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Дорогі наші студенти!
Прийміть найщиріші привітання з Днем студента!
Ми пишаємося нашою молоддю – розумною, талановитою, амбітною. 
Серед вас багато відмінників навчання, переможців студентських 
олімпіад та наукових конференцій, престижних спортивних змагань, 
різних молодіжних конкурсів та фестивалів, активістів громадського 
життя, просто цікавих особистостей, молодих красивих людей.
Студентські роки – це напружене навчання, недоспані ночі за 
конспектами, шалений ритм життя, серйозна підготовка до майбутньої 
професії. І водночас це – вир цікавих подій і захоплень, вечірок і поїздок, 
нових знайомств, дружби і кохання. Тож хочу побажати кожному з вас 
саме такого студентського життя – яскравого, насиченого і неповторного! 
А ми, в свою чергу, і надалі будемо створювати всі умови для навчання, 
відпочинку і розквіту ваших обдарувань.
Зичу вам міцного здоров’я, успішного навчання, перспективного 
майбутнього, нових злетів і перемог, вірного кохання, великого щастя!
Хай здійснюються всі ваші мрії!

Зі святом,  
дорогі студенти!
Хай щастить вам на життєвому шляХу!

Вітаємо всіх, хто був, є або ще тільки мріє стати справжнім студентом, а та-
кож і тих, хто вже має значний життєвий досвід, але зберіг в душі та очах незга-
симий студентський вогник, із Міжнародним днем Студента!!!

Кажуть, що у студента є два свята – День студента і кожен день. Дійсно, сту-
дентські роки – це незабутній час, коли будуються грандіозні плани, весь світ 
тобі підвладний, не існує жодних перешкод, а проблеми з’являються лише під 
час сесії. Це той час, коли кожного дня пізнаєш нове і не лише під час пар, але 
і від спілкування один з одним.

Хай щастить вам на життєвому шляху, хай ваше серце зігріває вогонь кохання, 
а поруч  з вами завжди будуть вірні друзі, мудрі наставники, надійні партнери. 
Хай на все життя залишиться з вами радість чудових студентських років!

з повагою, інна ШкоЛЬник, завідувач кафедри фінансів, професор

успішно подолайте всі щаблі Знань!
Шановні студенти!
Навчання – ряд щаблів знань, котрі необхідно подолати. Обминаючи якийсь 

щабель, ви втрачаєте відрізок знань. Бажаю вам успішно подолати усі ці щаблі. 
Адже знання, отримані в академії, вкрай необхідні при складанні головного іс-
питу, яким є життя.

Ваш успіх у житті – найкраща винагорода для педагогів. 
іван СаЛо, завідувач кафедри банківської справи, професор

Культура допомагає в житті
Бажаю студентам, щоб вони не забували, що культура допомагає сучасному 

спеціалісту вирішувати складні економічні питання і сприяє знаходженню спіль-
ної мови з представниками різних культур  і релігій.

Сергій поБоЖіЙ, 
доцент кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін

Здійснення всіХ творчиХ Задумів і мрій!
Дорогі наші студенти!
Щиро вітаю вас із Міжнародним днем студента!
Хочу, щоб ви були найкращими, найщасливішими! Бажаю вам вічної моло-

дості, здійснення всіх творчих задумів і мрій!
Доброго вам здоров’я, ніжного, вірного і щасливого кохання!
Хай ваші студентські роки будуть такими, щоб їх хотілося згадувати упро-

довж усього життя!
Любов СкаЧеДУБ, начальник навчального відділу

вершини підКоряються наполегливим!
З нагоди Дня студента хочу побажати нашим юнакам і дівчатам бути завжди 

працелюбними, організованими й наполегливими. Тоді вам підкоряться не лише 
складні математичні задачі, а й будь-які життєві вершини!

Успіхів вам, молодечого завзяття, щастя!
володимир Долгих, доцент кафедри вищої математики та інформатики

Нові друзі, нові знайомства – це завжди море радо-
щів та позитивних емоцій. Саме це відчуває кожен із 
нас, коли приходить у новий колектив чи потрапляє 
в нові умови життя. 

Мабуть, нам, першокурсникам, найважче. Бо ще 
не встигли ми як слід відвикнути від шкільного жит-
тя, як вже треба йти на пари, сидіти на лекціях та 
жити в гуртожитку. А головне – звикати до нового 
колективу. Напевне, кожен із нас, коли в перші дні за-
ходив в аудиторію, трішки боявся, адже тут майже 
нікого не знав. Всі такі різні, у кожного свій харак-
тер, свої звички та інтереси. На мою думку, важли-
во не боятися, проявити щирість, першому сказати: 
«Привіт!» і посміхнутись. І тоді зрозумієш, що все 
не так страшно, як здавалось на перший погляд. І так 
поступово, зі всіма знайомитись, і через деякий час із 
малознайомих людей ви станете друзями, бо в колек-
тиві головне – гарні стосунки. Тоді ти свої студент-
ські роки запам’ятаєш надовго і будеш з теплотою 
згадувати своїх одногрупників. 

Правильно говорять, що в усьому треба шукати по-
зитив. Ось і я так роблю. За цей короткий час я вже 
встигла познайомитись і здружитись з багатьма ді-
вчатами і хлопцями в Банківській академії. І впевне-
на, що за ці роки навчання ми станемо гарними друзя-
ми. Мені ж особливо пощастило, адже зі мною в одній 
кімнаті гуртожитку мешкає моя найкраща подруга. З 
нею я пережила в одному класі прекрасні шкільні роки, 
які ми згадуємо постійно. Саме подруга підтримува-
ла мене в складні моменти мого життя, давала гарну 
дружню пораду, і ми разом переживали найяскравіші 
моменти нашої дружби. Розумієш, що саме такі сто-
сунки треба цінувати і берегти. Я дуже вдячна тобі, 
моя подруго, Олю Василевська!

Бажаю всім студентам таких же вірних друзів і 
побільше позитивних емоцій!

Нещодавно студент групи ЕК-71 Іван Манжула, якого ви бачите на знімку, 
разом із ще кількома найкращими студентами сумських вишів отримав 
губернаторську стипендію. Іван – особистість цікава і багатогранна. Інтерв’ю 
з ним читайте на 2-й сторінці газети.

з повагою,  

ректор, професор                              а.о. Єпіфанов

Назустріч  
позитивНим емоціям

гаЗета Завжди відКрита для вас!
Редакція газети “АкадеМіх” щиро вітає всіх студентів  

із професійним святом і бажає удачі та здійснення всіх мрій!
Ми вдячні всім своїм читачам, шанувальникам, опонентам і особливо 

дописувачам. Дуже раді, що в цьому навчальному році розширилося коло 
наших юнкорів завдяки талановитим першокурсникам.  

І в цьому номері газети ви зможете прочитати їхні публікації. 
А тим, хто відчуває в собі творчий потенціал, але ще не встиг налагодити 

співробітництво з газетою, повідомляємо наші координати:
вул. Якіра, 10-а 

(одноповерхова будівля за гуртожитком № 3), кім.18.
Тел. 619-947.

Внутрішній телефон: 56-84.
Моб. 066-691-01-46.

E-mail: danilenko@academy.sumy.ua



оСоБиСтіСтЬ тетяна ГринДак, студентка групи п-61

знаЙомтеСЬ: перШокУрСники крістіна карпенко, студентка гр. БС-91
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партнерСтво

новини ГУртоЖиткУ

успішна 
«слобожанська 
осінь»

спільно  
з університетом 
вальяДоліДу

чемпіон 
«врятувався» 
вічним шахом

Творчі колективи акаде-
мії успішно виступили на 
Міжнародному фестивалі 
студентської самодіяльнос-
ті «Слобожанська осінь». 
У цьому новому заході бу-
ли представлені кращі но-
мери молоді із сумських 
вищих навчальних закла-
дів, а також із Курська. 
Від академії виступили во-
калістка, студентка групи 
ОА-81 Анастасія Бабко і величезний колектив спі-
ваків і танцюристів (понад 30 осіб), який показав 
чудову вокально-хореографічну композицію «Укра-
їно моя!».

За прекрасні виступи на фестивалі аматори сце-
ни з академії були нагороджені Кубком «Слобожан-
ська осінь-2009».

Нещодавно науковці кафедри міжнародної еконо-
міки отримали від своїх колег з Іспанії – університе-
ту Вальядоліду – запрошення взяти участь у міжна-
родному науково-дослідному проекті «Конкуренція 
та інноваційний розвиток у країнах ЄС та країнах-
сусідах: інституціональні фактори розвитку». ДВНЗ 
«УАБС НБУ» стала дев’ятим навчальним закладом, 
який приєднався до дослідження на етапі формуван-
ня відповідної заявки до Європейської комісії з осві-
ти. Основна умова участі у проекті – від країни має 
бути учасником лише один навчальний заклад. Крім 
ДВНЗ «УАБС НБУ», у проекті беруть участь на-
вчальні заклади з Іспанії, Румунії, Угорщини, Поль-
щі, Греції, Естонії, Латвії, Литви.

До учасників проекту висувалися дві вимоги – ма-
ти наукові інтереси за вказаними напрямами та воло-
діти іноземною мовою. На початку січня 2010 р. буде 
отримано рішення Європейської комісії про розмір  
бюджету проекту та строки його виконання.

У гуртожитку № 2 було проведено традиційний 
шаховий турнір, учасниками якого стали 13 чоловік. 
З метою економії часу (більшості гравців потрібно 
було здавати розділи своїх курсових робіт) першість 
провели за один ігровий день. Шахістів розподілили 
на три групи, переможець з кожної виходив у фінал, 
і там розігрувалися перші-треті місця. Враховуючи те, 
що троє гравців упродовж двох останніх років ділять 
між собою п’єдестал академічної першості, доцільно 
було їх “посіяти” у різних групах. Решту учасників 
розподіляли по групах “сліпим” жеребом. Слід за-
значити, що чимало першокурсників теж спробували 
себе у цій інтелектуальній грі і небезрезультатно.

Очікувано троє минулорічних переможців турніру 
захистили свої позиції: І місце посів Руслан Обель-
чак (кандидат у майстри спорту з шахів), ІІ місце 
виборов Олександр Бондаренко (І розряд), на тре-
тьому місці – Богдан Москаленко (ІІ розряд).

Проте без сенсації не обійшлося. Шахістка – дру-
гокурсниця Тетяна Новікова – змогла відстояти ні-
чию з переможцем турніру, причому к.м.с. Руслан 
Обельчак “врятувався” комбінацією, що призвела 
до вічного шаха. 

Тепер  будемо чекати Всеакадемічної першості, 
на якій минулорічні призери (мешканці гуртожит-
ку № 2) планують захистити свої титули. Звичайно, 
турнір  не відбувся б без активної організаторської 
та спонсорської допомоги оргкомітету та ради гурто-
житку № 2. Від імені всіх учасників турніру щиро 
їм за це дякуємо!

Богдан моСкаЛенко,
студент групи БС-73

КримсьКі “олімпійці”
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«треба вірити  
у власні сили,

В академії навчається багато розумних, впевнених, цілеспрямованих людей, 
яскравих особистостей. Один із них – студент групи ЕК-71 Іван Манжула 

– Як тобі вдалося 
отримати губерна-
торську стипендію? 
Що тобі в цьому до-
помогло?

– Хоч навантаження в 
академії й велике, я бага-
то працював і продовжую 
працювати. Хочу знати і 
розуміти більше. Я при-
йшов сюди, щоб у майбут-
ньому стати професіона-
лом і отримати гідну ро-
боту. А стипендію оцінюю 
лише як нагороду за висо-
кі бали в навчанні.

– Що стоїть най-
вище на шкалі твоїх 
життєвих пріори-
тетів?

– Найважливіше для 
мене – це моя сім’я, те-
перішня та майбутня. Є, 
звичайно, закономірні по-
треби у міцному здоров’ї, 
матеріальному статку. А 
взагалі, хочеться про-
стого людського щастя та 
можливості реалізувати-
ся в житті.

– Що для тебе 
сім’я?

 – При слові “сім’я “ 
в мене виникають лише 
світлі та приємні асоці-
ації. Це відправна точка 
розвитку кожного. Люди-
ні без сім’ї, як без час-
тини душі чи тіла, дуже 
важко жити.

– Охарактеризуй 
одним словом “лю-
блю”, “не люблю”.

– Люблю мріяти, але 
чомусь водночас відчу-
ваю, що мрії далекі від 
життя. Люблю читати, 
писати вірші. Люблю 
свою сім’ю.

Не люблю образ, шу-
му, “круті тусовки”. Не 
люблю мати проблеми та 
безсонні ночі…

– А що хотів би 
побажати студен-
там?

– Від себе хотілося б 
сказати студентам акаде-
мії: “Будьте цілеспрямо-
вані. Треба вірити у влас-
ні сили, і тоді все у вас 
обов’язково вийде! Вчіть-
ся, доки є можливість і 
такі першокласні умови, 
але й знаходьте час для 
відпочинку”. І ще раз від 
щирого серця хочеться 
подякувати викладачам 
академії, які допомага-
ють нам формувати наше 
майбутнє!

іван манжула: 

і тоДі все обов’язково вийДе!”

– На кого вчиш-
ся в академії? Чим, 
у першу чергу, керу-
вався, коли вирішив 
вступати до УАБС 
НБУ? Чи не шкоду-
єш про це?

– Я навчаюся за спе-
ціальністю “Економічна 
кібернетика”. Вступив в 
академію, бо хотів, щоб 
моя майбутня професія 
була пов’язана з інфор-
маційними технологіями.  
І не шкодую, адже дійсно 
пишаюся своїм навчаль-
ним закладом.

– Чим захоплю-
єшся, крім навчан-
ня? Як вважаєш: хобі 
заважає навчанню чи 
допомагає правильно 
спрямувати життє-
вий курс? 

– Люблю читати кни-
ги – художні та історич-
ні, слухати класичну му-
зику, знаходити цікаву 
інформацію та втілюва-
ти знайдене в своїх іде-

ях. Це сприяє моєму на-
вчанню. Вчуся формува-
ти особистий погляд на 
життя, розставляти жит-
тєві пріоритети. А от кін-
цеву мету свого життєво-
го курсу ще не визначив. 
Поживемо – побачимо.

– Що можеш вва-
жати своїм найбіль-
шим життєвим до-
сягненням?

– Свого часу на Все-
українській олімпіаді з 
математики та географії, 
яку проводила академія 
серед випускників шкіл, 
я виборов І місце, про-
йшовши на бюджет. Те-
пер маю прекрасну мож-
ливість здобувати май-
бутню професію в нашій 
академії.

– Знаю, що ти 
брав участь у сту-
дентському конкур-
сі на антикорупцій-
ну тематику. Чому 
досліджував саме цю 
тему?

– Проблема корупції 
завжди гостро стояла у 
світовій антикризовій по-
літиці, а в Україні – тим 
більше. Мої роботи з цієї 
тематики були визнані се-
ред кращих у Регіонально-
му конкурсі студентських 
творів і опубліковані в 
кількох періодичних ви-
даннях. За моєї участі бу-
ло видано книгу антико-
рупційного напрямку.

– Чи міг би назва-
ти себе свідомим па-
тріотом? Ти віриш 
у майбутнє України 
як європейської дер-
жави?

– Я вірю в духовну 
силу та ясні  думки мо-
їх предків, які плекали 
надію здобути незалеж-
ну державу. Сьогодні я 
просто не маю права їх 
розчаровувати. Я вірю в 
майбутнє України і таки 
є свідомим патріотом. Я 
знаю, що нам творити це 
майбутнє.

Осінь. Дерева та кущі 
одягнені в жовтогарячі та 
червоні кольори. Дощ, че-
рез який світ робиться сум-
ним і безрадісним. Люди, 
які поспішають на роботу з 
парасольками, стають схо-
жими на гриби з різнобарв-
ними капелюшками.

Для кримчан, які віді-
рвалися від своїх домівок, 
друзів, близьких та коха-
них людей, було дуже важ-
ко адаптуватися до нових 
умов. Особливо це стосу-
ється навчання та прожи-
вання. Не будемо забувати, 
що зразу ж ми опинилися 
без матусі, яка приготувала 
б щось смачненьке та змуси-
ла б з’їсти, без батька, який 

будив би зранку словами: 
“Прокидайся, а то запіз-
нишся на навчання!”.

Але, звичайно, готель-
гуртожиток “Олімпій-
ський” зустрів нас дуже 
тепло та привітно. Особли-
во хочеться сказати велике 
“спасибі” Петренко Жан-
ні Геннадіївні за розумін-
ня та терпіння. Кожного з 
нас поселили в чудові но-
мери з гарними умовами. 

Всі ми, мешканці гур-
тожитку, – велика дружна 
родина. Кожен може при-
йти на допомогу в скрут-
ну хвилину. Якщо треба 
прокинутися зранку – тобі 
допоможе музика, від якої 
трясуться стіни, включена 

твоїми сусідами о 6-й ран-
ку, а якщо тобі потрібно 
зробити домашнє завдання 
– допоможуть, але тільки 
за невеличку, таку малень-
ку шоколадку…

А найстрашніше для 
студента – це ранок! Іно-
ді дуже смішно спостері-
гати за людиною, котра 
намагається розплющити 
очі та при цьому говорить 
насправді геніальну фра-
зу: “Так, так, я вже, ну 
ось, зараз, ще 10 хвилин 
і прокинусь”, але через 
хвилину вже засинає… 
Прокинутися їй допома-
гає сусід або сусідка зі 
склянкою холодної водиці 
на заспане обличчя… Або 

ще така картинка з нату-
ри. Уявіть, ви зранку спо-
стерігаєте за “істотою”, яка 
сповзає з ліжка і так пере-
міщається до ванної кімна-
ти, а вже через 10 хвилин 
вистрибує звідти повна сил 
та енергії! 

Кримчани привітні, 
уважні та дружелюбні. 
Ми одразу стали друзя-
ми не тільки між собою, 
а й із старшокурсниками. 
Вони допомагають нам у 
навчанні та у повсякден-
ному житті. Ми їм дуже 
вдячні за це.

Отже, хотілося б поба-
жати своїм землякам не су-
мувати і в кожній ситуації 
бачити тільки позитивне. 
А всім студентам – успіхів 
у навчанні та, звичайно, в 
коханні! 
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студенти

Запрошення  
від Фонду 
«Thales»

Осіннього вечора в 
затишному актовому за-
лі гуртожитку № 3 зібра-
лися розумні, кмітливі 
студенти різних курсів 
УАБС НБУ, які меш-
кають у гуртожитках  
№ 1, 2 та 3, для того, щоб 
проявити свій інтелект 
на чемпіонаті «Що? Де? 
Коли?». Кожна коман-
да трішки хвилювалася, 
а мабуть, найбільше сту-
денти І курсу, бо для них 
це було вперше.

Всього в чемпіонаті 
взяло участь 9 команд: 8  
із УАБС і одна команда 
сумських старшокласни-
ків. Отже, назвемо учасни-
ків: «Фрактал» (гуртожи-
ток № 2 ); «Кришталева 
сова» (гуртожиток № 2); 
«№ 44» (гуртожиток № 1); 
«Факторіал» (гуртожиток  

№ 2); «Академіки» (гурто-
житок № 1); «Зубр-р-р-р» 
(гуртожиток № 2); «Фе-
міда» (гуртожиток № 3); 
«6 гігабайт» (гуртожиток  
№ 2); «25-й кадр» - коман-
да старшокласників.

Учасникам пропону-
валися запитання на іс-
торичну тематику, про 
мистецтво та на логіч-
не мислення. Відпові-
ді були часом дуже ці-
каві, після яких в залі 
навіть лунав сміх. Між 
турами влаштовувалася 
п'ятихвилинна перерва, і 
потім виконувався музич-
ний номер  для того, щоб 
учасники могли трішки 
відпочити. 

І ось пролунало остан-
нє запитання, і всі коман-
ди з нетерпінням стали 
очікувати підсумків зма-

Науковці ДВНЗ «Українська академія банків-
ської справи НБУ» отримали від колег із універ-
ситетів Великобританії та Греції запрошення взяти 
участь у науково-дослідному проекті фонду Євро-
пейської комісії з освіти «Thales». Зазначений фонд 
щорічно виділяє великі кошти на наукові проекти 
за участі університетів ЄС та країн-сусідів. Цього 
року один із провідних вишів Греції – університет 
Афін – сформував заявку на отримання гранта від 
фонду з метою проведення наукового досліджен-
ня на тему «Реформи корпоративного управління 
в Європі: інституціональні складові та механізми» 
(Corporate  Governance  Reforms in Europe: New 
institutions and mechanisms). До участі у проекті на 
етапі подання матеріалів до Європейської комісії з 
освіти долучилися науковці з університету Брунель 
з м. Лондон (Великобританія) та ДВНЗ «Україн-
ська академія банківської справи НБУ». Сформо-
вано три науково-дослідні групи в кожній із країн 
– Великобританії, Греції та Україні.

До науково-дослідної групи ДВНЗ «УАБС 
НБУ» увійшли: керівник групи – доктор  управ-
ління бізнесом, канд. екон. наук, доцент кафе-
дри міжнародної економіки О.М. Костюк; д-р  
екон. наук, професор, завідувач  кафедри фінансів  
І.О. Школьник; аспіранти кафедри міжнародної 
економіки В. Фіронова та Д. Говорун. На початку 
грудня цього року буде остаточно сформовано бю-
джет проекту, який дозволить учасникам проекту 
запланувати значну кількість закордонних відря-
джень для участі у міжнародних конференціях та 
семінарах, отримати кошти на видання власних мо-
нографій, зокрема іноземною мовою за кордоном, 
та ін. Тривалість проекту – 3 роки. 

анонС

квн яна кЛімова, студентка гр. БС-91
гань. Після підрахування 
балів ведучий оголошує 
результати. Третє місце 
здобули студенти гур-
тожитку № 2 (коман-
да «Зубр-р-р-р»). Друге 
місце вибороли також 
студенти гуртожит-
ку № 2 («Кришталева 
сова»), а переможцями 
стали студенти гурто-

житку № 1 («№ 44»). 
Кожна команда-учасник 
отримала призи. Усі за-
лишились задоволеними. 
Свято вдалося на славу. 
Наша академія може пи-
шатися такими розумни-
ми студентами!

анастасія ДениСЮк, 
студентка групи БС-92

віДзнаки

наГороДа 
полковнику 
українськоГо 
козацтва

14 жовтня, на Покрову, нагороджений Почесною 
грамотою голови обласної державної адміністрації 
завідувач  кафедри соціально-гуманітарних дис-
циплін академії, доктор  філософських наук, про-
фесор І.П. Мозговий “за сумлінну, плідну працю, 
високий професіоналізм, активну громадську ді-
яльність та з нагоди Дня Українського козацтва”. 
На Сумщині Іван Павлович  добре знаний не лише 
як науковець, а й як активний громадський діяч. 
Він – заступник голови комісії з етики при голові 
облдержадміністрації, голова обласного відділен-
ня Української асоціації релігійної свободи, а та-
кож полковник Українського козацтва, заступник 
крайового отамана з питань церковно-державних 
відносин.

Українське козацтво – це громадська органі-
зація, гетьманом якої є сам Президент України  
В.А. Ющенко. Організація покликана відроджува-
ти найкращі народні традиції, прищеплювати сво-
їм співвітчизникам, а особливо молоді, любов до 
України, повагу до праці, спорту, будувати свою 
роботу на гуманістичних засадах. Цими та багатьма 
іншими питаннями успішно опікується справжній 
український козак Іван Мозговий.
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Готуємось 
До наукової 
конференції

наш «фреш» – 
найкращий!

12-13 листопада в академії відбудеться тради-
ційна, вже ХІІ, Всеукраїнська науково-практична 
конференція “Проблеми та перспективи розвитку 
банківської системи України”. Для участі в роботі 
конференції запрошені фахівці Національного бан-
ку України, провідних банків держави, наукових та 
аналітичних установ, вищих навчальних закладів, 
провідні вчені з усіх куточків України та зарубіжжя 
– всього понад півтори сотні учасників.

Незважаючи на те, що конференція має статус 
Всеукраїнської, до Сум знову планують приїхати за-
рубіжні гості з Вищої школи Бундесбанку (Німеччи-
на), з Банківської школи з Познані (Польща), Бан-
ківської школи Праги та Технічного університету  
м. Острава (Чехія), а також з вищих навчальних за-
кладів Росії та Білорусі. Організатори конференції, 
як завжди, сподіваються на плідну, цікаву роботу.

Люди не можуть жити без гумору, адже саме він 
є добрим і веселим помічником, який дозволяє лег-
ко виходити із найнеприємніших ситуацій, створює 
теплу атмосферу в компанії друзів і просто робить 
яскравим наше сіре, буденне життя.

Наша академія теж може похвалитися митцями 
дотепного слова та гумористичних сценок, які сміли-
во відстоюють честь нашого закладу.

Одним із таких “сміливців” є команда “Фреш“, 
створена минулого року. Організували цю веселу ком-
панію студенти Віталій Акуліч (гр. БС-71),  Дмитро 
Паращук (гр. БС-72), Євген Змієвський (гр. П-82) і 
Яна Петрова (ЕК-72). Незважаючи на те, що коман-
да зовсім молода, вона досягла гарних результатів у 
своїй творчості. Так, восени на фестивалі “Перлина 
біля моря“, який проходив у смт Затока Одеської 
області, команда стала найкращою у своїй грі, тобто 
посіла I місце в цьому заході і закріпила за собою 
права лідера серед молодих команд КВН.

Своєю першістю студенти завдячують улюбленим 
наставникам – Олені Петрівні Купрійчук і Марині 
Михайлівні Гузь, які завжди підтримують і допома-
гають наполегливим учням у їхній нелегкій, але ве-
селій праці.

Хочеться привітати цю веселу, дружну команду 
“Фреш“ із вагомою перемогою і подякувати їй за те, 
що вона привносить у наше життя щасливі хвилини, 
коли забуваєш про все на світі й насолоджуєшся без-
турботним життям.

Залишайтеся ж і надалі такими кмітливими, ці-
кавими і креативними! Ми у вас віримо!!!Надворі тихо і нечутно.

Надворі мертво і без слів.
Лиш десь далеко в річці мутно
Виходять води з берегів.

Десь там зозуля закувала,
Десь там роздався гучний крик,
Десь там дитина заридала,
Десь там зловмисник просто зник.

Там голод, смуток і незгода.
Там хтось харчами дорожить.
Не винна в тім усім погода,
Людська рука не раз дрижить.

Підкралась чорна смерть з косою.
Підкралась темна, наче ніч.
Взяла й змела село рукою,
Погасла чисто вимазана піч.

Померли люди, зникли із землі.
Кругом пустир, і вітер скрізь гуляє,
Десь виє пес на ганку в самоті.
Його дитячий голос не гукає.

Пробачте нам, що хліб увесь поховали.
Пробачте нам за їх гріхи.
Пробачте нам, що ми тоді не знали,
Як крали з  жмень старечої руки.

Пройшли роки, і втихли ваші муки.
Пройшли роки, та серце ще болить. 
Якби змогли,  ми б вклали в ваші руки
Ввесь хліб,  нехай до вас він долетить…
    

олена БаЛака,
студентка групи п-61

там голод, 
смутоК  

і неЗгода…
Присвячується всім,  

хто помер  
у роки Голодомору



конкУрСи інна та Світлана пеДЧенко, студентки групи ф-92

оСоБиСтіСтЬ владислав ЛевЧенко, студент групи ек-92

Веселим, запальним, 
сповненим неймовірних 
емоцій та вражень – таким 
нам запам’ятався вечір 
22 жовтня, що проходив 
під багатообіцяючою на-
звою “Нові імена”. Кожен 
навчальний рік відкри-
ває нові таланти та вмін-
ня першокурсників. Саме 
цього дня нам пощастило 
отримати заряд енергії від 
нового поповнення сту-
дентства. УАБС НБУ зна-
йшла нові обличчя, які, 
можливо, у майбутньому 
будуть представляти ака-
демію на різних конкур-
сах. І юні актори, і скри-
палі, і танцюристи та спі-
ваки змогли проявити себе 
цього вечора. Безперечно, 
кожна група мала свою 
особливу “родзинку”. 

Бурхливі оплески отри-
мав виступ студентів гру-
пи БС-93 Дмитра Харчен-
ка та Дмитра Хіляя. Їхні 
голоси завоювали при-
хильність глядачів.

Із танцювальних но-
мерів ми хотіли б виділи-
ти ліричний танець пред-
ставників групи Ф-91 
Яни Ходзіцької та Оле-
га Макаренка. Як тільки 
вони з’явилися на сцені, 
всі глядачі буквально не 
могли відірвати від них 
свої погляди. Виступ був 

Його гра на форте-
піано незвичайна, за-
чаровує слух, хвилює 
почуття, змінює думки. 
Вона бездоганна, бо йде 
із самого серця, наче по-
тік божественного сяйва 
в просторі й часі.

Олексій Кравченко 
– студент групи БС-61 
– народився в Лебеди-
ні. Сім років присвятив 
навчанню в місцевій му-
зичній школі. З самого 
дитинства хлопець виріз-

нявся особливим творчим 
талантом, абсолютним 
слухом та тонкою чутли-
вістю до музики, успад-
кованими від батька та 
діда. Ще школярем допо-
магав настроювати цілий 
духовий оркестр. Льоша 
– юний композитор, май-
стер імпровізації, особли-
во любить створювати му-
зичні образи в джазовому 
стилі. Викладачі музшко-
ли говорили, що це осо-
бливий дар, як у Моцарта 

чи Бетховена, і поклада-
ли великі надії на моло-
дого музиканта.

Олексій все-таки об-
рав іншу дорогу: всту-
пив до Банківської ака-
демії, щоб здобути прак-
тичну спеціальність, але 
й із музикою не розлу-
чається. Спілкуючись із 
юнаком, одразу розумі-
єш, що це – високоеру-
дований студент. 

 – Успішне навчання 
в академії не дає можли-

tAlAntY

вості приділяти багато 
часу музиці, – говорить 
він, – і все-таки намага-
юся якомога частіше гра-
ти на інструменті.

До речі, в гуртожитку 
№ 2, де мешкає О. Крав-
ченко, запровадили му-
зичні четверги. У ці дні о 
19-й годині Олексій дарує 
всім бажаючим свої імп-
ровізації на фортепіано. 
Хлопець сам запропону-
вав: у цей час у кімнаті 
відпочинку має панува-
ти вільна атмосфера: в 
будь-який момент можна 
зайти і вийти, можна чи-
тати газети чи працюва-
ти за ноутбуком, а мож-
на просто сидіти й насо-
лоджуватися музикою. У 
юного композитора є свої 
шанувальники, які з не-
терпінням чекають таких 
вечорів.

А ще без музичного 
супроводу О. Кравчен-
ка рідко коли відбува-
ються заходи в мистець-
кій галереї, студента 
запрошують виступити 
на загальноакадемічних 
святах. 

“Кожен сам будує 
своє життя, тому не че-
кай допомоги, а намагай-
ся сам вийти в люди”, 
– ось особлива формула 
успіху О. Кравченка, 
яка завжди допомагає 
йому не здаватися і на-
полегливо працювати. 

Від себе особисто хо-
чу побажати тобі, Олек-
сію, здійснення всіх на-
мічених планів, а також 
натхнення завжди тво-
рити і дарувати оточу-
ючим свою прекрасну 
музику.

справді неймовірним. 
Надзвичайно цікавий 

театралізований номер 
подарувала нам група 
МЕ-92, яка за короткий 
час розкрила та показала 
всі сторони студентського 
життя. Невипадково во-
ни викликали захоплення 
у глядачів. А чи не най-
дружнішою і найартистич-
нішою, на наш погляд,  ви-
явила себе група Ф-93.

Не можна залишити 
поза увагою  пісню про 
Севастополь у виконан-
ні Романа Плеханова та 

Кирила Ребракова. Це 
був особливо зворушли-
вий момент вечора. Під 
час виступу хлопців усі 
студенти академії з АР 
Крим підвелися зі своїх 
глядацьких місць і співа-
ли разом з ними. Це свід-
чить про їхню патріотич-
ність та любов до рідно-
го краю.

Найніжніші струни 
душі зачепили пісні у 
виконанні Вікторії Ле-
онтович і Тетяни Рогаль 
(ОА-91), Катерини До-
рошук, Ольги Видрі та 

Марини Сапожнікової 
(ОА-92), чарівні звуки 
скрипки Каміли Мохам-
мад, “Циганочка” Дар’ї 
Титаренко та багато ін-
ших виступів… Якщо по-
чати розповідати про всі 
номери, то не вистачить 
навіть газети.

 Ми дякуємо ор-
ганізаторам конкурсу 
“Нові імена” за те, що во-
ни подарували маленький 
шанс розкрити великі та-
ланти. А першокурсни-
кам бажаємо наснаги та 
нових перемог!
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нові «ЗірКи» в аКадемії

наш моцарт

Прекрасно, коли завдяки своїм зусиллям, старанням людина йде до мети, прагне 
стати успішною особистістю. Я маю знайомих, котрі досягли високих результатів 
у певному роді занять, наполегливо працюючи й роками удосконалюючи свої 
навички. Вони впевнені в своїх силах і водночас скромні, завжди планують 
свій графік, заповнюючи вільний час корисними справами. Нещодавно на 
відкритті художньої виставки у мистецькій галереї “академічна”я зустрів таку 
особистість

конкУрСи

Лірика анна СЛавко, студентка групи п-63

Підбито підсумки конкурсу талановитої молоді 
серед першокурсників. Журі визначило перемож-
ців у таких номінаціях:

“Найкраща група”
І місце – група Ф-93;
ІІ місце – група ОА-92;
ІІІ місце – група ОА-91.

“Вокал (соло)”
І місце – Рогаль Тетяна (ОА-91);
ІІ місце – Дорошук Катерина (ОА-92);
ІІІ місце – Леонтович Вікторія (ОА-91).

“Вокал (дуети, тріо)”
І місце – Лісовенко Юлія, Бойко Олена (П-91);
І місце – Леонтович Вікторія, Рогаль Тетяна (ОА-91);
ІІ місце – Дорошук Катерина,  
Видря Ольга, Сапожнікова Марина (ОА-92);
ІІІ місце – Плеханов Роман,  
     Ребраков Кирило (Ф-93).

“Хореографія”
І місце – Молчанова Маргарита (Ф-93);
ІІ місце – Крапівіна Анастасія ( Ф-91);
ІІІ місце – Титаренко Дар’я (МЕ-91).

“театральний жанр”
І місце – “Еволюція музики” (МЕ-92);
ІІ місце – “Візитка” (ОА-92);
ІІІ місце – “Казка” (ОА-92).

“Художнє читання”
І місце – Волосовець Анна (П-92);
ІІ місце – Крапівіна Анастасія (Ф-91);
ІІІ місце – Тітаренко Аліна (ОА-91).

“Інструментальний жанр”
І місце – Мохаммад Каміла (МЕ-91);
ІІ місце – Лисенко Аліна, Лебідь Алла (ОА-93);
ІІІ місце – Охотник Ольга (П-93).

“Оригінальний жанр”
І місце – Сидорук Тетяна (акробатика) – (ОА-93);
ІІ місце – боді-арт (Ф-92).

“Конкурс ведучих”
І місце – Калачева Яна, Єременко Ілля (П-93);
ІІ місце – Гусак Наталія, Мітюн Костянтин (ОА-91);
ІІІ місце – Братушка Василь,  
     Матвійчук Вероніка (МЕ-92).

результати конкурсу  
„нові імена-2009”

ми ніколи  
не буДемо разом!

Обмін нотами і протестами,
Знов ти видворив мого консула.
Арбітражі, комісії з тестами,
Втрата місій обміну досвідом.

Ми не будемо більше партнерами,
І припиним торгові зносини,
І ми станем закритими темами
Назавжди із  цієї осені.

А кордони всі делімітуємо,
Вже угоди усі денонсовано.
Громадян своїх порятуємо
Один від одного як репресованих…

Воєнну доктрину я переписую:
Ти тепер – стратегічним ворогом.
Ти десь там, за залізной завісою.
Ти війська підтягуєш повагом.

І це буде війна не за правилами,
З репараціями і контрибуціями.
Ми окопи тілами завалимо,
Нас чужі МЗС – резолюціями.

І на перемир’я не згодимось,
Не прийдемо на переговори.
Добрі послуги нам пропонує хтось,
Але він лиш дарма говорить…

Ми ніколи не будемо разом!
Ти абсолютна persona non grata!
То була відверта образа –
Так сказала судова палата…

Міжнародному праву присвячується…
Ф
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ZdoRov’YA

СЛово – не ГороБецЬ...
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Спорт

ЧЕМПІОНат ОбластІ  
з лЕгКОатлЕтиЧНОгО КрОсу

У міському парку культури і відпочинку  
ім. І. Кожудеба відбувся чемпіонат Сумської області з 
легкоатлетичного кросу та спортивної ходьби, присвя-
чений пам’яті заслуженого тренера України та СРСР 
В.І. Полякова. Вдало на цих змаганнях виступив сту-
дент академії Євген Гуцол (гр. ЕК-71), який показав 
другий час (9 хв. 53 сек.) на дистанції 3000 м. Також 
срібну нагороду на дистанції  2000 м з результатом 7 
хв. 01 сек. виборола студентка обліково-фінансового 
факультету Тетяна Махотіна (гр. ОА-63).

Відзначимо, що Тетяна не зупинилася на досяг-
нутому результаті і 14 жовтня, у День свого наро-
дження, поповнила скарбничку здобутих медалей 
ще однією срібною нагородою, завойованою на чем-
піонаті області серед ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації, 
на дистанції 1000 м з результатом 3 хв. 13 сек. У за-
гальнокомандному підсумку змагань, завдяки спіль-
ним зусиллям легкоатлетичної збірної, команда ака-
демії стала бронзовим призером чемпіонату області 
серед ВНЗ. 

сПартаКІада з футзалу  
та сПОртиВНОї аЕрОбІКи сЕрЕд ВНз Нбу
На початку жовтня у стінах легкоатлетичного ма-

нежу відбулася Спартакіада серед вищих навчальних 
закладів Національного банку України. Змагання 
зібрали найсильніші студентські збірні команди з 
футзалу та спортивної аеробіки  Львівського, Чер-
каського, Харківського інститутів банківської справи 
Університету банківської справи НБУ і, звичайно, не-
переможну команду Державного вищого навчального 
закладу “Українська академія банківської справи На-
ціонального банку України”. У перший день змагань 
футзальна команда академії не залишила шансів на 
перемогу суперникам із Черкас, завдавши поразки з 
рахунком 4:0. Другий день змагань розпочався ви-
ступами чарівних колективів академії,  Львівського, 
Черкаського інститутів, які продемонстрували неза-
бутні композиції зі спортивної аеробіки. Команда ака-
демії здобула перемоги у номінаціях степ-аеробіка, 
хіп-хоп-аеробіка, черліденг. Продовженням другого 
дня змагань стала зустріч  між збірними командами 
академії і Львівського інституту – це був найзапеклі-
ший матч  турніру, перший тайм якого завершився 
з рахунком 1:0 на користь академії, але в другому 
таймі наші футболісти спромоглися “дотиснути” су-
перника і кінцевий рахунок на табло став 8:3 на ко-
ристь Сум. У заключний день змагань гравці нашої 
команди зустрічалися зі студентами Харкова. На три 
голи гостей збірна академії відповіла шістьма забити-
ми м’ячами. У підсумку змагань чемпіоном Спарта-
кіади з футзалу серед ВНЗ НБУ з дев’ятьма набра-
ними очками стала команда академії. Другий рядок 
турнірної таблиці з шістьма очками посіла команда 
Львівського інституту, яка поступилась лише госпо-
дарям змагань. Третє місце з трьома очками виборола 
збірна команда Харківського інституту. 

сПартаКІада з шашОК
Завершилися змагання академіади з шашок, які 

зібрали рекордну кількість учасників за всю історію 
проведення цього турніру. Особливо приємно, що 
значно зросла кількість учасників слабкої статі. Пере-
можцями і призерами академіади стали такі студенти: 
серед дівчат перше місце виборола Амінат Омардібі-
рова (гр. Ф-82), на другу сходинку п’єдесталу під-
нялася Юлія Куксенкова (гр. БС-93), бронзу зма-
гань виграла Марина Якуб (гр. Ф-82). Серед юнаків 
переможцем став Артур  Храпач  (гр. Ф-52), друге 
місце у Ярослава Білевщука (гр. ЕК-62), третє місце 
поділили між собою Руслан Обельчак (гр. БС-71) і 
Богдан Монастирук (гр. П-61). Також юнацька збір-
на академії, сформована з переможців і призерів ака-
деміади, стала срібним призером міської спартакіа-
ди з шашок серед вищих навчальних закладів ІІІ-ІV 
рівнів акредитації. 

ВІдКритий ЧЕМПІОНат суМсьКОї ОбластІ 
зІ сПОртиВНОї та фІтНЕс-аЕрОбІКи

У спортивному залі СумДУ 9-10 жовтня відбув-
ся відкритий чемпіонат Сумської області зі спортив-
ної та фітнес-аеробіки. Кращі команди області, а та-
кож спортивні колективи Луганщини представляли 
свої композиції в індивідуальних виступах, зміша-
них парах, трійках, базовій аеробіці, степ-аеробіці, 
фанк-аеробіці. На цих змаганнях збірна команда ака-
демії продемонструвала найкращі якості, виборов-
ши дві срібні нагороди у номінації” степ-” і “фанк-
аеробіка”.

Багато років людство 
шукало взаємозв’язок 
між словом і свідомістю. 
Точніше, воно намагалося 
зрозуміти, як це відбува-
ється. Серед перших уче-
них, які безпосередньо 
займалися цим питан-
ням, був і доктор біології 
Іван Бєлявський. Саме 
він спробував з’ясувати, 
яким чином на людський 
організм впливають не 
якісь там величезні бло-
ки інформації, а прості 
односкладові слова. Сім-
надцятилітнє досліджен-
ня Бєлявського, до якого 
поступово приєдналася 
велика група його ко-
лег, увінчалося не просто 
успіхом, а справжнім від-
криттям. Ученим вдалося 

довести, що кожне вимов-
лене нами слово дуже ви-
разно впливає на наші з 
вами ж гени. У результаті 
дії слова через якийсь час 
ми не просто передаємо 
видозмінені гени нащад-
кам, але й змінюємо влас-
ний генетичний код, який 
стосується темпів старін-
ня і терміну життя! 

Виявляється, різні сло-
ва по-різному заряджені, 
причому так само, як і в 
фізиці, зарядів може бути 
тільки два: позитивний і 
негативний. Так ось, будь-
яка матірщина іде зі зна-
ком «мінус». Уже на по-
чатку 90-х згадана група 
учених випустила у світ 
книгу з безліччю прикла-
дів, пов’язаних із багато-

лиХослів'я руйнує 
наші гени?
більше половини населення, незважаючи на 
соціальну приналежність, щодня вживає “міцне 
слівце” з приводу і без нього. Хоча релігія, а тепер 
уже й наука попереджають: лихослів’я є смертельно 
небезпечним для здоров’я

Тож знайомтесь – Те-
тяна Махотіна, студент-
ка 4-го курсу обліково- 
фінансового факультету, 
яка приїхала до нас із 
мальовничого Великопи-
сарівського району Сум-
ської області.

Мабуть, немає в ака-
демії такого студента чи 
викладача, який би не чув 
про Таню, а якщо я по-
миляюсь, то це одиниці! 
У кожному номері газети 
“АкадеМіх” ми читаємо 
про досягнення цієї сту-
дентки, адже такої обдаро-
ваної  і наполегливої лю-
дини годі й пошукати!

Таня успішно поєднує 
спорт із навчанням, лю-
бить музику й природу, 
але все ж таки легка ат-
летика – один із головних 
пріоритетів  в її житті. А 
потрапила Таня у свою 
майбутню стихію випад-
ково. На першому курсі 
якось і не задумувалась 
над легкою атлетикою, 
грала у футбол і досить 
добре, багато проводила 
часу з друзями. Але одно-
го дня майбутній тренер 
запропонував спробува-
ти себе у бігу, і згодом 
єдина спроба переросла 
у серйозне захоплення, 
без якого тепер дівчина 
себе не уявляє. Мабуть, 
таки спорт у неї в крові, 
адже тато Тані теж захо-
плювався легкою атлети-
кою та й зараз полюбляє 
футбол.

Сьогодні Таня із за-
доволенням тренується 
тричі на день (тільки уя-
віть собі!), веде здоровий 
спосіб життя, має чудову 
фізичну форму і високі 
результати. Звичайно ж, 
часу на все не вистачає, 
але наполегливість і не-
втомна праця дають свої 
плоди.

Кількість змагань, у 
яких брала участь Таня, 
неможливо перерахува-
ти, а кількість зайнятих 
місць на п’єдесталі вра-
жає, адже кожного ра-
зу вона поповнює свою 
скарбничку нагородами. 
Зокрема, немає в Сумах 
рівних нашій героїні на 
дистанції 400 м. На дис-
танціях понад 500 м Та-
ня завжди в призерах, а 
на 200-метровій доріж-
ці до спортивного роз-
ряду КМС залишається 
декілька сотих секунди! 
Цього літа Таня теж май-
же не відпочивала, адже 
саме була пора чемпіона-
тів різного рівня, на які 
потрапляють тільки най-
кращі. Зокрема, це Ку-
бок України в Ялті, потім 
чемпіонат України серед 
молоді в Донецьку, а по-
тім знову чемпіонат Укра-
їни в Ялті, але вже серед 
дорослих. На всіх цих 
змаганнях Таня показа-
ла себе як сильна спортс-
менка і склала серйозну 
конкуренцію чемпіонам 
України і світу.

Я знаю Таню вже до-
сить давно і можу сказа-
ти, що вона надзвичай-
но щира і добра людина, 
яка ніколи не відмовляє 
у допомозі, завжди усмі-
хається і дарує всім чу-
довий настрій. Ще во-
на надзвичайно наполе-
глива і впевнена у собі, 
якщо ставить мету, то 
обов’язково досягає її. На 
тренуваннях і змаганнях 
Т. Махотіна – приклад 
і стимул для всіх нас, 
спортсменів академії.

А що ж полюбляє Та-
ня? Любить поспати піс-
ля напруженого трену-
вання, любить помилува-

тися природою, обожнює 
морепродукти та гречку з 
молоком. Негативно ста-
виться до розталого сні-
гу, до злих і заздрісних 
людей і до осіб, які зава-
жають відпочивати. Тож 
стережіться!

А наостанок хочеться 
побажати Тетянці здобут-
ків у спортивній кар’єрі 
та успіхів в обраній про-
фесії, а ще – міцного 
здоров’я для здійснення 
планів та мрій, адже по-
переду в неї ще не одна 
Олімпіада!!!

олена БаЛака,
студентка групи п-61

вперед, до олімпіади!
Кожному з нас доводиться щось робити для душі… 
Хтось захоплюється музикою, хтось танцями, хтось 
пише вірші, а хтось не робить нічогісінько… але у 
більшості випадків це просто хобі. людина, про яку я 
хочу розповісти, має серйозне і складне захоплення 
– спорт. Я б сказала, що це не просто захоплення, а 
стиль і сенс життя…

річними спостереження-
ми за конкретними людь-
ми. Усе це були люди од-
ного віку, але одну їхню 
частину становили затяті 
лихослови зі стажем, а 
іншу – противники «міц-
них висловів». Досліджен-
ня показали, що у матір-
щинників дуже швидко 
виявляються вікові зміни 
на клітинному рівні, що 
ведуть до всіляких боля-
чок. У другій же групі ре-
зультати були протилеж-
ними. Зокрема, організм 
п’ятдесятилітньої вчи-
тельки російської мови, 
незважаючи на її нервову 

перемоГли 
найсильніші

роботу, виявився молод-
шим від паспортного віку 
на 13-15 років. Одне сло-
во, мат сприяє швидкому 
старінню. 

Спробуємо копнути іс-
торичний шар «бруду», 
тобто з’ясувати, з чого цей 
самий мат починався. Мо-
вознавці дослідили, що 
слова загальновживано-
го мату мають демонічне 
походження. Тобто перед 
нами – реальні імена де-
монів – утіленого, особис-
тісного Зла! З тим же ре-
зультатом, що й пращури, 
які зверталися до Зла, аби 
покарати когось за прови-
ну, – ми накликаємо це 
Зло собі на голову з дня 
на день, з року в рік. 

Матюки – негатив у 
всіх відношеннях. Тому 
церква завжди боролася з 
лайкою, стверджуючи, що 
матірщинник «не наслідує 
Царства Божого». Релігія 
в унісон із наукою твер-
дить: кожен, хто вживає 
паскудні слова, ображає 
не тільки Бога, але й об-
раз Божий у собі самому, 
піддаючи його руйнуван-
ню на всіх рівнях – від 
здоров’я до долі. 
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Навчаючись у школі, 
я постійно брала участь у 
різних олімпіадах, була 
членом редколегії Шост-
кинської районної між-
шкільної газети «Шкіль-
не сузір'я», яка була ви-
знана кращою в Україні. 
Крім цього, я стала пере-
можцем І і ІІ етапів кра-
єзнавчої вікторини «Сум-
щина» та конкурсу твор-
чих робіт. 

Найпам'ятнішим мо-
ментом у моєму житті 
став випускний вечір. Це 

був той момент, коли зі 
смутком у душі і радіс-
тю на обличчі юні краси-
ві принцеси-випускниці та 
хлопці-орли прощаються з 
дитинством і вирушають у 
доросле життя. Незважа-
ючи на численні клопоти, 
це були найпрекрасніші 
вечір, ніч  та світанок, що 
символізували початок но-
вого етапу в житті.

Перші дні в академії 
були багатообіцяючими. 
Знайомство з деканатом 
та викладачами справи-

ло досить приємне вра-
ження. Сподобався мені й 
гуртожиток №2 прекрас-
ними умовами і чудовим 
персоналом.

Кожен бажає, щоб йо-
го життя склалося якнай-
краще, але не всім це вда-
ється. Усе потребує зна-
чних зусиль. Я теж мрію 
досягти чогось в житті, та 
це буде потім. А поки що 
буду навчатися і насоло-
джуватися життям, адже 
студентські роки, безпе-
речно, найкращі!

Був прекрасний субот-
ній ранок. Ще в ліжку я 
згадала, що на столі су-
мує недорозв’язаний при-
клад із вищої математики. 
Це, звісно, трохи зіпсува-
ло мій грайливий настрій, 
але я не стала концентру-
вати на цьому увагу, тим 
більше, що викладач  на-
віть поскаржився, що йо-
му вже скоро буде снити-
ся мій зошит, з яким я по-
стійно бігаю до нього на 
перевірку.

Тому про матриці я 
швидко забула і зосере-
дила свій погляд на Тані, 
яка лежала навпроти мене. 
Було видно, що їй снить-
ся якийсь цікавий сон: во-
на солодко посміхалась. 
Страшенно не хотілося 
вставати, але стрілка го-
динника невпинно набли-
жалася до дванадцятої. А 
ви і уявити собі не можете, 
скільки справ у студента-
першокурсника! Тому, по-
долавши лінь, яка оволо-
діла моїм тілом і душею, 
я вискочила з-під теплої 
ковдри і, намагаючись як-
найшвидше добігти до ван-
ної кімнати, перечепилася 
через капці моєї другої су-
сідки Ані. Ці обставини й 
обірвали її міцний тринад-
цятигодинний сон, що ви-
кликало бурю емоцій. Від 
шуму прокинулася й Та-
ня. Всі швидко забігали по 

кімнаті, натикаючись одна 
на одну.

Незабаром з’ясу ва-
лося, що ми зголодніли, 
але куховарити особливо 
не хотілося. І знову, пе-
ресиливши лінь, ми пішли 
на кухню. Там побачили 
хлопців, які смажили си-
нє м’ясо і варили зелену 
картоплю. У ході розмови 
стало зрозуміло, що м’ясо 
лежало в морозилці ще з 
часів царя Гороха, а карто-
плю вони купили в бабусі, 
яка з натхненням рекламу-
вала свій натурпродукт. 
Уже в гуртожитку вони 
вирішили, що чистити її 
не обов’язково, бо раз ма-
ленька й зелена – значить, 
молода. А чистити таку 
картоплю – то лише зайва 
трата часу. Так і варили 
вони її, додавши в страву 
трішки кропу. Виглядало 
дуже апетитно. 

Поки ми точили ляси, 
на нашій сковорідці запах-
ло смаленим: згорів улю-
блений омлет з помідора-
ми… Довелось нам пити 
чай з бутербродами. Але 
нам все одно було весело. 

Хочеться сказати, що з 
Анею я знайома не перший 
рік. Ми разом навчалися в 
школі й дружимо до цього 
часу. Аня – дуже хороша 
дівчина й гарна подруга. 
Завжди допоможе й дасть 
розумну пораду. Вона спо-

ЛіриЧним ряДком

вДома! берег 
студентсьКої юності

Кожна людина час від часу опиняється між двома берегами: 
від одного вона відпливає, а до другого має неодмінно 
пристати. та часто з тугою і болем ми залишаємо один і з 
тривогою очікуємо: що на нас чекає на іншому? дитинство, 
школа, безтурботні роки… здавалося, що так буде завжди...

Я ТУТ. Це місто стало для мене ріднішим і 
вужчим. Я знаю його настрій і відчуваю його 
хвилювання щоразу, коли повертаюся на його 
вулиці. Але щось до мене таки озивається: 
«Ти не ВДОМА...» Так, мій дім  там, де й 
дитинство... Думками Я ТАМ...

пригоди веселиХ сусідоК

Заплющую очі. ...Бачу далекі дорогу і сад – 
тихі-тихі. Темне гілля зачіпається за обривки не-
ба,  наче хоче затримати круговерть ночі. Через 
відстані й міста доноситься до мене тихий свист 
домашнього спокою – скрипить забута щілинка в 
підлозі, замріяно кіт муркоче... Тепло горить свічка, 
рівно й спокійно... Плавиться віск і збігає, засти-
гаючи тієї ж миті. 

...А вдома все таке знайоме, що мимоволі відчу-
ваєш себе водночас у всіх часових відрізках життя, 
проведеного в його стінах. Щось обривається все-
редині й летить туди, де спиняли раніше страхи...  
І де зривали все ремонтом,  ховаючи спогади під ша-
ром фарби й паперу,  де сотні разів забували сказане 
не до ладу,  зроблене наперекір,  де піддавалися див-
ним снам,  відпускали сміливі думки в невідомий світ 
переживань і надій,  там зараз є я... Я – вдома.

Дивно, та коли прислухатись, якась мить, май-
же невловима, примарна, кружляє біля скронь об-
ривками колишніх фраз, сказаних декілька днів чи 
років тому. Бентежить розум відчуття незрозу-
мілої свободи... над собою. Тепер можна бути там, 
де схочеш!.. Подих,  подих,  подих... тепер ніби ди-
хаєш собою. Не повітря наповнює легені, а думки 
та спогади. Спочатку вони різні й невловимі, потім 
– все чіткіші й чіткіші, згодом – вливаєшся в їхній 
єдиний потік, сильний і всеохоплюючий... Несешся, 
захоплюєшся, розправляєш руки... І, відпустивши 
всі страхи, по-справжньому відчуваєш життя. Я, 
нарешті, вдома!

Та гілля похитнулось і випустило небо... Про-
брався ранок... Глянув на світ і осяяв його проме-
нем, затуливши собою всі маревні нічні переживан-
ня... Закрався ранок – стрепенулись і зникли мої 
думки... Подих,  подих,  подих...

 – Знову наснилася свобода?..
 – Доброго ранку....

тетяна старЦЕВа, 
студентка групи П-63

Ф
от

о 
В

іт
ал

ія
 Я

щ
ен

ка

На краєчку твоєї мрії
Я надряпаю слово «кохаю»
Тим погнутим іржавим цвяхом,
Що і ти на моїй душі.
Я від того кохання сивію
Десь від скронь аж до небокраю,
Тим єдиним небитим шляхом
Я благаю: до мене спіши!

Я, чекаючи, рву мотузки,
Що мене прив’язали до неба,
Мов ту дивно безвольну ляльку
У театрі людських доріг.
Ти мене розламав на друзки.
І молю я: не склеюй, не треба –
Так зручніше солити ранки
І тулитись тобі до ніг.

Що ти зараз забрати хочеш?
Чи моєї душі тобі мало?
Забереш чи життя, а чи волю,
Може, серце – і знову на двох.
Ти його до кишені пристрочиш,
Щоб секунди тобі відбивало – 
При твоєму високім престолі
Той негідний, низький скоморох.

І, гуляючи зоряним небом,
Свою долю із кіс виплітаю.
І з тобою в думках засинаю
У величнім зірковім ковші.
Відчуваю єдину потребу,
Про єдине тебе благаю – 
Намалюй пензлем слово «КОХАЮ»
Прямо в центрі моєї душі…

анна СЛавко, 
студентка групи п-63

кохаю

кійна й врівноважена, де-
що темпераментна, але са-
ме ця риса характеру й дає 
нам змогу побачити свої 
недоліки і намагатися ви-
правити їх. А з Тетянкою 
ми познайомилися вже 
тут, у гуртожитку. Вона 
цікава, голосиста й дуже 
балакуча дівчина. Може 
годинами розмовляти по 
телефону, зовсім не втом-
люючись від цієї нелегкої 
справи. Я знаю точно: з 
нею ніколи не буває сум-
но. А загалом, я щаслива, 
що живу зі своїми любими 
сусідками.

Суботній день проле-
тів дуже швидко. На ве-
черю ми варили суп, вди-
хаючи залишки запаху 
синього м’яса. А потім 
усією дружною компані-
єю розв’язували прикла-
ди з вищої математики. А 
я так і не змогла зробити 
свій… Проте коли стрілка 
годинника добігала другої 
ночі, я з переможним кри-
ком вискочила з-за столу: 
“Ур-ра-а-а!!!”. Розбуджені 
дівчата не дуже сварилися, 
а навіть зраділи за мене. 
Як добре, що в мене є та-
кі хороші подруги!

Аж ось – ми уже випус-
кники, які ламають голо-
вою над питаннями: «Як 
пережити ЗНО?», «Куди 
вступати?», «Як влашту-
вати подальше життя?». 
Потім напружена підготов-
ка, нерви і, нарешті, тес-
тування. Можна сказати, 
що особисто я це випробу-
вання витримала успішно, 
і моє десятирічне навчання 
в школі увінчалося отри-
манням срібної медалі. 
На той момент мій стар-
ший брат Богдан уже дру-
гий рік навчався в УАБС 
НБУ, тому з академією я 
вже була трішки знайома 
і приємно захоплена.

Отримавши сертифікат 
з результатами ЗНО, від-
разу почала подавати до-
кументи в різні навчальні 
заклади, зокрема Банків-
ську академію, СумДУ та 
деякі київські виші. І ось 
через певний час мені за-
телефонували з академії і 
приємно шокували, пові-
домивши, що я рекомен-
дована на зарахування на 
бюджет. Більше не вагаю-
чись, я віддала сюди ори-
гінали документів і, заспо-
коївши свою душу, справді 
почала відпочивати, на-
солоджуючись останніми 
тижнями літніх канікул.
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рІдНа  КрОВ інна та Світлана пеДЧенко, студентки гр. ф-92

Body-art Світлана пеДЧенко, студентка гр. ф-92

день народження – 
один на двоХ!

люблю малювати 
ангелів…

УваГа: конкУрС!

СтУДентСЬкі анекДоти

Доволі дивна реакція 
в тих, хто ніколи не був 
знайомий з близнюками. 
Вони дивляться на тебе 
як на інопланетянина. 
Це інколи ставило нас у 
незручне становище, осо-
бливо в дитинстві, коли 
ми були ще зовсім малі 
й не завжди розуміли та-
ку упереджену реакцію. 
Часто виникало питання: 
«Чому оточуючі приділя-
ють нам стільки уваги?». 
Інколи хотілося просто 
кудись втекти, стати не-
видимками, врешті-решт, 
сховатися від усіх. Ко-
ли ми подорослішали, то 
зрозуміли, що це лише 
цікавість. Тепер  немож-
ливо жити без уваги ото-
чуючих.

 Наші друзі та знайомі 
говорять, що ми доповню-
ємо одна одну. Це вже 
встигла помітити і викла-
дач  регіональної еконо-

міки Вікторія Павлівна 
Гордієнко, яка, опитуючи 
нас на практичних занят-
тях, сказала: «Відповіда-
йте, дівчата, вдвох. Так у 
вас краще виходить».

У нас спільне майже 
все: думки, захоплення, 
погляди на життя, окрім 
хлопців. Можна сказати, 
що й зовнішність спільна, 
але, дивлячись у дзерка-
ло, нам так не здається.

Коли ми були в сана-
торії минулого року, з на-
ми трапився доволі весе-
лий випадок. На дискотеці 
Світлана познайомилася з 
хлопцем і не сказала, що 
в неї є сестра. Наступного 
дня Інна запросила його 
танцювати. Тільки-но за-
кінчилася пісня, набрав-
ши повітря в легені, вона 
сказала: «А ти знаєш, що 
я не Свєта? Я її сестра… 
близнючка.». Бачили б ви 
його вираз обличчя, коли 

стань кращим 
стуДентом 
україни!

Нині в нашій державі проводиться конкурс 
“Кращий студент України”. Мета проекту – ви-
явлення всебічно розвиненої студентської молоді, 
стимулювання підвищення рівня її громадської ак-
тивності, сприяння формуванню активної життєвої 
позиції студентства. Організатор  Всеукраїнського 
конкурсу – ВМГО “Студентська республіка” за 
організаційної підтримки Міністерства України 
у справах сім’ї, молоді та спорту та Міністерства 
освіти і науки України.

Молодіжний конкурс матиме три рівні, на кож-
ному з яких експертними комісіями з фахівців у 
відповідних галузях будуть визначені переможці 
у номінаціях: “Кращий студент” (комплексна 
характеристика), “Кращий студент – громад-
ський діяч”, “Кращий студент-науковець”, “Кра-
щий студент-спортсмен”, “Кращий студент-
дизайнер” та “Кращий студент-медійник”.

Вишівські конкурси пройдуть протягом жовтня-
листопада 2009 року у вищих навчальних закла-
дах області. Переможці вишівських етапів стануть 
учасниками у відповідних номінаціях обласного 
конкурсу “Кращий студент України”, що про-
водитиметься 17 листопада 2009 року в Сумах. 
Переможці регіонального етапу візьмуть участь у 
Всеукраїнському конкурсі, який проходитиме орі-
єнтовно в лютому-березні 2010 року в м. Суми.

Учасниками конкурсу можуть стати всі ба-
жаючі студенти вищих навчальних закладів  
ІІІ-ІV рівнів акредитації (з другого до кінцевого 
року навчання).

Подробиці про конкурс можна дізнатися з офі-
ційного сайта програми – www.studrespublika.com 
або ж за телефоном: 066-169-29-37 (Юля).

Юлія мУраШковСЬка,
студентка групи мм-51,

член оргкомітету всеукраїнського конкурсу
“кращий студент України”

Кореспондент обласної газети вирішив переві-
рити рівень підготовки студентів. Він задав сту-
дентам різних курсів одне питання: «Скільки бу-
де 2х2?».

Ось якими були результати опитування. Пер-
шокурсник із упевненістю відповів: «Чотири». 
Другокурсник витягнув шпаргалку із таблицею 
множення і потім відповів. Третьокурсник дістав 
калькулятор  і швиденько порахував. Четвертокурс-
ник побіг у комп'ютерний клас складати програму.  
А п'ятикурсник із обуренням заявив: «Що я – усі 
константи пам'ятати зобов'язаний?!»

* * *
Запитує один студент іншого:
 – Ти, звичайно, бачив колесо вагона?
 – Звичайно.
 – От коли вагон рухається, то колесо, хоч  і 

кругле, все одно стукає. Чому?
 – А ти, певно, знаєш формулу площі круга?
 – Звичайно: пі ер  квадрат.
 – Так от, саме той квадрат і стукає!

* * *
Знесилений після сесії студент, їдучи в авто-

бусі, повісив собі на руку довжелезний плащ. Бі-
ля нього сиділа жіночка. Побачивши, що той ледь 
стоїть, піднялась і каже:

 – Сідайте, а то ви скоро впадете.
 А студент, вказуючи на плащ, каже:
 – Та що я, ви ось на Васю подивіться!

«Ви близнючки?» – саме з цих слів починається  
знайомство з нами. людям дуже цікаво й не 
зовсім звично бачити одночасно дві майже 
однакові дівчини

траплялося безліч. 
Найкращий момент 

року – це наш День наро-

дження. Дуже незвичай-
но розуміти, що цей день 
не тільки твій, але й твоєї 
половини.

Тільки-но ми вступили 
до академії, невдовзі по-
знайомилися ще з двома 
близнючками – Амінат та 
Патімат Омардібіровими, 
студентками групи Ф-82. 
Забавно спілкуватися із 
«собі подібними». З од-
ного боку, Амінат та Па-
тімат так схожі, але з ін-
шого – вони зовсім різні. 
Щодо нас, то ми їх уже 
відрізняємо.

Життя близнюків до-
волі цікаве, оскільки на-
сичене тими подіями, які 
ніколи не трапляються в 
житті звичайної людини. 
Нам пощастило, що ми 
народилися уже з най-
кращим другом.

цтво, яке стрімко розви-
вається в нашій країні й 
бере свій початок з 90-х 
років минулого століття. 
Якщо звернутися до іс-
торії виникнення цього 
мистецтва, то можна за-
значити, що воно набуло 
популярності в період по-
стмодернізму в США та 
інших країнах.

Body-art («мистецтво 
прикрашати тіло») – це 
одна з форм авангард-
ного мистецтва, де осно-
вним об’єктом творчості 
є малюнки, фото, відео, 
татуювання, пірсінг, ска-
рифікація, імплантація та 
модифікація тіла. 

Особливо мені подо-

бається body-paiting, то-
му що творити маленькі 
шедеври мистецтва на тілі 
людини – досить незви-
чайне явище. Здебільшо-
го зображую різні знаки, 
квіти, але найбільше мені 
подобається малювати ан-
гелів, оскільки вони асоці-
юються з чимось чистим, 
ніжним… Прикрашаючи 
тіло, розумієш, що працю-
єш з живим матеріалом, і 
це приносить ще більше 
задоволення. 

Спробувавши один 
раз, ви зрозумієте, що хо-
чете продовжувати розви-
вати в собі вміння, тому 
що це дуже цікаво, креа-
тивно й незвичайно.

Мабуть, не кожна лю-
дина у своєму житті сти-
калася з таким понят-

тям, як “body-art”. На 
мою думку, про це варто 
знати. Body-art – мисте-

він промовив: «Ні, цього 
не може бути…». Хлопець 
не вірив доти, доки не по-

бачив нас разом. Зрозу-
міло, що таких смішних 
ситуацій у нашому житті 

Лирика

в оковах любви
Как в пламени бабочка, сгораю любя,
Я жить и дышать не могу без тебя.
Застряла я в клетке, в оковах любви.

Нет сил возвратиться и нет сил уйти.
Пытаюсь взлететь и падаю вновь.

О, как жестока бывает любовь!
Она не жестока, глупые мы:

Во что превратили чувства свои!
Дышали и пели мы в унисон.

Остался от этого тихий наш стон.

наталья Шинкаренко,
студентка группы п-61



патріотиЧна Гра максим паЛяниця, студент гр. п-71

твоя позиція андрій ЛозовицЬкиЙ, студент групи п-81
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іти до Кінця!

Наплічник тягнув донизу, ноги вгрузали в замішану десятками берців багнюку, 
прохолодний вечірній туман, видніючись внизу в долині за деревами, віщував 
«теплий» нічний прийом біля багаття. з кожним кроком серце билося частіше, 
подих не відставав, але їх обох потрібно було стримувати, бо… бо ми йшли 
“на війну”…

Над тереном по балках та над болотами стелиться туман, залишений у спокої ліс 
наповнюється звичною тишею. Вздовж лісу довгою хвилястою лінією тягнувся 
загін людей, одягнених у хакі. легка втома дводобового партизанського життя 
давалась взнаки, але кожен ішов сповнений сил та наснаги, бо повертався 
з «війни» переможцем: з новими знайомствами, друзями, враженнями та 
натхненням.

…Очі шукають вершини. Вони постійно намагаються дивитися вперед, 
хоча голова від утоми вже хилиться донизу. у руці все сильніше 
стискається пластмаса. здається, від цього зараз на долоні виступить 
кров. І хочеться, аби саме так і сталось, щоб хоч на секунду потопити в 
цьому болі зрадливе виснаження. Втім, лише приємне тріпотіння стяга 
на сильному вітрі відволікає від цих думок. а ще спогади минулого року: 
навкруги все доволі знайоме. та чому ж кожен крок такий важкий?  Чому 
тіло та думки не хочуть слухатися розуму?

17-20 вересня 2009 р. 
втретє відбулася молодіж-
на спортивно-патріотична 
теренова гра “Ревин Яр”, 
започаткована у 2007 ро-
ці Спілкою української 
молоді. У цій триденній  
іграшковій партизанській 
війні взяли участь пред-
ставники всіх молодіж-
них патріотичних орга-
нізацій Сумщини: Сту-
дентське братство, Мо-
лодий Народний Рух, 
Молодіжний націоналіс-
тичний конгрес. І вже 
вдруге в цих рядах сту-
денти нашої академії, 
майбутні юристи: Ан-
дрій Рибалко, Кирило 
Осолик, Олег Колесни-
ков, Дмитро Бурнатний 
та автор цих рядків. До 
речі, Дмитро Бурнатний 
(група П-73) був наго-
роджений за мужність, 
проявлену “в бою”. За-
вдання змагань полягає 
в формуванні та реалі-
зації основ тактики бою, 
розвідки, маневрування 
та визначенні кращої ко-
манди в ході проведення 

теренової гри.
Головним задумом гри 

є не тільки вироблення 
навичок тактики бою, 
здатності захистити себе 
і оточуючих, швидкого 
реагування на «небезпеч-
ну» ситуацію, володіння 
ситуацією та керівни-
цтва людьми, виховання 
молоді на патріотичних, 
історичних та бойових 
традиціях українсько-
го народу, а й вибір та-
кої форми спілкування, 
яка б зацікавила молодь, 
викликала бажання до 
громадської активності 
в майбутньому, спонука-
ла до практичної дії, на-
вчила організовувати се-
бе для суспільно корисної 
справи.

Нас, близько 80 спо-
внених ентузіазму чо-
ловік, екіпірованих за 
останніми «натівськими» 
стандартами – камуф-
ляжі, берці, саперні ло-
патки, спальники, карі-
мати й маса інших дріб-
ничок (але «вагу» цього 
дріб’язку відчуваєш у 

найбільш екстремаль-
ний момент), висадили, 
наче десант під час опе-
рації «Буря в пустелі», 
біля лісу під Могрицею 
Сумського району, дали 
в руки мапи і під чіт-
ким керівництвом нашо-
го майбутнього генералі-
тету повели «стежинами 
війни» (єдине, що ми не 
розмальовували облич-
чя, як куперівський Чин-
гачгук).

Перший день ознаме-
нувався нашою перемо-
гою. Після декількакі-
лометрового марш-кидка 
ми натрапили на табір 
супротивника. Як вия-
вилося, червоні (так ми 
називали команду супро-
тивника за кольором стрі-
чок, що причіплялись на 
руку, а ми, відповідно, 
були жовтими) були не 
готові до нашого приходу. 
Окрім здобуття  перемоги 
у першому бою, ми захо-
пили прапор.

Розвідка червоних 
працювала добре – вони 
дізнались про місцезна-

18 липня,  
7 година ранку

Вирушаємо. Вже кіль-
ка хвилин ходи дають 
змогу відчути, що сонце в 
питанні спеки милосерд-

ним бути не збирається. 
Пейзажі Карпат не пере-
стають захоплювати. Так, 
мальовничості їм не пози-
чати, проте такі чудні та 
незвичні вони мені, схід-

някові. Близько шести 
сотень молодорухівців з 
усіх куточків країни ота-
борились поблизу Говер-
ли, аби зійти на неї, проте 
сьогодні це зроблять ли-

ше тридцять. У цей день 
Україна святкує річни-
цю проголошення дер-
жавного суверенітету, і , 
звичайно, очікується тра-
диційне сходження Пре-
зидента на найвищу го-
ру країни. Що ж, досить 
символічно.

17 липня
Ніч  увібрала все світ-

ло й полонила небо обі-
ймами неминучого, але 
вірного своїм правилам 
часу. Увібрала в себе 
все світло думок й підне-
сла до п’янкого джерела 
мрій. Чомусь свідомість 
прагне забуття і знахо-
дить його у сні. Так лег-
ше, так спокійніше. Пода-
лі лиш від болю, що лине 
з дійсністю. Не прийме, 
не стерпить забуття лиш 
твоя земля. Вона пульсує 
биттям тисяч, мільйонів 
сердець тих, хто загинув 
у боротьбі за неї в степах 
сходу та лісах заходу, у 
стражданнях голоду від 
пащі «червоної саран-
чі», славою лицарів, ко-
трі виступили проти ре-
жимів у шістдесятих та 
дев’яностих роках. Ні, 
національна пам’ять жи-
тиме. Не простимо та не 
забудемо. Вірю.

18 липня,  
12 година дня

В одну мить небо роз-
лилось сірою фарбою. А 
блискавка, немов ножем, 

що виблискує на сонці, 
тут-таки розірвала це по-
лотнище навпіл. Здаєть-
ся, достатньо лиш про-
стягнути руку, щоб від-
чути в долоні цей розріз: 
на рівні твоїх очей зли-
вається небосхил із го-
ризонтом.

Ми зійшли кроків на 
тридцять донизу, назу-
стріч  Віктору Андрійо-
вичу.

– Слава Україні!
– Героям слава! А що, 

хлопці, чи були вже на 
вершині? – запитав він.

Навіть зараз у білій 
вишиванці, як, власне, 
завжди, має гідний ви-
гляд. Хоча спітніле чо-
ло свідчить, що все-таки 
не зовсім легким вида-
лось це сходження для 
нього. Проте, мабуть, не 
складнішим, ніж шлях 
до «владного Олімпу». 
На жаль, ті, хто все ж ту-
ди дібрались, починають 
жбурляти камінням в тих, 
хто ще на півдорозі, – це 
називається «політика по-
українськи». І не важливо 
при цьому, які цінності ти 
несеш з собою: держав-
ності, національної ідеї. 
Все це байдуже багатьом з 
них, бо історична пам’ять 
систематично виїдена в їх-
ній свідомості ще за часів 
серпа й молота. І сьогодні, 
скоріш, визнають себе без-
батченками, ніж згадають 
про якісь там інтереси сус-
пільства.

Але після довгого тер-
піння українці в 2004 році 
довели, що мають неаби-
яке почуття власної гід-
ності та можуть дозволи-
ти собі таку розкіш, як 
свобода. Зробили це без 
кровопролиття, бо мали 
потужнішу зброю – єд-
ність, помаранчевий сим-
вол якої зараз ось тут, на 
Говерлі, в руках декіль-
кох сотень прибічників 
Президента, якого саме 
чекають. Їхня віра в ньо-
го – його вершина. Віра 
ж Віктора Андрійовича в 
свій народ – демократич-
ні здобутки та відроджен-
ня самоповаги в громадян 
країни. Це було колись, а 
зараз розчарування, ска-
жете ви? Напевно, за-
йвим буде нагадування, 
що Україна починається з 
кожного з нас і нам вирі-
шувати її долю. Ми варті 
кращого. Знаю.

…Йти до кінця, не 
зраджувати своїм пере-
конанням, не зупинятись 
на досягнутому і не че-
кати кращого життя вже 
завтра – все це притаман-
но лише сильним. Маємо 
волю, свою землю, має-
мо талановиту націю. То 
що ж нам заважає стати 
сильними? Чому ж кожен 
крок такий важкий? Чому 
сини та доньки України 
не хочуть слухатися сер-
ця та розуму? Невже не 
можуть? Ні, я вірю: ми 
все зможемо!     

ходження нашого прапо-
ра. Тому, відпочивши у 
своєму таборі, ми рушили 
на захист штандартів. На 
нас чекав бій.

Проте цього разу 
Фортуна відвернулась 
від нас. Переможені, але 
сильні духом та сповнені 
ентузіазму, ми пішли до 
табору, де на нас чекало 
багаття, теплий чай та 

роздуми про стратегію й 
тактику на подальші не-
повні півтори доби.

На жаль, ми так і не 
змогли взяти реванш. Але 
втішилися словами, ска-
заними нам перед грою: 
головне – це перемога над 
собою. А цю перемогу ми 
все-таки отримали!

…Два вишикуваних 
курені завмерли в очі-

куванні. Секунда, друга 
і – синьо-жовтий прапор 
замайорів на власноруч 
змайстрованому флаг-
штоці. Останні слова 
гімну України тонуть у 
гучному «Слава Украї-
ні!», що заглушається ще 
більш гучним «Героям 
слава!» у відповідь. 


