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Пр��і�, с�у�ен�� �а ����а�ачі – усі, х�о

�а��рну� на с�орін�� на�о�о

с�у�ен�с��о�о ���ання! «Вар�о � ФФМК»

is coming back ;) 

М�ну�о�о ро�у м� с��ор��� �е, �о бу�е

фі�су�а�� іс�орі� на�о�о рі�но�о

фа�у���е�у, �о мо�на бу�е �ере��яну��

чере� ро�� �а, �е�но, ��о���� нос�а���і�

- на� «Вар�о � ФФМК».

Це� рі� �о�ару�а� нам но��х с�у�ен�і� –

�ер�о�урсн��і�, �о ма��� на����ча�ну

�а�у �о с��орення іс�орії ФФМК �а

��с�і��ення �о�о �о�і�. То� �оман�а

ро���р��ася, �а м� �р��ня�� рі�ення:

с�ар�� с��а� ре�а��ії �і��ме �ура�орс��о

на� но��м� �урна�іс�ам� на�о�о «Вар�о

� ФФМК». Ко�н�� � на��х «с�ар�ч�і�»

�роб�� �е���у робо�у � �ер�ач�ам�:

ро��о�і�, я� с��ор����ся ма�еріа��, �е

бра�� �омен�арі �а я� с��ор��а�� я�існ��

�он�ен� не ���е � �ру�о�аному ���анні,

а � у со�іа��н�х мере�ах. М� �о�омо���

о�ану�а�� �сі �а�он� �урна�іс�с���х

�е�с�і� �а ���а�ну.

Ві�н�ні с�у�ен�с���� �урна� �ерехо����

у форма� ��ар�а��но�о ���ання – �о�ні 3

міся�і  ����я ФФМК бу�у�� о��сані на

с�орін�ах «Ва�р�о � ФФМК». 

Осін� у М�У ��я���ася нас�чено�

�о�іям�: MyDance, �еб��

�ер�о�урсн��і�, ч�с�енні а����нос�і �і�

@ffmc_msu у со�іа��н�х мере�ах – м�

ба�аємо ро��о�іс�� �ро �се! Ш����е

�ере�ор�а��е �� с�орін�у �а �анур���ес�

у бу�ні с�у�ен�і� фі�фа�у!
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МДУ, ТОБІ 30!
30 ро�і� �ому Маріу�о��с���� �ер�а�н�� уні�ерс��е� �оча� с�о� іс�орі�. 

 Ро��оча�ося �се � не�е���ої �і���ос�і ����а�ачі�, �е�і���ох ау���орі� �а 100

с�у�ен�і�. Зара�, о��ра�ч�с�, ро�уміємо, я��� �е����� ��ях �о�о�а� М�У: с�а�

���ем, я��� нарахо�ує бі���е 4000 с�у�ен�і�, �а���ч�� ч�с�енні �о�о�ор�,

�р��має �і�ом�х �о�і���і� �а нау�о��і�… і �е ба�а�о чо�о! Зара� ро��о�імо!
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У �ересні 1991 ро�у � іні�іа����

Маріу�о��с��о�о міс��о�о

на�іона��но-�у���урно�о �о�ар�с��а

�ре�і�, �оне���о�о �ер�а�но�о

уні�ерс��е�у �а �а �і��р�м��

Маріу�о��с��ої міс��ої ра��

�асно�ано Маріу�о��с����

�умані�арн�� �о�е�� �р�

�оне���ому �ер�а�ному

уні�ерс��е�і.

19
93

Сер�ен� 1993 ро�у �і��нач��ся

реор�ані�а�іє� Маруі�о��с��о�о

�умані�арно�о �о�е��у - �е�ер �е

Маріу�о��с���� �умані�арн��

інс���у� �оне���о�о �ер�а�но�о

уні�ерс��е�у.
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Час��но� інс���у�у с�а�

фі�о�о�ічн�� фа�у���е�, а у 1996

�і��р��о �а�і фа�у���е��, я�:

іс�ор�чн��, е�ономі�о-�ра�о���,

іно�емн�х мо�. 2002 рі� �і��нач��ся

�і��р���ям  фа�у���е�у �ре���ої

фі�о�о�ії – �ер�о�о і є��но�о на

�ер��орії У�раїн�. 
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Пі���сано у�о�� �ро с�і��ра�� �

�ро�і�н�м� уні�ерс��е�ам� Гре�ії,

Бо��арії, Сербії. 

Маріу�о��с���� �умані�арн��

інс���у� �і��і�а� Пре���ен� Гре���ої

Рес�уб�і�� Кос�ян��нос

С�ефано�у�ос, я�о�о обрано

Почесн�м �рофесором М�І. 
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Ві� ��о�о ро�у інс���у� с�ає

Маріу�о��с���м �ер�а�н�м

�умані�арн�м уні�ерс��е�ом. 

Професор Кос�ян��н Ба�абано�

�і���сує Ве���у Хар�і�

уні�ерс��е�і� у Бо�онс��ому

уні�ерс��е�і �а �р�є�нує М�ГУ �о

бі��� ні� �і���сячної сім'ї �ра��х

уні�ерс��е�і� Є�ро��. 
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5 С�у�ен�� М�І ��ер�е �ро����

��робн�чу �ра����у �а �ор�оном

– у Мініс�ерс��і �а�ор�онн�х

с�ра� Рес�уб�і�� Кі�р.
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Ві�бу�ася ��ро�омас��абна

мі�наро�на нау�о�о-�ра���чна

�онферен�ія «Ві��р���� �іа�о�:

��а�а, �ром�с�о�іс�� �а

�рома�янс��е сус�і��с��о. С�а���

ро����о� �о��і��я � У�раїні».

На ба�і уні�ерс��е�у �і��р��о

Цен�р інформа�ії Є�ро�е�с��ої

�омісії � У�раїні.

20
0

7 Про�е�ено мі�наро�ну нау�о�о-

�ра���чну �онферен�і�

«Ро����о� е��іні�му � У�раїні у

XVIII-XXI с�.».

Ві��р��о Цен�р �о�у�і�с��ої

�і��о�о���. 
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8 Маріу�о��с���� �ер�а�н��

�умані�арн�� уні�ерс��е� набу�

с�а�усу ���о�о на�ча��но�о �а��а�у

IV рі�ня а�ре���а�ії. 

Ві��р��о Мі�наро�н�� �ен�р �

на��о���н�о-�р�ро�но�о

сере�о���а. 

20
0

9 М�ГУ �о�уч��ся �о мі�наро�но�о

ос�і�н�о�о �рое��у TEMPUS MODEP

(«В�ос�она�ення �а ро����о�

�рофесіона�і�о�анно�о на�чання»).

Ві��р��о К��а�с���� �у���урн��

�ен�р.

20
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Маріу�о��с���� �ер�а�н��

�умані�арн�� уні�ерс��е� с�а�

�еремо��ем с�і��но�о �рое��у

Є�ро�е�с��о�о Со��у �а Про�рам�

ро�����у ООН «Про�рама рі�н�х

мо����ос�е� �а �ра� �іно� �

У�раїні». 

Ві��р��о �ен�р �ен�ерн�х

�ос�і��ен� �а ос�і��. 

М�ГУ о�р�ма� с�а�ус ��ас�чно�о �а

�ере�мено�ан�� у Маріу�о��с����

�ер�а�н�� уні�ерс��е� (М�У). 

Ві��р��о І�раї��с���� �у���урн��

�ен�р.

20
0

4 М�У у�і��о� �о со�ні �ра��х ���і�

У�раїн� ІІІ, IV рі�ні� а�ре���а�ії

��і�но � ре���н�ом «ТОП-200

У�раїна».

Сьогодні у нас
дуже

розгалужений
список освітніх

програм та
спеціальностей. У
нас працює шість

факультетів.
Щодо

контингенту – ми
переступили 4

тисячі і
рухатимемося

далі, щоб ставати
ще

масштабнішими,
аби Маріуполь

перетворювати на
по-справжньому

студентське місто
М��о�а Троф�мен�о

��я mrpl.city

Ва�ерія Кучеря�ен�о



ВЛАДИСЛАВ МІЦИНСЬКИЙ –
ГОЛОВА ФФМК. ЧИМ ЖИВЕ ТА

ЩО ПЛАНУЄ?

-  Та�, ���ча�но. За�а�ом �а часі�

��о�� я бу� у ро�і �е�учо�о, а��ора,

�ан��р�с�а �а на�і�� с�і�а�а.

- Що �і���о�хну�о �ебе

�а�ро�ону�а�� с�о� �ан���а�уру на

�оса�у �о�о�� с�у�ра�� ФФМК?

-  Мені �і�а�а �я �оса�а — усе �рос�о. І,

�о �о�о�не, у мене не бу�о с�раху чо�ос�

но�о�о. Я ма� �і��н�� час, я не уя��я�

себе бе� а����ної �ія��нос�і. Мені �оро�а

саме �у��, ч� не �а�?

-  Го�о�а — �е, бе�сумні�но, �і�ер. Я�і

�і�ерс��і я�ос�і ���у�� у �обі?

-  І� само�о �оча��у я �у�а� себе у

��орчі� �рофесії, �ому ��бір �р��а� на

�урна�іс���у. Крім �о�о, у ма�бу�н�ому

я ��ану� �ар’єру �е�е�е�учо�о.

Ц�о�о ро�у с�у�ен�с��а ра�а фа�у���е�у

фі�о�о�ії �а масо��х �омуні�а�і� обра�а

но�о�о �о�о�у В�а��с�а�а Мі��нс��о�о. Він

с�у�ен� 2-�о �урсу с�е�іа��нос�і

«Журна�іс���а �а со�іа��на �омуні�а�ія».

Вісімна��я��річн�� В�а��с�а� �о�н��

амбі�і� �а �ра�нення �мін��� с�і� на �ра�е. І

�ін ��а�н�� на �е! Ч�м ���е но��� �о�о�а

ФФМК? Я�і ��ан� на ма�бу�нє? �і�на�мося!

-  Т� не�о�а�но �а�ня� �а����у �оса�у

на�о�о ФФМК — �оса�у �о�о��

с�у�ен�с��ої ра��. Ч� бра� �� рані�е

учас�� у рі�н�х �ахо�ах, на�р���а�, �і�

час на�чання � ��о�і?

-  З ����нс��а моя ��е�неніс��, �а�а �о

�нан� і чо�ос� но�о�о су�ро�о��у�а��

мене. Я ма� с�о� �ум�у �а �і�а���

���е� я� особ�с�іс��, я�а мо�е

�ра���а�� � �оман�о�, а �е — �о�о�не

��я �і�ера.

-  Пр��і�, В�а�е! Почнемо � �рос�о�о

���ання: чому саме �урна�іс���а?
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-  ��я мене �о�о�не � ����і — �е мої б�����і,

�ру�і, мої �ум��, �а�і�а��ення, мрії �а �і�і. І �е –

�ро��ну��ся чере� ��а��я�� ро�і� і �ро�умі��, �о

�се бу�о немарно. Не ��о�у�а�� �ро �роб�ене

або, на��а��, �ро �е, чо�о я не �с��� �роб���

�ро�я�ом ��о�о ����є�о�о ��яху. 

А с��а � �оханні! Ч� �о ��бо� �о �рофесії, ч� �о

��о�обаної ����н�. Т� бу�е� усе роб��� на с�о

�і�со��і�, бо �охання о�р���є.

-  На ��о� �ум�у, чому с�у�ен��

�і��а�� с�ої �о�ос� саме �а �ебе?

-  Я ��а�а�, �о �сі �ан���а�� бу�� �і�ні

с�а�� �о�о�о� с�у�ра�� ФФМК, а�е,

на�е�но, я ч�мос� �аче��� ���е�, �а�,

�о �он� мене обра��. Тому не мені

су����.

-  Ще � ����нс��а я ��а�а� себе �ос���

не���ча�но� ����но�. Т�м, х�о

�а������ с�і� с�і� � іс�орії. Я �а����

�і�рі�ня�ся �і� о�но�і��і� с�і�о��я�ом. І,

�ума�, мені ��ас��ся �мін��� с�і�, аб�

насам�ере� ���� ���� �ра�е. Не ма�

нія��х сумні�і�, �о �а� і бу�е.

-  Я�е ��оє у��б�ене �аня��я, �о

�о�омо�ає �і��о�і���ся �і� бу�енн�х

с�ра� �а �і�чу�� �армоні�?

-  Мені �о�обає��ся �а�ма��ся ��і�ам�

— �е моя ��бо�. Та�о� я обо�н��

�ро�о���� �о��н� � �ар�еробні� �імна�і,

с��ор��ч� но�і обра��. Го�о�не –

роб��� �е �і� ��ас�чну му���у Шубер�а

«Ave Maria» ч� Мо�ар�а «Lacrimosa».

-  Що на��о�о�ні�е � ����і ��я �ебе? У

чому с��а, В�а�е?

Ан�е�іна �о�ен�о 

-  Т� ��а�ає� себе ����но�, �о мо�е

�мін��� с�і� на �ра�е?

-  З�існо, я �ума� на� ��м. А�е �а��о

роб��� я�ус� а����ну �ія��ніс�� �і� час

�аран��ну �а ��с�ан�і�но�о на�чання. Я

��ану� �ро�о���� рі�ні �ахо��, �об

с�у�ен�� �о�на�ом���ся б���че о��н �

о�н�м. По�і��ся ��анам�: хочу �роб���

ба�. Осінні�, на �а��, не ����е

ор�ані�у�а�� чере� �о��аун, а�е �е о�на

� �і�е� на ма�бу�нє. У�е�нен��, �е

�а�і�а���� с�у�ен�і�. В�а�а�і я ��а�а�,

�о �реба �ра�а�� с�оїм� �іям�, а не

с�о�ам�. Тому �ра�е с�і��у��е �а моїм�

ре�у���а�ам�: я ін�р��у�.

-  Є ��е і�еї, я� �о�ра���� ����я

фа�у���е�у?

Фо�о: @velikosvetskiy
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