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Свято

МИРУ ТА ЩАСТЯ  
У НОВОМУ РОЦІ!

...ЗІШЛЕ НАМ ВСІМ ДОЛЮ, УКРАЇНІ ВОЛЮ!
Добрий вечір тобі, пане господарю! Радуйся!
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився! 

Застеляйте столи, та все килимами! Радуйся!
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився! 

Та кладіть калачі з ярої пшениці! Радуйся!
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився! 

Бо прийдуть до тебе три празники в гості! Радуйся!
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився! 

Ой, перший же празник — Святеє Рождество. Радуйся!
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився! 

А другий же празник — Святого Василя. Радуйся!
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився! 

А третій же празник — Святі Водохрещі. Радуйся!
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився! 

А що перший празник зішле тобі втіху. Радуйся!
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився! 

А що другий празник зішле тобі щастя. Радуйся!
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився! 

А що третій празник зішле нам всім долю. Радуйся!
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився! 
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився! 

Зішле нам всім долю, Україні волю! Радуйся!
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!
Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!

Шановні викладачі, співробітники! Дорогі студенти!
Щиро вітаємо вас з Новим роком і Різдвом Христовим!
Сьогодні ми перегортаємо останні сторінки календаря 2014 року. 

Як для України загалом, так і для академії зокрема, цей рік видався 
досить непростим, напруженим, сповненим багатьох випробувань. 
Однак, незважаючи на труднощі, 2014-й залишиться в нашій пам’яті 
вагомими успіхами в навчанні, науковій діяльності, багатьма патріотич-
ними ініціативами, спортивними перемогами, численними креативни-
ми заходами і навіть світовими рекордами!

У Новому році нам усім доведеться ще напруженіше працювати в ім’я 
продовження кращих традицій і поліпшення іміджу академії як одного з 

найкращих українських вишів. Бажаємо вам своїм відмінним навчанням і 
сумлінною працею щодня примножувати наші спільні здобутки!

Зичимо всім ясного неба, невичерпної енергії та оптимізму, насна-
ги на нові звершення!

Хай щедро врожаїться на ваших життєвих нивах добром, любов’ю, 
радістю та достатком!

Хай здійснюються усі плани та мрії!
Мирного та щасливого Нового року!

Ректорат
Української академії банківської справи

Національного банку України
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«УСПІХІВ І ПРОЦВІТАННЯ 
АКАДЕМІЇ!»

Професор Йозеф Хабер:

На початку грудня в академії знову побував з діловим візитом професор кафедри 
науки про політику Вищої банківської школи (м. Хожув, Польща), почесний про-
фесор академії Йозеф Хабер

10 грудня 2014 року в актовій залі другого навчального кор-
пусу відбулася презентація громадської організації «Банківсь-
ка Академія»

Як завжди, пан Хабер мав насичену, плідну 
програму. Під час зустрічі з в. о. ректора УАБС 
НБУ, професором С.М. Козьменком польський 
гість обговорив подальші перспективи співро-
бітництва двох вишів-партнерів, спільні заходи 
як у галузі науки, так і щодо культурних обмінів.

Професор Хабер прочитав також три лекції 
англійською мовою для студентів, аспірантів і 
викладачів академії: «Going to be global: some 
aspects of contemporary business» («Навчаємось 
працювати у глобальному середовищі: деякі 
аспекти сучасного бізнесу»). Лекція присвяче-
на переосмисленню міркувань молодої люди-
ни в напрямку глобалізації, необхідності пра-
вильного особистого вибору та розстановки 
пріоритетів, починаючи від простої купівлі 
речей у магазині до загальнодержавних рішень; 
«European Union on the Edge of the World: what 
future for it?» («Європейський Союз на краю 
світу: можливості для майбутнього?»); «The USA 
and the EU TTIP agreement and what are the 
consequences?» («Угода про Трансатлантичне 

партнерство з торгівлі та інвестицій між США 
та ЄС: які будуть наслідки?»). Тематика цих 
лекцій дуже актуальна для України, тому вони 
викликали жвавий інтерес у слухачів. На пере-
конання польського професора, Європа не 
може існувати без України!

У рамках візиту професор Йозеф Хабер мав 
плідні зустрічі з викладачами кафедри міжна-
родної економіки та Центром соціально-еко-
номічних досліджень та академічної мобільно-
сті «ARMG», під час яких обговорили питання 
щодо подальшої співпраці, підготовки та ре-
алізації спільних ґрантових польсько-українсь-
ких наукових та освітніх проектів. Окрім цього, 
пан Хабер взяв участь у культурно-мистецьких 
заходах, які у ті дні відбувалися в академії 
(фотовиставка викладачів і студентів академії, 
презентація громадської організації «Банківсь-
ка Академія», вистава студентського театру 
«Кураж» за оповіданнями А.П. Чехова, конкурс-
но-розважальна програма «Ректор, викладач 
і я…»), дав інтерв’ю аматорській телестудії 

Перед присутніми виступив обраний на установчих зборах голова 
правління осередку – старший викладач кафедри фінансів А. Ю. Семе-
ног. Андрій Юрійович коротко розповів про те, що, зважаючи на 
складну суспільно-політичну та економічну ситуацію в Україні, реагу-
ючи на виклики часу, викладачі та співробітники академії запропону-
вали створити громадську організацію, покликану допомогти втіленню 
в життя найкращих проектів нашого вишу. Така організація під назвою 
«Банківська Академія» вже створена. Вона пройшла державну реєстра-
цію і набула прав юридичної особи. 

Її основною метою є сприяння всебічному розвитку Державного 
вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи 
Національного банку України», організаційна та матеріальна підтримка 
освітньої, наукової, культурної, спортивної діяльності, соціальних про-
ектів, благочинної діяльності та волонтерського руху, надання допомо-
ги студентам, аспірантам, викладачам і працівникам академії.

«Банківська Академія» планує реалізовувати  такі проекти: підтрим-
ка волонтерського руху з допомоги бійцям АТО, а також студентам, які 
постраждали внаслідок неоголошеної війни та вимушено залишили 
свої домівки; виділення стипендій і допомоги обдарованим студентам, 
відмінникам, спортсменам, талановитим юним науковцям; проведення 
навчальних і наукових семінарів за участі вітчизняних і зарубіжних 
викладачів; підтримка викладачів, аспірантів і студентів в отриманні 
ними міжнародних грантів тощо.

Нагадаємо, що на установчих зборах були також обрані: головним 
бухгалтером – Серпенінова Юлія Сергіївна, доцент кафедри бухгалтер-
ського обліку і аудиту; членом правління – Дутченко Олена Олегівна, 

асистент кафедри управління та фінансово-економічної безпеки.
А.Ю. Семеног роздав присутнім інформаційні матеріали про гро-

мадську організацію і закликав усіх підтримати ї ї розвиток своїми 
благодійними внесками.

Подаємо банківські реквізити ГО «Банківська Академія»:
ПАТ КБ «Правекс-банк»,
код МФО 380838,
ГО «Банківська Академія»,
код ДРФО 39477282,
поточний рахунок UAH № 2600 7700 2976 35,
призначення платежу: безповоротна фінансова допомога.

Підтримаймо благородну місію нашої громадської організації!

ПРЕЗЕНТАЦІЯ «БАНКІВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ»
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«ZachёtTV» та газеті «АкадеМіх». У переддень 
чарівних новорічних і різдвяних свят наш друг 
і партнер висловив такі побажання читачам 
газети:

 – Бажаю у Новому році вам і всій Україні 
миру та безпеки! Успіхів і процвітання 
академії! А випускникам вишу бажаю 
знайти гарну роботу, щоб вміло застосо-
вувати на практиці отримані знання. Усім 
вам багато щастя та любові!

Записав Сергій ХВОСТОВ,
провідний фахівець науково-дослідного 

центру



4 «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ  
БАНКIВСЬКОЇ СПРАВИ НБУ»

№ 14 (134)  
22.12.2014

ГАЗЕТА  ДЕРЖАВНОГО  ВИЩОГО  
НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУЗахистимо Вітчизну!

ЛЮДИНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ДОБРА!

ПОДЯКА ВІД БІЙЦІВ ПОДАРУНКИ ДО ДНЯ 
СВЯТОГО МИКОЛАЯ

ДОПОМАГАЄМО НАШИМ ЗАХИСНИКАМ

Символічною стала дата 4 грудня для представників рад гуртожит-
ків спільно зі студкомом академії: уже вчетверте в рамках безстрокової 
патріотичної акції «Допоможемо прикордонникам» у кімнаті відпочин-
ку гуртожитку №2 студенти зустрічали прикордонників Захарова 
Дмитра Олександровича – майора, заступника начальника прикор-
донної служби «Юнаківка» – та Потапова Володимира Миколайовича 
– старшого прапорщика.

Студенти гуртожитків академії зібрали 1.500 гривень, на які прид-
бали термошкарпетки для військових прикордонників. Саме в зимовий 
час такий одяг – найнеобхідніший. 

Гості розповіли про ситуацію на кордоні – як на східних рубежах 
держави, так і біля нашої області, про те, що нині формуються підрозді-
ли й направляються в зону АТО для захисту нашої країни, про технічне 
та матеріальне забезпечення прикордонників. 

Біля кордону нашої Сумщини ситуація стабільно спокійна. На даний 
момент бійці гідно несуть службу, виконуючи свій професійний і гро-

Нещодавно частина бійців нашої підшефної роти отримала змогу 
зимувати не в землянках і наметах, а в недобудованому будинку, який 
надав для потреб бійців місцевий житель. Силами батальйону та завдяки 
допомозі ініціативної групи академії в будинку були проведені базові 
заходи щодо утеплення. Вдячні бійці зняли відеоподяку адміністрації та 
співробітникам академії, а також усім благодійникам – випускникам на-
шого вишу та сумчанам, які долучаються до цієї патріотичної ініціативи.

Наші захисники мають ще багато проблем, зокрема, далеко не всі 
забезпечені верхнім теплим одягом. Тому ініціатива продовжить іс-
нувати, доки в бійців будуть нагальні потреби, які ми з вами можемо 
вирішити. 

Сергій ТИХЕНКО,
науковий співробітник науково-дослідного центру

Співробітники редакцій-
но-видавничого відділу під-
готували для наших бійців і 
передали через волонтерів 
символічні подарунки до 
Дня Святого Миколая. У па-
куночки вклали солодощі, 
ялинкові іграшки, теплі 
шкарпетки, цигарки, а ще – 
святкові листівки, листи і 
головні солдатські обереги 
– дитячі малюнки. 

Нехай ці нехитрі, але від душі зібрані дарунки, щирі слова стануть 
підтримкою нашим захисникам, зігріють їхні душі, вселять впевненість, 
що про них пам’ятають, люблять і чекають живими з перемогою!

В умовах економічної кризи, коли держава не може повністю за-
безпечити військових бодай найнеобхіднішим, ми як справжні патріо-
ти своєї країни зобов’язані допомогти принаймні нагодувати солдата! 
Тому на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін та банківсь-
кого права було прийнято рішення разом із кафедрою кримінально-
правових дисциплін передати нашим хлопцям продукти в зону АТО.

Крім цього, доценти кафедри кримінально-правових дисциплін 
Петро Михайлович Маланчук і Світлана Володимирівна Щербак 
брали участь у придбанні тепловізора для бійців 92-ї окремої механі-

Ініціативна група академії з допомоги бійцям Сумського ба-
тальйону територіальної оборони (тепер вони називаються 
15-й Окремий батальйон при 92-й бригаді ЗСУ) продовжує 
підтримувати наших солдат на Сході України

мадянський обов’язок.
Дмитро Олександрович і Володимир Миколайович щиро подяку-

вали студентам за підтримку й турботу:
  – Така благодійна допомога справді зігріває серця й душі прикор-

донників, надає впевненості в тому, що в нас є надійний тил. 
І в свою чергу, гості запросили наших студентів на екскурсію до 

прикордонного загону.
Студенти побажали військовим міцного здоров’я, успіхів у бойовій 

і тактичній підготовці, миру, кохання та Божого благословення. Коли 
бачиш, як охоче відгукуються студенти на всі патріотичні ініціативи, як 
щиро прагнуть вони допомогти нашим захисникам, мимоволі на дум-
ку спадають відомі рядки: «Хай оживає істина стара: людина починаєть-
ся з добра!».

Валентина ВОРОНА,
вихователь гуртожитку №2

зованої бригади. Доцент кафедри кримінально-правових дисциплін 
Андрій Володимирович Пасічник постійно бере участь у відновленні 
та ремонті техніки для потреб Сумського 27-го реактивного полку.

Сподіваємось, що наші спільні зусилля наблизять той день, коли в 
Україні нарешті запанує мир. Нехай наші хлопці повертаються додому 
живими, нехай скроні матерів не сивіють! Слава Україні! Героям Слава!

Ольга ШВАГЕР,
асистент кафедри цивільно-правових дисциплін

та банківського права
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ГАЗЕТА  ДЕРЖАВНОГО  ВИЩОГО  
НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ Академічна Палітра

ТАК «БАНКУВАТИ ЧИ НЕ БАНКУВАТИ?»

ПРОБЛЕМИ ДУХОВНОСТІ ОЧИМА НАУКОВЦІВ

Нещодавно в переповненій великій конференц-залі Наукової 
бібліотеки УАБС НБУ студенти та викладачі академії мали 
щасливу нагоду прослухати бізнес-лекцію Голови Правління 
ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (PINbank) Олега Малкіна. 
Організована вона за ініціативою старшого викладача кафедри 
міжнародної економіки Ольги Борисівни Афанасьєвої

V, ювілейна, Міжнародна наукова конференція «Нові виміри 
духовності на початку ХХІ століття» була проведена в академії 
кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін

Захід відкрив в. о. ректора академії, професор С.М. Козьменко:
 – Останнім часом нам таланить на цікаві зустрічі із професіонала-

ми-банкірами. Зовсім недавно в цій залі виступав директор Сумської 
філії ПАТ КБ «ПриватБанк» Ігор Борисович Чернявський, який ділився 
«секретами» щодо того, як залишатися «на плаву» за сучасних складних 
обставин. Із записом цієї лекції і сьогодні можна ознайомитися на на-
шому сайті. Жваво обговорюють в Україні 10 тез від гуру цифрового 
банкінгу Кріса Скінера, який пророкує на найближче десятиліття замі-
ну пластикових карток на платіжні чіпи, зафіксовані в одягу чи годин-
нику. І ось сьогодні ми пропонуємо вам не менш цікаву лекцію з роз-
глядом питань ефективної зміни стратегії розвитку банків у сучасних 
умовах. Приємно, що Олег Олександрович теж люб’язно погодився на 
запис своєї лекції. Сподіваюся, що ця презентація буде корисною для 
всіх присутніх.

І справді, Олег Малкін не відходив від мікрофона кілька годин, і 
увесь цей час приковував до себе увагу слухачів. Це й не дивно, адже 
лектор має майже 20-річний досвід роботи в банківській системі, 
пройшовши шлях від стажера до Голови Правління банку, ставши екс-
пертом і запатентувавши інноваційні винаходи щодо організації бан-
ківського обслуговування. Він не боїться сміливо дивитися в майбутнє, 
оперативно відгукуючись на виклики часу. Нерідко його «пророцтва» 
щодо розвитку інноваційних технологій здавалися нам фантастикою: 
«Цілком допускаю, що років через п’ять наш холодильник, підключений 
до мережі Інтернету, зможе самостійно замовляти продукти для госпо-
дарів, а пилосос – фільтр для самоочищення».

Форум присвячений обговоренню визначальних для майбутнього 
України ідейних проблем. Науковці Сум та інших міст України (Київ, 
Харків, Дрогобич, Дніпропетровськ, Одеса та ін.) розповідали про своє 
бачення шляхів подальшого розвитку вітчизняної освіти, філософії, 
психології, мистецтвознавства, релігії. Розмови стосувалися як теоре-
тичних проблем, зокрема – тенденцій розвитку богословського знання 
та релігієзнавства (професор І. Мозговий), так і практичних, зокрема – 
питань психологічної допомоги українцям, які беруть участь у бойових 
діях в зоні АТО (доцент С. Ніколаєнко) та ін.  

До участі в конференції були залучені авторитетні та самобутні 
мислителі зарубіжжя. До речі, Джуста Паоло (професор відділу стра-
тегічного планування та професійної етики Університету Софія, Італія), 
Спенсер Мередіт (доктор філософії університету Ріджент, США), Стефан 
Констанчак (професор Інституту філософії Зеленогурського універси-
тету, Польща), Зухра Ісмагамбетова (професор Казахського національ-
ного університету) та ін. 

Учасники конференції на засіданні чотирьох секцій виголосили 
змістовні доповіді за напрямками: «Філософія та психологія у постмо-
дерну добу», «Духовність. Освіта. Світогляд», «Релігія. Мистецтво. Су-
часність», «Дискурси нового століття».

До роботи форуму були запрошені також музиканти та співаки, 
виступи яких стали логічною частиною обговорення тенденцій розвит-
ку сучасного мистецтва. 

Слух присутніх тішили твори П. Чайковського, до речі, митця, який 
має українське коріння. У виконанні доцента факультету мистецтв 
Сумського державного педагогічного університету ім. А. Макаренка 

Проте погодьтеся: чи могли ми якихось десять  років тому (не ка-
жучи вже про ширший проміжок часу) навіть уявити, наскільки звично 
увійдуть у широкий вжиток комп’ютери, мобільні телефони, інші ґад-
жети?

Банківська система сама собою досить консервативна, у той час, як 
ІТ-технології, соціальні мережі стрімко розвиваються і вдосконалюють-
ся, нерідко пропонуючи клієнтам послуги, які цілком могли б виконува-
ти банки. Як витримати жорстку конкуренцію й вижити? Як задоволь-
няти потреби клієнтів не лише з умовного покоління Х, Y, а й Z – сучас-
них юнаків і дівчат – мобільних, «просунутих», ризикових, які букваль-
но «живуть» у соціальних мережах і не бояться в режимі он-лайн 
здійснювати платежі, покупки, замовлення тощо?

Олег Малкін цитував багатьох видатних людей, запевняв студентів, 
що саме за їхніми сміливими й амбітними кроками, які базуватимуться 
на запровадженні інноваційних технологій, – успішне майбутнє. 

Гість відповів на численні запитання викладачів і студентів, запро-
сив їх до творчого співробітництва.

Наталія ДАНИЛЕНКО

(СумДПУ) Олени Антонець звучали п’єси, які можна віднести до жанру 
салонної музики. Потім соліст Сумського академічного театру драми та 
музичної комедії ім. М. Щепкіна, лауреат численних конкурсів Петро 
Челялі виконав арію Роберто з опери «Іоланта» та арію Онєгіна з 
опери «Євгеній Онєгін» П. Чайковського. Акомпанував йому доцент 
кафедри музично-інструментального виконавства СумДПУ Сергій Зуєв. 
Завершилася конференція цікавим мистецтвознавчим виступом про-
фесора О.В. Шила (Харків) та відвідуванням виставки його живопису в 
галереї мистецтв «Академічна». 

Олег ТУЛЯКОВ,
доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 
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ПОЛІНА –  
ВОЛОДАР КУБКА УКРАЇНИ

СПОРТИВНІ УСПІХИ

ПЕРЕМОГА В ЗАВЕРШАЛЬНІЙ ГРІ
Успішним видався для нашої команди чемпіонат Украї-
ни з баскетболу серед чоловічих команд І ліги, який 
відбувся у спортивному залі головного корпусу УАБС 
НБУ. Особливо порадувала вболівальників остання гра 
наших баскетболістів у першому колі, а саме із коман-
дою СумДУ

1-5 грудня у Львові стартував Кубок України зі стрільби з лука. У цих 
престижних змаганнях взяли участь 33 чоловіки та 22 жінки, які пред-
ставляли збірні команди шести областей України. 

Дуже приємно, що наша Поліна Родіонова стала володарем Кубка 
України в особистому та командному заліку. Окрім цього, серед жінок 
Сумщину представляли студентки академії Вероніка Літовцева (Ф-42) 
та Ірина Шерстюк (БС-41). 

Срібні призери з настільного тенісу
Викладачі кафедри фізичного виховання 

УАБС НБУ впевнено вибороли друге місце, 
поступившись команді СумДУ та вигравши у 
команди СНАУ в змаганнях з настільного тені-
су серед викладачів ВНЗ ІІІ-IV р.а. у залік 
міської спартакіади. Честь нашої команди за-
хищали старший викладач Валентин Вікто-
рович Вербицький, старший викладач Вікторія 
Борисівна Романова та асистент Іван Олексан-
дрович Салатенко.

На початку розпочалися єдиноборства, триочковим кидком гру 
відкрив Олексій Татарко. Далі – активні атаки, заміни гравців у нашої 
команди, прямі передачі команди суперників, нервування тренера… На 
ігровий майданчик вийшов Анатолій Максименко – рахунок став 10:18, 
відразу Микита Заяць влучно попадає в кільце – рахунок 12:18, нам 
забив № 11 (12:20). На останніх секундах командна комбінація дала 
можливість забити ще один м’яч. Перша чверть – рахунок 14:20. 

На початку другої чверті в команди суперників – фол, Анатолій 
Максименко влучно виконує кидки (16:22), знову суперник забиває 
нам (16:24). Потім два м’ячі забили Анатолій Максименко, Андрій 
Кожем’якін, зразу ж індивідуальний влучний кидок Кожем’якіна 
(22:24). Команда суперників активно забила підряд три м’ячі (рахунок 
22:33). І знову Анатолій Максименко розрядив гру влучним триоч-
ковим, потім відзначився Олексій Татарко. Фол у команди суперни-
ків, ще два очки на нашу користь влучним попаданням Анатолія 
Максименка. Але суперники не здаються (рахунок 29:36), другий фол 
Олексія Татарка – 29:38. Остання хвилина – забиває триочковий 
Микита Заяць.

…Упродовж усієї гри не спадала напруга, оскільки нашій команді 
довелося грати з досить сильним суперником. Та особливо довело-
ся понервувати вболівальникам наприкінці поєдинку. Отже, розпо-
чалася четверта чверть гри, команда суперників отримує перевагу 
влучним попаданням зі штрафних кидків, але наші збільшили раху-
нок вдалим триочковим кидком. У цей період вдало грає Дмитро 
Тимченко, виводячи Антона Бойка на кидок (64:60). Суперники ви-
рівнюють рахунок (64:64). Згори в кільце у відриві попадає №11 
команди суперників. Інтрига. Анатолій Максименко зрівняв рахунок, 
фол у Олександра Цвєткова, влучно попадає Анатолій Максименко 
(67:66), перехват м’яча, забиває №5 команди суперників (67:68). 

Андрій Кожем’якін виводить команду вперед триочковим. Дмитро 
Кліщ (СумДУ) знову зрівнює рахунок 70:70, зал напружений, вболі-
вальники голосно підтримують свої команди. Перехват Андрія 
Кожем’якіна, влучний кидок (72:70), нам забиває №9. Заключна ви-
рішальна хвилина 4-ї чверті! Анатолій Максименко (рахунок 74:72). 
Підтримка вболівальників, залишається 19 секунд, команда супер-
ників фолить, забиває Андрій Кожем’якін, знову фол у команди су-
перників, влучний кидок Анатолія Максименка, рахунок стає 75:72. 
Команда суперників забиває нам, а на останній секунді забиває 
Микита Заєць, і рахунок стає 78:74. Команда УАБС НБУ перемагає!

Дякуємо вболівальникам за підтримку, також групі підтримки 
танцювальної студії «Сузір’я» (художній керівник Людмила Крамін-
ська).

Друге коло чемпіонату України з баскетболу розпочнеться в 
лютому 2015 року. З нетерпінням будемо чекати нових захоплюючих 
ігор і перемог!

Тетяна ВЕРХОГЛЯД,
старший лаборант кафедри фізичного виховання

Срібні призери з футзалу
Протягом трьох днів у Легкоатлетичному 

манежі академії проходили змагання з футзалу 
серед чоловічих команд ВНЗ ІІІ-IV р. а. у залік 
міської спартакіади. Першого дня наша коман-
да зустрічалася з футзалістами СДПУ і перемо-
гла з рахунком 7:4. Другий день змагання з 
командою СНАУ приніс команді академії  пе-
ремогу з рахунком 8:2. У заключній грі наші 
футболісти в запеклій боротьбі поступилися 
команді СумДУ. У загальному підсумку коман-

да УАБС НБУ стала срібним призером міської 
спартакіади серед ВНЗ ІІІ-IV р. а. Честь академії 
захищали студенти: Денис Зеленкевич, Роман 
Демченко, Євген Князь, Сергій Михтуненко, 
Владислав Колесник, Ілля Пустовойт, Олек-
сандр Хомич, Сергій Одинець, Євген Кибенко, 
Артем Шевцов, Роман Залавський, Олександр 
Казявкін, Василь Храпко та Андрій Забуга.

Тетяна ВЕРХОГЛЯД,
старший лаборант кафедри фізичного 

виховання
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У малому конференц-залі Наукової бібліотеки УАБС НБУ з нагоди Міжнародно-
го дня студента відбулася зустріч в. о. ректора, профе1сора С.М. Козьменка, 
проректора, доцента А.Г. Ярової, декана факультету банківських технологій, 
доцента І.І. Д’яконової, декана обліково-фінансового факультету, доцента  
Т.Г. Савченка, помічника ректора О.М. Пожара з найкращими студентами вишу

Вперше в академії під опікою кафедри економічної кібернети-
ки було проведено турнір з комп’ютерної гри «DOTA-2».  
Це сучасна комп’ютерна командна гра, яка користується 
великою популярністю серед молодіжної аудиторії

17 грудня у приміщенні Наукової бібліо-
теки УАБС НБУ відбулася чергова звіт-
но-виборна конференція органів сту-
дентського самоврядування

Студентське Життя

Сергій Миколайович тепло привітав юнаків 
і дівчат з їхнім першим професійним святом, 
подякував за успішне навчання та активну 
позицію, побажав мирного неба, вічної моло-
дості та креативу.

Найрозумнішим і найталановитішим сту-
дентам, які постійно примножують здобутки 
академії, за традицією з нагоди свята вручили 
грамоти. Проректор А.Г. Ярова і декани І.І. Д’я
конова та Т.Г. Савченко приєдналися до при-
вітань керівника академії і представили най-
кращих студентів у різних номінаціях: «За 

значні успіхи в науковій роботі», «За відмінні 
успіхи в навчанні», «За високі творчі досягнен-
ня», «За значні успіхи у спорті», «За активну 
участь у громадському житті академії».

Після нагородження відбулося неформаль-
не спілкування студентів із керівництвом вишу. 
Молодь подякувала представникам адміністра-
ції академії за прекрасні умови для навчання 
та змістового відпочинку, відзначила, що сту-
денти УАБС вирізняються з-поміж інших інте-
лектом, активністю, інтелігентністю, особливою 
корпоративною культурою. Юнаки і дівчата 

Активісти обговорили такі основні питання 
порядку денного: звіт голови студентського 
самоврядування Олександра  Назаренка за 
виконану протягом минулого року роботу та 
вибори нового студентського комітету та його 
голови. На конференції були присутні 153 де-
легати від академічних груп, представники 
адміністрації, гості зі студентської профспілки 
СумДПУ ім. А.С.Макаренка та студентського 
ректорату СумДУ, громадських організацій.

На початку заходу до вітального слова 
запросили в. о. ректора академії, професора  
С. М. Козьменка, який наголосив, що перед 
делегатами стоїть важливе та відповідальне 
завдання – сформувати активну команду та 
обрати гідного голову самоврядування. Деле-
гати уважно заслухали звіт голови студентсь-
кого самоврядування за минулий рік. Робота 
студкому була визнана задовільною. 

Вперше за останні три роки кандидатам 
довелося поборотися за посаду голови сту-
дентського самоврядування. За право очолю-
вати студентський комітет конкурували попе-
редній голова Олександр Назаренко та студен-
тка групи ОА-33 Тетяна Кравчук. Кожна із за-

Ініціатором цього проекту став студент групи ЕК-32 Ростислав 
Барабаш. Як завжди, ініціативу підтримав в. о. ректора, професор  
С.М. Козьменко. Ростислав став і координатором нової справи. У зма-
ганнях взяли участь 12 команд. Всього за турнір було проведено 22 гри. 
Змагання проходили в дружній атмосфері, але поступатися один одно-

пропонованих програм розвитку студент ського 
самоврядування на наступний рік викликала 
жваве обговорення та багато запитань до 
кандидатів. Завершальним етапом дебатів між 
претендентами стало голосування. Цього року 
відповідно до змін до Закону України «Про 
вищу освіту» відбувалося таємне голосування, 
шляхом вкидання бюлетенів у скриньку. Ре-
зультати виглядали таким чином: за О. Наза-
ренка проголосувало 87 осіб, за Т. Кравчук – 59, 
не підтримали жодного з кандидатів – 7 чоло-
вік.

Отже, очільником студентства академії став 
новий «старий» голова Олександр Назаренко. 

Делегати конференції привітали Олександра 
гучними оплесками, а він, у свою чергу, поо-
біцяв, що докладе максимум зусиль для сто-
відсоткової реалізації запропонованої програ-
ми. Склад студентського комітету самовряду-
вання був обраний пакетно, за внесеною 
пропозицією від Олександра Назаренка. 

Тож, вітаємо Олександра та його команду 
з перемогою і бажаємо наснаги, терпіння, 
креативу та енергії для реалізації всіх задума-
них планів!

Віктор МУНТЯН,
аспірант кафедри міжнародної економіки

Фото Сергія ТИХЕНКА

висловили своє бачення розвитку академії, 
вищої освіти, ролі молоді в розбудові незалеж-
ної України.

Старші наставники побажали студентам і 
надалі високо тримати марку академії, впев-
нено досягати нових життєвих вершин.

му не збирався ніхто! Отже, за підсумками змагань, І місце виборола 
команда «BTW (Born to Win)»: Савченко Ярослав (БС-43), Лисенко Артем 
(БС-43), Кірієнко Роман, Бобров Іван (МЕ-11), Готовцев Валерій (БС-33). 
ІІ місце посіла команда «SP (SmokePower»): Вернігор Андрій (П-43), 
Верба Владислав (БС-11), Повар Олег, Тимченко Євгеній (П-23), Скляров 
Олексій (П-13). На третьо му місці – команда «MS (Marvel Students)»: 
Барабаш Ростислав (ЕК-32), Чепурко Іван, Бандурка Максим (ЕК-32), 
Єрмаков Андрій (ЕК-32), Ницай Дмитро (ЕК-32).

Наталія ЯРЕМЕНКО,
асистент кафедри економічної кібернетики

НАГОРОДИ – НАЙКРАЩИМ СТУДЕНТАМ!

ОЛЕКСАНДР НАЗАРЕНКО –  
НОВИЙ «СТАРИЙ» ГОЛОВА СТУДКОМУ

ТУРНІР З КІБЕР-СПОРТУ «DOTA-2»
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УСІ «ПОБЕШКЕТУВАЛИ» НА СЛАВУ!
«РЕКТОР, ВИКЛАДАЧ І Я…»

11 грудня 2014 року в актовій залі другого 
навчального корпусу вже вчетверте було прове-
дено улюблену розважально-святкову програму 
«Ректор, викладач і я – академії сім’я!». 

Викладацько-студентським командам за-
пропонували взяти участь у веселих конкурсах: 
«Домашнє завдання», «Конкурс капітанів» та 
«Відеоролик». 

Аматори сповна проявили і артизтизм, і 
художню майстерність, і, звичайно ж, інтелект 
та винахідливість. Кожна з 7 команд – ЕК – 
«ЕКшн», Ф - «Стреляют все!», БС – «Бабки в 
шоке!», ОА – «Поймите правильно!», ЕК – «ЕК 
№1», МЕ – «Франшиза», П – «Лексус» – була на 
висоті! Та це й не дивно, адже організаторами 
свята стали представники студкому та сту-
дентського профкому, активні студенти та ви-
кладачі за сприяння відділу з організації вихов-
ної та позанавчальної роботи, студентського 
клубу творчої молоді, керівництва академії. 
Неперевершеними ведучими були студенти 
Олександр Назаренко та Артем Мироненко.

Як можна назвати дійство, яке відбувалося 
упродовж кількох годин того вечора? Це – 
симбіоз презентацій, музичних номерів, «ка-
веенівських мініатюр», молодіжних капусників 
і ще багато чого запального, веселого й непов-
торного, як сама молодість!

Особливо вразили викладачі, які змогли 
переступити через надумані умовності, скину-
ти з плечей ватаж – хто кількох, а хто й кількох 
десятків років солідного педагогічного стажу – і 
знову поринути у безтурботну студентську 

юність і трохи «побешкетувати»… Воістину: всі 
ми родом не тільки із дитинства, а й із незаан-
гажованої, «прикольної» студентської пори. І 
варто лише про це добре нагадати, як ми 
знову стаємо молодими душею… Справжній 
фурор справив на глядачів вокальний виступ 
про погоду в академічному домі трьох шанов-
них жінок, докторів економічних наук – про-
ректора І.О. Школьник, декана факультету 
банківських технологій І.І. Д’яконової та завіду-
вача кафедри теоретичної і прикладної еконо-
міки Л.В. Кривенко. Не залишили байдужою пу-
бліку також жартівливі виступи багатьох викла-
дачів, участь у креативних зйомках в. о. ректора 
С.М. Козьменка. Така зміна «амплуа» лише до-
дає викладачам дивідендів в очах студентів.

Отже, глядачі досхочу розважилися, по-
сміялися, отримали заряд енергії на 
майбутню сесію.

Всупереч традиції (можливо, й 
зумисне, щоб змусити досидіти до кінця 
цього тривалого шоу) наприкінці заходу 
до слова запросили в. о. ректора, про-
фесора С.М. Козьменка. 

 – Те, що сьогодні відбувалося на 
сцені, оце й є справжній виш. Адже 
вища школа – це не лише навчання чи 
наукова діяльність, а й такі веселі 
«капусники», театри студентських 
мініатюр тощо. І сьогодні ви ще раз 
довели, що академія – найкращий виш, 
і життя в ньому – це просто супер! – 
сказав Сергій Миколайович.

Членам журі того вечора можна було лише 
поспівчувати: настільки талановитими були 
виступи всіх команд. І все ж судді визначилися: 
перемогла команда ЕК «ЕК №1», яка була наго-
роджена перехідним кубком, подарунками та 
солодкими призами. Друге місце виборола 
команда Ф «Стреляют все!», на третьому 
місці – друга команда кібернетиків «ЕКшн». Усі 
учасники змагань також були відзначені пода-
рунками та тортами.

Захід подарував не лише багато позитивних 
вражень, а й переконання, що в нашому виші, 
справді, «Ректор, викладач і я – академії друж-
на сім’я!».

Наталія ДАНИЛЕНКО
Фото Сергія ТИХЕНКА

І знову в академії довго жили очікуванням неперевер-
шеної, вже традиційної, розважально-креативної 
програми «Ректор, викладач і я – академії сім’я!». І 
знову побачене на сцені перевершило всі очікування!
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СВЯТО ШАЛЕНОЇ ЕНЕРГІЇ, 
ДРАЙВУ ТА КРЕАТИВУ

Креатив

«STUDDANCE» 

Увечері 21 листопада 2014 року з нагоди 
Міжнародного дня студента в переповненому 
Легкоатлетичному манежі академії вже вдруге 
відбулося грандіозне за своїми масштабами та 
майстерністю танцювальне шоу «StudDance». 
У ньому взяли участь студентські колективи 
УАБС НБУ, СумДУ, СНАУ та СДПУ ім. А.С. Ма-
каренка. Організувало цю масову видовищну 
програму Управління молоді та спорту Сумсь-
кої обласної державної адміністрації спільно зі 
Студентською радою при голові Сумської ОДА.

Як і минулого року, цьогорічне свято було 
сповнене шаленої студентської енергії, драйву 
та креативу. Відчувалося, що кожна команда 
серйозно готувалася до конкурсу, тому й про-
демонструвала цікаву програму. Більшість із 
них були присвячені патріотичній тематиці: 
любові до рідної землі, боротьбі за мир. Усі 
виступи численні вболівальники та глядачі 
супроводжували бурхливими оплесками, адже 
самодіяльні артисти того заслуговували!

Проте наша команда «AcademLife» (капітан 
Олександр Назаренко) вирізнялася з-поміж 
інших (і не тільки тому, що вона наша!) особли-
во яскравою програмою та майстерним вико-
нанням. Як з’ясувалося, готувалися до цього 
виступу довго й наполегливо. Постійно підтри-
мував наших танцюристів і налаштовував їх на 
перемогу в. о. ректора С.М. Козьменко. До ко-
манди записували всіх бажаючих. Однак усі 
вони (76 чоловік) виявилися талановитими і 
сумлінними. Ядро колективу, звичайно, склав 
хореографічний колектив «Сузір’я». 

Хореограф-постановник Л.Г. Крамінська як 
творча особистість підготувала дуже актуальну 
композицію «З Україною в серці». Людмила 

Геннадіївна кілька місяців виношувала задум і 
«прокручувала» в голові всі сценки, аж поки 
вони не втілилися в життя на паркеті. За відве-
дений короткий час наші студенти мовою 
танцю через життєву історію двох закоханих 
показали героїчну боротьбу України за  свою 
незалежність. Молодого хлопця (виконував 
Сашко Назаренко) забирають до Армії, захи-
щати Батьківщину. Його дівчина (Анна Іванець) 
не хоче відпускати коханого на війну. Але 
хлопець усе-таки йде на фронт, де разом з ін-
шими патріотами воює і визволяє рідну землю. 

Талановито виконували ролі учасників 
бойових дій Віталій Сєрік, Іван Беркут, Євген 
Чащевий, Олександр Поліщук, Дмитро Овча-
ренко, Сергій Логвин, а також Юлія Мельник, 
Юлія Басова, Анна Бойко, Марина Польнікова, 
Аліна Березна, Юлія Зайченко та ін. Триває 
тяжка війна, проте вона не здатна зламати 
закохане серце, яке вправно «заправляють» і 
«підживлюють» студенти на чолі з Марією 
Бульдович. А взагалі, всі студенти талановито 
танцювали й відмінно виконали свої ролі!

Особливо сильною була фінальна сцена. 
Настає ранок, підіймається з-за обрію сонце, 
даруючи світу новий день із ошатними виши-
ванками та українськими рушниками і довго-
очікуваний мир. 

Проникливо звучать слова пісні про рідну 
Україну в живому виконанні нашої студентки 
Євгенії Липки (теж творча знахідка постанов-
ника). Отже, перемагає любов, а разом з нею 
– добро і справедливість. «Слава Україні!» – 
вигукують актори. «Героям слава!» – дружно 
відповідає їм глядацький зал. 

І хоча цей фінал поки що реально живе 

лише в наших найзаповітніших мріях, але і 
виконавці, і глядачі вірять: ми неодмінно пере-
можемо, і на рідній землі знову запанує мир!

Ну, як, скажіть, можна таку чарівну компо-
зицію не нагородити шквалом оплесків і 
бурхливою підтримкою палких вболівальни-
ків?! Гучне «УАБС! УАБС!» постійно лунало в 
манежі.

Того вечора панувала запальна, молодеча 
атмосфера. Командні виступи чергувалися із 
жартівливими конкурсами і привабливими 
призами. А наприкінці свята, як і торік, виступив 
улюблений рок-гурт «Декаденс». Що там тво-
рилося! На сцену повибігали всі команди і 
показали такий шалений імпровізований танок 
із сучасними і народними «колінцями», що 
склалося враження, ніби ми всі потрапили на 
масштабне весілля. У глядачів долоні «горіли» 
від постійних оплесків! 

Танцюристи так захопилися, що навіть не 
помітили, як на паркеті після коротенької на-
ради з’явилися члени журі, готові оголосити 
свій «вердикт»… Що ж, танці – це не спортивні 
змагання, де все вирішують метри, секунди та 
кілограми. Спробуй об’єктивно визначити 
найкращого серед чотирьох майже однаково 
майстерних команд! А перехідний кубок на те 
й перехідний, щоб діставатися переможцям. 
На жаль, нині наша команда передала його 
колективу СумДУ. 

Усі команди-учасниці були відзначені ди-
пломами в різних номінаціях. Команда академії 
нагороджена за найоригінальнішу постанов-
ку. Заслужено нагороджені також усі хореогра-
фи-постановники. А наші вболівальники як 
найактивніші серед усіх отримали символічну 
велетенську медаль.

Та головною нагородою як учасникам, так 
і вболівальникам, безперечно, стала насолода 
від побаченого шоу та море позитиву. А ще 
важливо, що цей неперевершений креативний 
«StudDance» став у нашому манежі справді 
традиційним. І нехай цього разу Фортуна від-
вернулася від наших студентів, але хто сказав, 
що наступного року кубок знову не дістанеть-
ся академії?

Наталія ДАНИЛЕНКО
Фото Сергія ТИХЕНКА
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У ЧОМУ ЗУСТРІЧАТИ  
РІК КОЗИ (ВІВЦІ)?

ЯК ПРИКРАСИТИ БУДИНОК 
ДО НОВОГО РОКУ?

РЕЦЕПТ БАГАТОЇ КУТІ

СТУДЕНТСЬКІ АНЕКДОТИ

Оскільки настає рік Дерев’яної Кози, то й одяг повинен відпо-
відати смакам цієї тварини. Кози (Вівці) люблять одягатися вишукано 
й дорого, тому зустрічати Новий рік рекомендується в тих нарядах, 
які пошиті з натуральних тканин. Що стосується кольорів, то повин-
ні переважати зелений і синій. При зустрічі Нового року не потрібно 
одягати сукні із синтетики,  оскільки вони зовсім не відповідають 
характеру стихії 2015 року – дереву.

Астрологи рекомендують використовувати прикраси, в основі яких 
такі камені, як смарагд або бурштин. Вони стануть прекрасним допов-
ненням для нарядів із вовни або шовку. Не менш оригінально та роз-
кішно будуть виглядати перли і прикраси, виготовлені з дерева.

Коза – дуже працьовита і граціозна тварина, вона дуже охайна і 
красива, тож  краще зустрічати 2015 рік саме в тому вбранні, яке буде 

Новий 2015 рік пройде під заступництвом Синьої Кози (Вівці). Го-
ловною окрасою новорічного вечора, звичайно ж, стане ялинка. Буде 
правильним переважання синіх, блакитних і фіолетових кольорів. 
Згідно з гороскопом Коза ця Дерев’яна, тому при створенні святкових 
декорацій будуть актуальними не тільки кольори, а й елементи дерева 
або трав – у вигляді віночків та оберегів-віників. Також не обійтися в 
новорічну ніч без ялинкових гілочок і віночків.

При сервіруванні святкового столу використовуйте класичні різно-
види скатертин із бавовняних тканин. Якщо ваш стіл виконаний з де-
рева або в природних тонах, можна обійтися зовсім без скатертини, 
підклавши серветки під столові прилади. Таким чином, ви надасте 
святу сільського колориту, і коза залишиться задоволеною!

На різдвяному столі аж ніяк не обійтися без основної страви 
– багатої куті. Пропонуємо вам класичний рецепт смачної куті.

Необхідні продукти для приготування:
• по 1 скл. пшениці, маку, 

горіхів;
• 2 ст.л. меду;
• 4 ст.л. цукру;

• родзинки;
• цукати;
• 1 л. узвару.

Рецепт приготування: 
1. Пшеницю перебрати, вимити, замочити на кілька годин.
2. Потім всипати в гарячу воду, відварити до готовності, 

відкинути на сито, промити холодною водою і остудити.
3. Мак ретельно промити, запарити окропом на 30 хвилин, 

відцідити і ретельно розтерти в макітрі, додавши цукор.
4. Горіхи подрібнити й підсмажити на сухій сковороді до 

золотистого кольору.
5. Мак і горіхи перемішати, додати мед, родзинки, цукати, 

влити трохи узвару.
6. Усе ретельно перемішати і залити пшеницю.
Смачного!

Викладач на лекції з філософії:
– Процес досягнення мети завжди приємніший за вже здійснену мету. 
Обурений голос з аудиторії:
– А ви ніколи не пробували в дощову, холодну осінню ніч наздоганя-
ти останнього автобуса?

* * * 
Викладач:
– Хто першим вийде відповідати, тому ставлю оцінку, на бал вищу.
Студент:
– Гаразд, ставте мені трійку, я йду…

* * *
Зустрічаються два абітурієнти.
– Вступаю до театрального інституту!
– Але ж в тебе для цього ніяких даних!
– А дядько?!

* * *
Перед початком іспиту викладач звертається до студентів:
– Ви не хвилюйтеся, усі отримають позитивну оцінку.
Студент:
 – А позитивна – це яка?
 – Більша за нуль!

* * *
Студент пише листа матері: «Матусю, вишли мені теплі шкарпетки, але 
тільки, будь ласка, загорни їх окремо, щоб не забруднилися жиром від 
сала та ковбаси».

* * *
Студент заходить до ресторану, кличе метрдотеля і дає йому 10 гривень.
 – Ви хочете замовити столик?
 – Ні, але години через дві я прийду сюди знову. З дівчиною. А ви 
скажете їй, що вільних місць немає.

* * *
Лекція професора психології:
– Запам’ятайте два золоті правила психотерапії! Правило перше: 
дрібні тривоги – це дрібниця. Правило друге: усі тривоги – дрібні. 

ідеально поєднуватися  із вашою зачіскою, а також із манікюром і 
макіяжем. Що стосується зачісок, то краще зупинитися на варіанті з 
плетеними кісками, в які згодом можна буде вплести невеликі шпиль-
ки-квіточки. Макіяж же повинен бути більш натуральним і стриманим.
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КАБАН. Для людей, які народилися під цим знаком, 
2015 рік буде сповнений яскравих барв і принесе 
багато нових відчуттів. Такі особистості готові йти на 
будь-які жертви через свій, по-справжньому лицар-
ський, характер. Звичайно, допомагати треба, але не 
варто забувати про уважність і виваженість у вчинках.

СОБАКА. Для людей, народжених у рік Собаки, 2015-й 
стане переломним, до того ж вони отримають велику 
вигоду. Такі особистості проявлять рішучість і смі-
ливість, вони не будуть відступати ні на крок перед 
перешкодами, адже не в їхніх правилах вагатися перед 
вибором.

ПІВЕНЬ. 2015 рік видасться досить успішним для людей 
цього знаку. Однак у діжці меду може бути й ложка 
дьогтю, адже через свій запальний характер вони 
можуть наламати багато дров. Отож варто цінувати 
те, що вам дарує доля!

МАВПА. Для людей, народжених у рік Мавпи, 2015 рік 
буде досить легким і веселим. Таким людям властивий 
доброзичливий характер, вони можуть знайти спільну 
мову з новими людьми. Однак зірки не радять здійс-
нювати непередбачуваних крупних витрат!

КОЗА (ВІВЦЯ). Для людей-«кіз» настає щасливий рік 
– досить успішний і продуктивний, сповнений приєм-
них і радісних подій, які допоможуть розфарбувати 
життя новими яскравими барвами. Водночас цей рік 
буде досить відповідальним.

КІНЬ. Люди цього знаку отримають багато можливо-
стей, щоб закріпити своє й без того стабільне стано-
вище. Вони зможуть виявити свої таланти в будь-якій 
сфері діяльності, оскільки упродовж року будуть ви-
кладатися на всі сто відсотків, незалежно від того, за 
яку справу візьмуться.

ЗМІЯ. Рік буде дуже швидким і стрімким, тому людям, 
народженим у рік Змії, необхідно з початку року 
підлаштовуватися під швидкий ритм. Якщо ж цього не 
зробити, є ризик просто не встигати за  швидкою 
зміною подій.

За східним гороскопом, господинею 2015 року стає Синя 
Дерев’яна Коза. Насамперед цей рік обіцяє бути дуже емо-
ційним, насиченим різними подіями, що викликають у 
людини приємні почуття і змушують ї ї змінюватися на 
краще. Коза як символ 2015 року обдарує людей позитивом 
і талантом врегульовувати й вирішувати будь-які конфлікти, 
до того ж навіть ті, які тривають багато років.
Цей час обіцяє бути вдалим для бізнесу  та розвитку. Скоріш 
за все він повинен дозволити зберегти вже накопичений 
досвід і своє становище на кар’єрних сходинах, а разом з 
тим допоможе просунутися людям хитрим, які вміють 
грати і прикидатися. Особистостям же чесним і прямоліній-
ним гороскоп радить завжди домагатися правди й справед-
ливості, хоча це буде й непросто

ЧОГО ЧЕКАТИ 
ВІД РОКУ КОЗИ?

ДРАКОН. Цілком вдалим може бути рік для «драконів». 
У 2015-му варто скористатися такими своїми головни-
ми якостями, як відкритість і чесність, велика вимо-
гливість не лише до оточуючих, а й до себе, самодис-
ципліна і, звичайно, самовіддача.

КРОЛИК (КІТ). Майбутній рік буде не лише успішним, 
а й несподіваним. Ці люди – справжні щасливчики, 
адже удача завжди буде поряд з ними, завдяки чому 
вони зможуть зустрічати приємних людей, укладати 
вдалі угоди, отримувати цікаві пропозиції. 

ТИГР. Тигр – це не тільки один із небезпечних, а й 
сильних представників китайського гороскопу. Тому 
не дивно, що 2015 рік пройде досить успішно. Річ у тім, 
що господиня року – Синя Дерев’яна Коза – не-
спроможна вплинути на таких сильних особистостей.

БИК. Досить перспективним і багатообіцяючим буде 
2015 рік для людей цього знаку. Незважаючи на всі 
випробування долі, такі особистості зможуть і надалі 
дотримуватися традицій і не зраджувати своїм ідеа-
лам, при цьому вони будуть постійно рухатися до 
поставленої мети.

ЩУР. У «щурів» з’явиться прекрасна можливість для 
того, щоб продемонструвати свої переваги і вийти, 
нарешті, з тіні чужої слави. Господиня року – Синя 
Дерев’яна Коза – нагородить їх просто величезною 
вдачею, завдяки чому такі особистості зможуть втіли-
ти в життя свої плани та мрії.
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MixeR

«СТУДЕНТСЬКА МІС АКАДЕМІЇ-2014»

BOOK-CROSSING

«КУРАЖ» – НА ПРОФЕСІЙНІЙ СЦЕНІ!

«Ст удентська Міс  акаде-
мії–2014» – це не звичайне свято 
для вродливих дівчат, а особливе, 
серйозне дійство, під час якого 
привертає до себе увагу найдос-
тойніша з усіх конкурсанток. Це 
свято ерудиції, краси та гармонії.

Щоб подарувати студентам і 
гостям дивовижного шоу гарний 
настрій, 8 прекрасних дівчат та 
команда організаторів виклалися 
на всі 100 відсотків, вміло показав-
ши нові образи, таланти, майстер-
ність у змаганні за омріяний титул. 

участь у ХV Міжнародному фести-
валі молодіжних театрів «Театраль-
на сесія – 2014», який проходив у 
Палаці студентів Дніпропетровсь-
кого національного університету 
ім. О. Гончара.

Фестиваль проводився з нагоди 
Міжнародного дня студента. У ньо-
му взяли участь 12 молодіжних те-
атральних колективів із Дніпропе-
тровська, Києва, Cум, Новомо-
сковська та Полтави, які представи-
ли вистави в різноманітних жанрах 
– від драми до музичної комедії та 

естради. Учасники «Театральної 
сесії» – як молоді колективи, так і 
колективи з ім’ям і багатим досвідом. 
Наші, поки що невідомі, але дуже 
перспективні «театрали» нарівні з 
професійними творчими колекти-
вами показали високу акторську 
майстерність, презентувавши на суд 
глядацької аудиторії досить склад-
ний матеріал – виставу «Ці загадко-
ві й непередбачувані» за оповідан-
нями А. П. Чехова.

Постановка та виконавська 
майстерність колективу були висо-

ко оцінені членами журі: учасники 
студії «Кураж» були нагороджені 
дипломами за акторську роботу як 
кращі дебютанти фестивалю та 
отримали диплом за кращу сцено-
графію. Однак найціннішим здо-
бутком для наших студентів, без-
перечно, є досвід гри на справжній 
театральній сцені поряд із відоми-
ми професійними колективами.

Анна ПОНОМАРЬОВА,
провідний фахівець відділу 
з організації виховної та 
позанавчальної роботи

Що може бути краще, аніж ше-
лест сторінок цікавої книги? Приєм-
ною несподіванкою для мене, 
першокурсниці, стало те, що в еко-
номічному виші студенти, окрім 
навчання, займаються культурним і 
духовним розвитком. Взяти хоча б 
залучення студентів другого та 
третього гуртожитків до всесвітньо-
відомого руху – бук-кроссингу. Суть 
його полягає в тому, щоб обмінюва-
тися улюбленими книгами, залиша-
ючи їх на спеціально відведеній для 
цього полиці. Гостинно прийняла 
всіх бажаючих вітальня гуртожит-
ку №3, де студентів зустрів солод-
кий стіл і приємна компанія. В ім-
провізованій кав’ярні поціновува-

чі літератури зібралися разом, щоб 
поділитися з однодумцями свої-
ми улюбленими творами та пере-
дати їх до полиці бук-кроссингу.

У зустрічі взяла участь прорек-
тор академії А.Г. Ярова, яка пода-
рувала цінні екземпляри книг «100 
тисяч слів про любов, включаючи 
вигуки» – це збірка відомих сучас-
них авторів слова, «Весілля з Єв-
ропою» Антона Савченка, «Ноч-
ной молочник» Андрія Куркова,  
«Опыт дурака, или Ключ к прозре-
нию» Мирзакарима Норбекова та 
ін. Цей захід відвідали також коре-
спонденти нещодавно створеної 
телекомпанії «Пульсар». 

Презентувавши улюблені кни-

ги, студенти мали можливість ви-
словити своє ставлення до тих чи 
інших жанрів і письменників. Вони 
поділилися своїми враженнями та 
порекомендували улюблені книги, 
які зацікавили інших слухачів. Та-
кож було представлене велике 
різноманіття жанрів і напрямків. 
Серед пожертвуваних книг – еко-
номічні праці, фантастика, біогра-
фічні роботи тощо.

Цей вечір для всіх присутніх, 
безперечно, став досить цікавим і 
пізнавальним. Кожен відкрив для 
себе щось нове й корисне. 

Ярина ЧИКАЛО,
студентка групи ЕК-42

Компетентне журі обрало гідну красуню-студентку, яка й здобула 
корону «Студентська міс академії–2014». Нею стала чарівна, стильна, ви-
тончена Марина Ситник – студентка І курсу обліково-фінансового фа-
культету. Але й інших конкурсанток журі не залишило поза своєю увагою: 
всі одержали гідні нагороди та подарунки. Кожна з учасниць отримала 
почесний титул: «Міс Ніжність» – Евгенія Ященко (група ЕК-42); «Міс Усміш-
ка» – Валерія Ходико (група П-41); «Міс Чарівність» – Агнія Хомутенко 
(група МЕ-41); «Міс Елегантність» – Олександра Міськів (БС-43); «Міс Арти-
стичність» – Марина Ситник (Ф-42); «Міс Енергійність» – Ірина Бондар 
(Ф-43); «Міс Оригінальність» – Марина Ладирда (ОА-42); «Міс Стиль» – 
Дар’я Шматко (ОА-41).

Перемогу в почесній номінації «Міс Фото» та сертифікат на фото-
сесію від Сумського міського фотооб’єднання «Імпульс» отримала 
Ірина Бондар. А подарунок від жіночого фітнес-клубу «Fit Curves» та 
звання «Міс Fit Curves» здобула Марина Ладирда. Корону Першої віце-
міс і право разом із Мариною Ситник представити академію на облас-
ному конкурсі «Студентська Міс Сумщини» отримала Дар’я Шматко. 
Другою віце-міс конкурсу стала Олександра Міськів. Вибір глядацької 
аудиторії співпав з рішенням журі, і «Приз глядацьких симпатій» отри-
мала Марина Ситник. Тож вітаємо дівчат і бажаємо їм гідно предста-
вити наш виш на обласному конкурсі розуму, краси, таланту!

Тетяна КІБЕНКО,
фахівець І категорії 

відділу з організації виховної та позанавчальної роботи 

Cтуденти академії, учасники 
театральної студії «Кураж» (худож-
ній керівник – І.В. Нєбилова) Яна 
Калачева, Альона Тонконіг, Мар-
гарита Швед, Данило Резніченко, 
Владислав Березняк, Вадим Чече-
тенко та Артем Руденко, взяли 

Свідоцтво про реєстрацію КВ № 5767 
від 18 січня 2002 року, видане 

Державним комітетом інформаційної 
політики, телебачення та радіомовлення України
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