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20 років ректорства Поплавського Михайла

Шановний Михайло Михайлович!
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Прийміть слова щирої вдячності за успіхи в галузі
освіти, за високий професіоналізм і компетентність,
цілеспрямованість і клопітку працю! Сподіваємося, що Ваш
багаторічний досвід і незгасний вогонь щирої відданості
своїй справі послужать подальшому розвитку духовного та
інтелектуального рівня студентства.
Бажаємо Вам міцного здоров’я та благополуччя,
терпіння і оптимізму, успіхів у Вашій нелегкій, але такій
важливій праці.
Дякуємо Вам за все! Ваші студенти ІЖіМВ.

На першому курсі у творі на тему «Ким ви хочете бути?» студент Михайло написав:
«Я хочу бути ректором інституту культури». І ось вже 20 років, як Михайло Михайлович
Поплавський займає посаду ректора Київського національного університету культури і мистецтв.
Чи можна уявити ці 20 років без нашого Батька? Точно – ні. І підтвердження цьому –
щасливі обличчя студентів. Адже Ректор – незмінний приклад та авторитет для кожного.
Важко уявити скільки роботи пішло на те, щоб зі звичайного інституту зробити потужний,
богемний навчальний заклад, студенти якого – творчі, енергійні, працелюбні і впевнені в собі люди.
Михайло Поплавський – ректор, якого знає кожен справжній українець, а після
встановлення світового рекорду на музичному марафоні, і вся Європа. Це
людина з великої літери, яка своїм патріотизмом та працелюбністю за 20 років
плідної праці досягла високих результатів у сфері культури і освіти України.
Не дарма ми називаємо його «Батько». Його харизма спонукає наших
студентів до підкорення нових творчо-професійних вершин. Завдяки можливостям,
які
надаються
університетом,
кожен
може
розкрити
власний
потенціал.
За 20 років ректорства Михайла Михайловича університет пройшов еволюцію
від Інституту культури ім. Корнійчука до Київського національного університету
культури і мистецтв. Сподіваємося, що з таким життєрадісним та оптимістичним
ректором нас ніколи не покине натхнення, і ми будемо «Жити, Любити, Перемагати!..»
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БОГЕМНІСТЬ
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Сформован професійний
викладацький колектив, створена
нова матеріально-технічна база.

3

Київському державному
університету культури і мистецтв
надано статус національного
(КНУКіМ).
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21 квітня 1993 року був призначений
новий ректор Київського державного
інституту культури Поплавський М.М.
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Початок проекту «КНУКіМ - Evolution».
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ВІСНИК
25 000 студентів

140 професорів і докторів

230 кандидатів наук

7 навчальних корпусів

39
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діючих спеціальностей в КНУКіМ

20%

усіх спеціальностей КНУКіМ - єдині в Україні
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70%
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бюджетних місць серед усіх спеціальностей
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Дуже приємно, що в День жінок свою
ініціативу брати участь у заході проявили хлопці. Крім
танців і співів у чоловічому виконанні у нас було аж
троє чарівних ведучих! Це вкотре доводить нам, що
чоловіки готові нас дивувати, аби тільки ми, в свою
чергу, не забували їх надихати. Особливо мені до душі
прийшлася імпровізація хореографа-першокурсника
з Валентиною Павлівною Дячук. Що може бути
приємніше для жінки, ніж запрошення до танцю, на
побачення… чи то до щастя?)
Близнюк Настя

ВЕДУЧА
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8 Березня – свято прекрасної
половини людства. Про це нагадувала
святкова атмосфера в Інституті, створена
нашими любими чоловіками заради того,
щоб підтримати наш хороший настрій
протягом дня. Приємним подарунком був
тематичний концерт. Його ведучі – юнаки
першого курсу всіляко намагалися зрозуміти
жіночу логіку. А неочікуваним подарунком
для нас виявився виступ спеціального гостя з
Москви Стаса Михайлова. Все-таки приємно
усвідомлювати, що сильна половина людства
так нас любить, оберігає і піклується. Тому
дякуємо їм за подаровані посмішки.

Насамперед, мені сподобалася організація
свята. Хто був присутній, той бачив цей
драйв і щирі емоції викликані тим, що
там відбувалося. Хочу подякувати нашому
студентському парламенту як організаторам
цього заходу, за таку класну атмосферу.
Нашим завданням було розвеселити і
привітати наших дівчаток – ми це зробили.
До речі, вітаю їх ще раз із цим прекрасним
весняним святом.
З любов'ю, Аль-Бехесі Ісмаіл!
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Жіноче свято у богемному університеті пройшло
на «відмінно». Дівчата отримали максимум емоцій та заряд гарного
настрою на весь вечір. Хлопців же цей захід мобілізував на нові вчинки
з метою підкорення сердець наших неперевершених студенток.
Що стосується самої програми, то вона склалася належним
чином. Попри хвилювання ведучих, розрядити обстановку і
познайомити нас зі святом вцілому їм вдалося.
Але без співів і танців в КНУКіМі не буває. Студенти різних
факультетів та курсів дивували нас своїми талантами та щирими
емоціями. Пісні різних часів та народів довели багатогранність
артистів. А запальні танці не тільки захоплювали подих глядачів, але й
надали змогу викладачам потанцювати від душі.
Свято запам’яталось нам своєю душевністю та
непідробленими почуттями.
Бабич Ярослав

ГОСТЯ
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Карповець Іванка

Як учасниця заходу,
присвяченому 8 Березня, я була дуже
задоволена: організатори створили
сприятливу атмосферу, аудиторія була
наповнена посмішками і святковим
настроєм. Своїм виступом я відкривала
наш концерт. На початку була трішки
схвильована, але побачивши щасливі
обличчя глядачів, всі хвилювання
перейшли в позитивні емоції. Я дуже
вдячна дирекції Інституту за надану
ними можливість приймати участь в
таких заходах, і, сподіваюся, цей був
далеко не останній!
Алєксєєва Ліза

ТЬ

Особисто мене вразила публіка своєю бурхливою енергією
та повною віддачею емоцій учасникам заходу. Перед виступом в мені
вирувало хвилювання, яке й стало каталізатором танцю-імпровізації.
Але, гадаю, все вийшло найкращим чином, адже найщиріший
виступ той, що йде від душі і заряджає людей позитивом.
Дякую публіці за настрій і Валентині Павлівні Дячук за танець!
Макс Левченко
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АРТИСТКА
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це стиль
життя
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Свого часу, відомий французький драматург і публіцист П’єр-Огюстен
Бомарше висловив одну цікаву думку: «Дипломат – це той, хто прикидається,
що знає те, чого не знає, хто усамітнюється з пером напоготові, щоб
зробити глибокодумний погляд в той час, коли в голові нічого немає». Така
характеристика цілком відображала образ класичної дипломатії, а відтак
і дипломата тих часів, і кожного разу набувала вигляду псевдо цінної
щахівниці із «золотими» фігурами.
Але що означає бути дипломатом сьогодні? На щастя, розуміння цієї
професії не обмежується фразою з Вікіпедії або чергового законодавчого
акту: «…– посадова особа, яка уповноважена урядом вести переговори з
представниками іноземних держав». Нове розуміння, вже сучасної дипломатії,
мали змогу отримати наші студенти відвідавши протягом навчального
року зустрічі з послами України та інших держав. Спілкування із ними у
формально-неформальній обстановці стало поштовхом до створення нового
тезису: «Дипломат – це вже не професія, це стиль життя».
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Юрій
Костенко –
посол України
в Японії, КНР
та Монголії
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Нурберди
Аманмурадов –
посол
Туркменістану
в Україні
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Генрік Літвін–
посол
Польші
в Україні
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Анатолій
Орел –
посол України
в Італії
та на Мальті

Автор –
Редагування – Коректура – Верстка і дизайн –
Дягілев Богдан Воєводіна Інна Галицька Лілія Сургай Артем
(І курс, МВ-32) (ІІ курс, ВС-21) (ІІ курс, ВС-21) (І курс, СОЦ-52к)
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Будьте

може привести до появи власної думки,
до розвитку інтелекту,
та покращення пам'яті. обережні!
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