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Від декана факультету:

1 вересня 2010 р. наш навчальний заклад, як і всі в Україні, розпочав новий, вже 18, навчальний
рік. Двері Інституту широко відчинилися перед студентами старших
курсів, які повернулися з канікул, їх
батьками, викладачами та іншими
гостями. Особлива увага, звичайно,
приділялася першокурсникам. Їх в
цьому році 33: 22 міжнародники і 11
економістів. Студентки 5-го курсу
Лахоніна Марія та Плескач Тетяна
привітали всіх присутніх, і окремо
першокурсників, з початком навчального року японською мовою.
Особливо хотілося б наголосити
на географії вступників. Більша частина приїхала з інших міст України.
Це регіон Донбасу, Крим, Полтава,
Маріуполь. На підставі цього можна зробити висновок, що наш заклад
стає регіональним центром з підготовки дипломатичних кадрів та фахівців - сходознавців.
Приймальна комісія інституту
попрацювала, скажемо без перебільшення, плідно: спілкувалися з
батьками та абітурієнтами. Можна
сказати, що із кожним вступником
була проведена своєрідна співбесіда. Ці бесіди показали, що основна
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маса першокурсників обрала наш
навчальний заклад свідомо. Інформацію абітурієнти одержували із
різних джерел, але основним був інтернет. Батьки і майбутні студенти
висловлювали задоволення нашим
сайтом. Були і такі, що вступали за
рекомендаціями колишніх випускників та нинішніх студентів старших курсів. За ці рекомендації ми їм
дуже вдячні.
Особливу гордість викликає той
факт, що серед вступників 3-є закінчили школи з медалями: Трубнікова Марина - з золотою, Шепеленко
Олександра та Тортіка Софія - зі
срібними.
Інститут не стоїть на місці. Цього
року відкрите корейське відділення.
Тепер корейська мова буде вивчатися і як основна. П’ятеро першокурсників почали опановувати цю
екзотичну, але вельми перспективну
мову. Одним з викладачів є справжня кореянка - Джанг Йон Хва.
Окрім корейської, студенти першого
курсу будуть вивчати вже традиційні: китайську, японську, арабську та
турецьку мови.
Щирі привітання одержали і
п’ятикурсники – бакалаври, яким

1-го вересня урочисто вручили дипломи та додатки до них. І хоча з
16 випускників була присутня лише
половина, було зазначено, що відсутність інших пояснюється поважними причинами: знаходженням за
кордоном (Індонезія, Туреччина,
Китай ) та працевлаштуванням за
фахом.
Свято Першого вересня в «Харківському колегіумі» висвітлювалося в засобах масової інформації.
Вітаю усіх із початком нового
навчального року - обслуговуючий
персонал, студентів і викладачів. До
роботи, шановні!
Успіхів усім і здоров’я!

1980 року народження. Освіта
вища, у 2000 році закінчив Інститут
сходознавства і міжнародних відносин «Харківський колегіум» - факультет міжнародних економічних
відносин, спеціаліст з міжнародних
економічних відносин, референтперекладач турецької мови зі знанням англійської мови та мови фарсі.
У 2010 році закінчив Інститут
післядипломної освіти Харківського національного педагогічного
Університету ім. Г.Сковороди за
спеціальністю
«Правознавство»,
отримав кваліфікацію юриста.
Протягом навчання в Колегіумі
займався перекладацькою та викладацькою роботою.
У системі МЗС України працює з
2000 року:

2000 - 2002 рр. – спеціаліст І категорії, аташе відділу Балканських
країн, Туреччини та Кавказу ІІІ-го
Териториального Управління МЗС
України;
2002 - 2006 рр. – аташе, третій
секретар Посольства України в Ісламській Республіці Іран;
2006 – 2007 рр. – другий секретар
відділу країн Центральної та Південної Азії Третього територіального департаменту МЗС України;
2007 - 2008 рр. – слухач Дипломатичної академії України при МЗС
України.
З 1 листопада 2008 року – віцеконсул Генерального консульства
України в Стамбулі.
З липня 2010 року – консул Генерального консульства України в
Стамбулі.

Історія успіху
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Ідея створення «Арабського клубу»
виникла ще повесні, але було прийнято рішення почати активну діяльність
в цьому напрямку з початком нового
навчального року. Проте протягом весняних та літніх місяців організатори
проекту ретельно готували всі можливі варіанти співпраці та вели активний
діалог з нашими партнерами, мусульманськими організаціями м. Харкова
– мечеттю «Барокят» та «Ісламським
культурним центром м. Харкова».
Ще восени Імам мечеті «Барокят»
Дамуралі здійснив кілька візитів до нашого Інституту. Іноді він був присутній
лише як гість, а іноді – виступав з лекцією для студентів. Стало зрозуміло,
що існують засади для більш регулярного спілкування, а тому виникла ідея
створення факультативних занять.
Передусім, як серед студентів, так і
серед викладачів, висловлюється думка
про те, що виділених навчальною програмою 2-х-3-х занять в рамках курсу
«Культурологія» або «Релігієзнавство»,
присвячених окремому релігійному напрямку або окремому культурному регіону – недостатньо для того, щоб охопити тему цілком. Усе це нагадує лише
швидке перечитування книжок по діагоналі, яке не залишає жодного цілісного враження про феномен. У підсумку після проходження курсу навчання
залишається відчуття, що ти нічого не
знаєш - суцільні білі плями в картині
Світу студентів.
Загалом слід визнати, що система
освіти багато в чому нагадує заводське,
конвеєрне, виробництво, де студенти
виховуються як універсальні працівники громадянського суспільства. Звучить не дуже, але саме універсальність
одержаної освіти допомагає людям
пристосовуватися до різних умов життя. Далеко не всі йдуть працювати за
спеціальністю, але абсолютно всім доведеться жити в громадянському суспільстві.
Між іншим, не можна забувати про
те, що ми живемо в мультирелігійному
і мультикультурному суспільстві і постійно стикаємося з ситуацією, коли
хтось робить щось незвичне для нас, в
той час, як для іншої людини це може
Над номером працювали:
Юдіна Я.В.,
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Арабський клуб

бути нормою поза сумнівами. Але відсутність знань стосовно релігійних і
культурних моментів є підставою для
того, щоб виникло взаємне нерозуміння і конфлікти.
До того ж слід зауважити, що поглиблення у вивченні тих чи інших питань
робить світ людини ширше і яскравіше. Але стиль академічних занять іноді стомлює. Стиль засідань «Арабського клубу» зовсім інший. Усе скеровано
на те, щоб створити приємну, невимушену і дружню атмосферу, коли кожен
відчуває, що має можливість висловити свою думку або про щось запитати.
Отже, перше засідання відбулося
8 вересня поточного року. Приємно і
неоціненно важливо було відчути підтримку з боку викладачів арабської
мови - Мухамада Ламааши і Вікторії
Скляр. Перше засідання було націлене
на вирішення організаційних питань в основному обговорювалися необхідність та актуальність даного «клубу».
На другому засіданні у нас у гостях
був Імам харківської мусульманської
громади «Барокят» Дамуралі. Планувалася презентація громади, її історія,
діяльність та сучасний стан. Але це не
зайняло багато часу і надалі Дамуралі
відповідав на запитання і пояснював
основи Ісламу, без розуміння яких неможливо зрозуміти культуру країн, де
Іслам є домінуючою релігією.
22 вересня пройшло третє засідання клубу, запрошеним гостем був представник Ісламського культурного центру м. Харкова Сергій Путілін, голова
мусульманської громади «Милість».
Спілкування було дуже цікавим, живим і динамічним. Засідання тривало
понад 2 години. Все було добре і навіть
не хотілося розходитися.
Наступна зустріч відбулася 29 вересня. На чисельні прохання студентів час
початку перенесено з 16:00 на 15:00.
На цьому засіданні було вже досить
багато питань до Дамуралі і перегляд
короткого відео-ролика, присвяченого
15-ти річчю створення ДУМУ.
Одним із проектів, реалізованих паралельно з організацією «Арабського
клубу», стала практика запрошення по
вівторках, на пару з арабської мови, но-

сія арабської мови. Це стало можливим
завдяки тому, що в Ісламському культурному центрі проводяться заняття
з вивчення арабської мови, де викладачами є студенти-іноземці, для яких
арабська мова є рідною. Немає сенсу
говорити про користь для студентів у
тому, щоб мати практику спілкування з
носіями мови.
Окремо необхідно сказати про те,
що реалізація такого чудового проекту,
як «Арабський клуб», стала можливим
завдяки зусиллям і підтримці багатьох
людей. Можна сказати, що «Арабський
клуб» виник у точці перетину інтересів
різних людей. Перш за все дякуємо
керівництву інституту, що надає підтримку в реалізації на всіх етапах і всіх
рівнях розвитку процесу. По-друге, висловлюємо подяку нашим партнерам
- представникам мусульманських організацій м. Харкова. Але, напевно, найважливіше - це сказати спасибі студентам, які приходять на засідання клубу і
тим самим його підтримують.

Ворожцов Богдан та Роздумова Анастасія
Студенти першого курсу (Арабське відділення)

Арабський клуб – це чудова можливість
пізнати культуру і релігію країн Близького Сходу, а також ближче познайомитися з мовою та попрактикувася у
розмові з носіями. Також ми зустрічаємося і знайомимося з новими цікавими
людьми. Кожне засідання клубу дає нам
щось нове. До того ж ми самі маємо
право обирати наступну тему розмови
і ставити питання, що цікавлять нас, завдяки чому ми значно розширюємо свій
світогляд. Це унікальний шанс проникнути і зрозуміти багатогранність Сходу.
У клубі панує дружня та невимушена
атмосфера. Легкість у спілкуванні викликає ще більше бажання відвідувати
засідання. Арабський клуб – це справжня подорож у світ Сходу.
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