
цию и артикуляцию. На стене около входной 
двери заметите множество скороговорок на 
разных языках. Выбираете парочку на свои 
проблемные буквы и вперед. После выполня-
ется ряд упражнений, с помощью которых вы, 
например, научитесь говорить так, что бы зал 
слышал вас. И вот настает черед этюдов – са-
мой лучшей тренировки для молодого арти-
ста. Полная импровизация - в одиночку, с 
партнером, со словами, пантомимой – безус-
ловно, самое важное, чему стоит научиться, 
что бы не потеряться на сцене и всегда су-
меть выйти из тупиковой ситуации незаметно 
для зрителя. А дальше вы получите текст и 
по-настоящему окунетесь в театр. Минималь-
ное количество людей задействованных в 
сцене – два, максимальное – около десятка 
актеров разных планов. И если вы получили 
роль без слов – не отчаивайтесь, ваш звёзд-
ный час еще придет – ведь главное правило 
актеров – в толпе на сцене видно именно то-
го, кто не играет. Играйте, творите и в пода-
рок вы получите бесценное – аплодисменты и 
ощущение эйфории. Актер может понять нар-
комана. Его наркотик – энергия зала. Ведь 
как говорят в ЭТА: «Посылаешь в зал одну 
энергию, она как будто бы проходит через 
вторичную обмотку и возвращается боль-
шая». Удачи! 

Софья Санданата, ФАКС 
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Капоейра –  
бойовий танець 

Що ж, на цей раз розповім про такий ціка-
вий та не дуже розповсюджений в нашій країні 
вид спорту як капоейра. Капоейра - афробра-

зильське бойове мистецтво з елементами тан-
цю, музики і акробатики. Мабуть, ви уже ба-
чили елементи капоери в фільмі «Тільки най-
сильніші», або грали в компьютерну гру 
«Теккен». Це і було поштовхом для початку 
появи в  Україні капоейри.  
Рода капоейри — основне дійство в капоей-

рі. Капоейристи вишиковуються у коло (інколи 
у розімкнуте коло — підкову), в центр роди 
виходять двоє капоейристів і грають капоейру 
між собою. Одну частину кола займає оркестр 
з традиційних інструментів. Гра в роді прохо-
дить під живу музику, спів і ритмічні хлопки 
руками всіх участників. В роді капоейристи 
використовують всі свої навички і вміння. Гра 
в роді є кінцевою метою їх тренувань. Гра в 
роді - своєрідний поєдинок між двома капоей-
ристами всередині роди. Інколи проводять 
аналогії між грою в капоейрі і спарингами в 
інших єдиноборствах. Гра може бути різною як 
за швидкістю так і за характером. Характер і 
швидкість гри визначаються як стилем капоей-

ри так і музикою, що грає оркестр. 
До традиційних музичних інструментів роди 

належать: 
берімбау —  лук довжиною приблизно 1,5 м 

зі сталевою струною, 
атабаке — дерев'яний барабан на підставці, 
пандейро — бубен, 
агого — музичні дзвіночкі, 
реко-реко — музичний гребіньчик. 
Склад оркестру і кількість в ньому різних му-

зичних інструментів залежить від стилю і тра-
дицій конкретної групи капоейристів. Найчас-
тіше використовують до трьох берімбау, ата-
баке, два чи один пандейро. 
Оркестр грає певні музичні ритми (задає 

ритм берімбау), від цих ритмів залежить хара-
ктер гри в роді. 
Пісні в капоейрі поділяються на дві партії: 

партія соліста і партія хору. Соліст починає пі-
сню, а хор йому відповідає або співає приспів. 
Зазвичай солістом є один з тих, хто грає на 
берімбау або інших муз. інструментах. Хором є 
всі інші капоейристи в роді. 
В капоейрі як в інших бойових мистецтвах є 

пояси з різними кольорами. У капоеристів їх 
одинадцять (від зеленого до білого, їх відтін-
ки), такі ж кольори як на флазі Бразилії. 
Присутні в капоейрі акробатичні елементи 

можно умовно поділити на два типи: наземна 
(виконання різних елементів з опорою на ру-
ках або ліктях) та повітряна (різні стрибки, са-
льто тощо). 
Наземна акробатика розвинулась безпосере-

дньо з бойових рухів капоейри. В принципі, 
кожен такий акробатичний елемент може мати 
і ударне застосування, хоча зараз частіше ви-
користовується для демонстрації фізичних мо-
жливостей капоейриста.  
Повітряна акробатика привнесена в капоей-

ру з зовні. Повітряні елементи не мають бойо-
вого застосування і слугують винятково для 
демонстрації вправності капоейристів. 
Кому цікаво – навчайтесь!  

Руслан Arch Карпов, ФМ-51 
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Демотиватори 
Чорний прямокутник. Смішна або сумна 

картинка. Щось типу дуже мудрої 
фразочки, якогось анєкдотіка. Або одного 
з завчених вже кожним назубок 
слосполученням, від якого аж рве живіт... 
Напевно, в більшої половини людей 
вконтакті є альбом з демотиваторами. 
Звідки взялись ці чудернацькі картинки? 
Преславуті демотиватори за невеличкий 

проміжок часу завоювали собі твердий шматок 

Інтернет-трафіку. Пухнасте Коте, 
згорнуте у трубочку, рятівник Капітан 
Очевидність та ще декілька не дуже 
пристойних слів просто захопили 
альбоми контакта, сторінки жж та лі.ру 
та багато інших популярних сайтів. 
Всі вони зовні дуже схожі. Треба 

дуже постаратися, щоб знайти 
студента, що не знає як вони 
виглядають: картинка в рамці на 
чорному фоні, гасло, набране великим 
шрифтом та, набране дрібнішим шриф-
том, його уточнення. Умовно деми 
можна поділити на декілька типів.  
Перший  тип:  демотриватор , 

зроблений людиною явно не в настрої. 
Більшість з них типу того, що ти ніби-
то нічого не вартий... Коротше, вони 
непозитивні. 
Другий тип: демотиватор, що хоч і не дуже 

веселий, проте дуже змістовний і змушує 
задуматись над багатьма речами. Вони дійсно 
варті уваги та місця в твоєму альбомі.:) 

Третій тип: демотиватор, типу "Капітан 
Ачєвідность спешит на помощь", "Школота" та 
безліч інших всім відомих слів. Дуже смішні та 
не несуть смислового навантаження. 
Четвертий тип: це найкрутіший тип. Ці 

демотиватори не схожі на інших. Вони також 
дуже смішні, проте не банальні.:) 
Чому ж появилась така ідея створення 

демо тив а т ор і в  в з а г а л і ?  Споча т ку 
демотиваційні постери з'явилися як пародія на 
мотиваційні постери або мотиватори — попу-
лярний в США вид наочної агітації, призначе-

ний створити відповідний настрій в шко-
лах, університетах і на робочих місцях. 
Частенько такі мотиватори були нудни-
ми, тому недивно, що їх почали 
пародіювати. Постери складались за 
таким же стандартом, але (ймовірно) 
викликали замість позитивних емоцій – 
відчай і смуток. Подібні пародії і отри-
мали назву демотиваторів. Згодом ця 
тематика розширилася і до просто 
комічної. 
 Великий  внесок  у  розвиток 
демотиваторів внесла американська 
компанія Despair, Inc., що продає через 
інтернет демотіваційні постери, і що 
згодом запропонувала відвідувачам 
свого веб-сайту можливість створення 
власних картинок подібного плану. 

Що ж до України, то в нас зараз деми теж 
дуже поширені. Зайшовши на сайт, абсолютно 
кожен може створити свій демотиватор або 
просто посміятись від душі. До речі, а ти вже 
пробував зробити його сам? 

Коваль Наталія, ФММ, УК-81 
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