
Це був останній вечір року, що минає. 
Тоня стояла на вулиці і дивилася на зорі. 
Незважаючи на те, що зараз на Землі кипить 
життя, люди метушаться в очікуванні 
свята, чекають на диво і зміни, там, на небі, 
все залишається спокійним і стабільним. 
Хоча, можливо, це тільки так здається… У 
будь-якому випадку, подумала Тоня, зіркам 
однозначно не пощастило: вони не зустрі-
чають Новий рік!

І тут Тоня пригадала свій минулий Новий 
рік. Святкувала у подруги. Усе було, як го-
диться: ялинка, олів’є, шампанське, Наталя, 
Вітя, Юля, бенгальські вогні, пластмасовий 
Дід Мороз, привітання Президента, бій 
годинника, розлитий на брюки вишневий 
сік, прання, танці, караоке… Згадавши про 
караоке, Тоня засміялася.

…А було все так. Ранок 1 січня. Мороз – 
жахливий, так і тріщить на вухо: сиди вдома 
і навіть носа на вулицю не висовуй! Та як би 
не так! Тоні, Наталці та Юльці терміново 
закортіло поїхати на Театральну площу, 
подивитися на новорічну ялинку. Як ніби 
побачать вони щось супернове.

І ось ідуть вони втрьох (Вітя ніяк не 
піддався на їхні вмовляння залишити теплу 
квартиру).

 – Не так, щоб дуже холодно… – ніби 
втішаючи себе, промовила Тоня.

 – Угу, – погодилася Наталя, шкодуючи, що 
святкова ялинка не стоїть біля самісінького 
порога її будинку.

Дійшли. Ось вона, ошатна, нарешті! А 
то вже й ніг не відчувають! А прямісінько 
перед ялинкою-красунею стоїть намет з 
караоке, а звідти лунає… ні, не спів, щось 
більше схоже на крик про допомогу, якийсь 
стогін: «Новый год к нам мчится, скоро 
все случится…» Напевне, бідолазі в цьому 
році Дід Мороз нічого не подарував, ось він і 
рознервувався!

Поки дівчатка розглядали ялинкові 
прикраси, вокаліст доспівав свою пісню і 
підстрибом наблизився до них.

 – З Новим роком, красуні! Я – Антон. За-
раз станцюю для вас, – сказав він урочисто.

Тоня намагалася відмовитися від такої 
«честі», проте Антон був настільки наполе-
гливим у своїх намірах, що мало не звалив її 
у величезну кучугуру (випадково, зрозуміло!).

Умовивши-таки несподіваних знайомих 
побути його глядачами, Антон театрально 
вклонився і взявся витанцьовувати чи то 
лезгінку, чи то сумнівний брейк. Танець 
видався не кращим за пісню, зате він усіх 
здорово розвеселив, так що гарного настрою 
вистачило майже до вечора.

…Тоня знову усміхнулася і подивилася на 
зорі. Що ж чекає на неї в цьому Новому році? 
Щось чудесне, без сумніву, якщо тільки вона 
зараз зовсім не задубне. Знову Антон запіз-
нюється! Ось уже майже рік вони разом, а 
вона ніяк не може привчити його приходити 
вчасно…

Олександра ПУСТОГВАР,
студентка групи ЕК-71

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО «ВАЛЕНТИНКУ»!

СЛОВО РЕКТОРА

Шановні колеги, дорогі студенти!
Прийміть найщиріші  привітання 
з Новим роком і Різдвом Христовим!

Проводжаючи в історію 2010 рік, можемо зробити висновок, 
що був він для нас успішним. Ми добре попрацювали, підготували 
ще один випуск якісних кадрів і набрали нове гарне поповнення 
студентів. Багато викладачів захистили кандидатські та 
докторські дисертації. Чимало студентів прославили акаде-
мію, перемагаючи на всеукраїнських олімпіадах і конференціях, 
у творчих конкурсах і спортивних змаганнях. Відрадно, що 
виправдовує наші сподівання новобудова – Наукова бібліотека 
УАБС НБУ. Тут постійно проводяться наукові та культуроло-
гічні заходи не лише загальноакадемічного, а й всеукраїнського 
і навіть міжнародного масштабів. Уперше почалися заняття в 
нашій філії – Севастопольському інституті банківської справи 
УАБС НБУ. Це – лише окремі штрихи нашої багатогранної 
діяльності. Упевнений, що в Новому 2011 році нам вдасться 
продовжити розпочаті справи, примножити досягнення, вті-
лити в життя нові задуми.

Від душі бажаю кожному з Вас міцного здоров’я, відмінних 
успіхів у праці та навчанні, оптимізму, достатку та любові!

Хай Новий рік принесе Вам нові перемоги, тільки приємні 
зустрічі та враження, безмежне щастя, здійснення всіх мрій 
і задумів!

З повагою, 
ректор, професор                                        А.О. Єпіфанов

ГАЗЕТА
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО  
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ЗНАЙ НАШИХ!

АНОНС

ВИЗНАННЯВИЗНАННЯ

ЛІРИЧНИМ РЯДКОМ

ВІТАЮ!

ЩАСЛИВОГО НОВОГО РОК У!

ПЕРЕМОЖНІ 
«БАРВИ ОСЕНІ»

«КРАЩИЙ СТУДЕНТ  
м. СУМИ-2010»

ІІ МІСЦЕ  
У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ 
СТИПЕНДІАЛЬНОМУ 
КОНКУРСІ 

НОВОРІЧНА 
ІСТОРІЯ

Студенти академії 
Катерина Павловська 
(гр. МП-51) та Віталій 
Велітченко (гр. П-03) 
взяли участь у ХІІІ 
Міжнародному фести-
валі-конкурсі студентсь-
кої художньої творчості 
«Барви осені-2010» серед 
колективів і виконавців 
вищих навчальних за-
кладів денної форми навчання у жан-
рах вокального та хореографічного ми-
стецтва, який відбувся 18-20 листопада 
2010 року у м. Київ на базі Європейсь-
кого університету.

Організатори фестивалю – Асоціа-
ція навчальних закладів України при-
ватної форми власності, Європейський 
університет за підтримки Міністерств 
освіти і науки, культури та туризму, 
Міністерства у справах сім’ї, молоді 
та спорту, Київської міської державної 
адміністрації та Всеукраїнської ради 
студентів. 

Студенти академії виступили в жан-
рі «Вокал» у номінаціях «Народний во-
кал» та «Естрадний вокал». Катерина 
Павловська нагороджена кубком при-
зера фестивалю за зайняте ІІІ місце в 
номінації «Народний вокал».

Після Новорічних свят, сесії та канікул розпочнеться другий семестр, а в редакції 
в цей час готуватиметься до друку газета, присвячена Дню святого Валентина. Це 
улюблений студентський номер, адже у вас є кого привітати, є кому зізнатися у теплих 
почуттях. Це можуть бути не лише кохані, а й друзі, сусіди з гуртожитку, улюблені 
викладачі. У таких випусках ми друкуємо також поезію і просто ліричні рядки про 
любов, розповіді про коханих, мрії про щасливу зустріч…

Приносити привітання можна до редакції: вул. Якіра, 10-а (одноповерхова будів-
ля за гуртожитком №3), кім. 18 або до чергового медичного корпусу з поміткою на 
статті: «Для редакції». А можна надіслати своє повідомлення на електронну адресу: 
danilenko@academy.sumy.ua

Велике до вас прохання: не залишайте все за поганою студентською звичкою на 
останній момент: бажаючих привітати своїх дорогих людей через газету завжди багато, 
і вам може просто не вистачити місця. Пам’ятайте: у кохання немає канікул!

День студента – свято найвеселі-
ших, найяскравіших та найвідчайдуш-
ніших людей! 23 листопада за підтрим-
ки відділу у справах сім’ї, молоді та 
спорту Сумської міської ради з нагоди 
Дня студента в стінах СумДУ була про-
ведена молодіжна святкова програма 
«Кращий студент м. Суми-2010».

 Яскравий концерт, цікаві гості, ща-
сливі обличчя… І, звичайно, нагород-
ження найрозумніших, найвідоміших, 
найактивніших студентів. Сцена СумДУ 
гостинно зустріла молодь – переможців 
І етапу ІІІ міського конкурсу «Кращий 
студент м. Суми». У номінаціях «На-
укова діяльність», «Громадська діяль-
ність», «Творча діяльність» та «Спор-
тивні досягнення» були представлені 
переможці вишів м. Суми І-ІV рівнів 
акредитації. 

Академію гідно 
представили:

• у номінації «Наукова діяльність» – 
Боровський Роман;

• у номінації «Громадська діяльність» – 
Горкуша Михайло;

• у номінації «Творча діяльність» – 
Старцева Тетяна;

• у номінації «Спортивні досягнення» – 
Гуцол Євген.

Ці студенти були нагороджені ди-
пломами учасників, а Євген Гуцол ще 
й отримав звання «Кращого студента 
м. Суми-2010» у номінації «Спортивні 
досягнення». 

Вітаємо номінантів і бажаємо їм 
нових наукових, творчих, спортив-
них досягнень! Щоб завжди вистача-
ло натхнення й здоров’я, гарного на-
строю й завзяття для блискучих пере-
мог, сенсаційних відкриттів, геніальних 
творінь та шалених святкувань таких 
чудових днів, як День студента!

Тетяна СТАРЦЕВА,
студентка групи МП-01

DLA Piper є найбільшою організа-
цією з надання юридичних послуг у світі 
з більш ніж 3500 юристами, що працю-
ють у 67 офісах 29 країн світу. DLA Piper 
в Україні перебуває на верхніх щаблях 
рейтингів Chambers Global, Chambers 
Europe, PLC Which Lawyer, IFLR 1000 
та Legal 500 у таких сферах практики, 
як банківська діяльність та фінанси, кор-
поративні проекти, податкові питання, 
нерухомість, інтелектуальна власність 
та інформаційні технології.

Вже четвертий рік поспіль DLA Piper 
в Україні проводить Всеукраїнський сти-
пендіальний конкурс для студентів-прав-
ників. Цього року одним із чотирьох фі-
налістів конкурсу став студент 6 курсу 
юридичного факультету ДВНЗ «УАБС 
НБУ» Дмитро Ткаченко (гр. МП-51) 
із роботою на тему «Природа прав на 
доменні імена та методи їх юридичного 
захисту в Україні». За результатами фі-
нального етапу, який відбувся 26 листо-
пада 2010 року, Дмитро Ткаченко зайняв 
друге місце і отримав грант на 2-тижне-
вий курс стажування в офісі DLA Piper 
в Москві, а також можливість пройти 
місячний курс практики в київському 
офісі DLA Piper.



Корифеї від банківсь-
кої науки та досвідчені й 
молоді практики (всього 
понад 200 осіб, зокрема 
фахівці Національного 
банку України, представ-
ники Банківської школи 
(м. Хожув, Польща), Ре-
спубліки Білорусь, фа-
хівці з Курська (Російсь-
ка Федерація), а також 
Дніпропетровська, До-
нецька, Києва, Сімферо-
поля, Севастополя, Чер-
нігова, Луцька, Харкова, 
Черкас, Сум) на певний 
час забули про свої поса-
ди і статуси і з ентузіаз-
мом обговорювали питан-
ня, що стосувались мину-
лого, сьогоднішнього та 
майбутнього банківської 
системи.

Тематично роботу кон-
ференції було зосередже-
но на таких основних пи-
таннях:
• “Сучасний стан і пер-
спективи розвитку бан-
ківської системи в кон-
тексті економічного роз-
витку держави” (секція 
№ 1);
• “Грошово-кредитна 
політика у сприянні еко-
номічному зростанню” 
(секція № 2).

Під час конференції 
прозвучало чимало ціка-
вих доповідей, які ви-
кликали жвавий інтерес 
серед присутніх. Зупи-
нимося на деяких з них. 
«Ми повинні шукати 
свою економічну свобо-
ду» – основна теза допо-

віді доктора економічних 
наук, професора, заступ-
ника керівника експер-
тно-аналітичного центру 
з питань грошово-кредит-
ної політики апарату Ра-
ди Національного банку 
України Олега Яремен-
ка. Як практик та науко-
вець, він відверто сказав, 
що стосовно стану та на-
прямків розвитку банків 
запитань наразі більше, 
ніж відповідей. І скон-
центрував увагу слухачів 
на досить важливому пи-
танні – монетарному су-
веренітеті держави.

Ініціативу східного 
партнерства та її фінан-
сові аспекти виклав у 
своїй доповіді почесний 
професор академії, про-
фесор Банківської шко-
ли (м. Познань, Польща) 
Йозеф ХАБЕР. «Згода 
будує, незгода руйнує» 
– прислів’я, яке пра-
ктично однаково звучить 
українською та польсь-
кою мовами. На погляд 
ученого, у відносинах 
країн Європи є певні дис-
баланси і розмежованість 
на «своїх» і «чужих». І 
в цьому питанні Україна 
та Польща мають спіль-
ні проблеми. На жаль, 
нас поки що не сприй-
мають як рівноправних 
партнерів, а об’єднання 
зусиль країн-сусідів у по-
доланні кризи є просто 
життєво необхідним. 

Аналізу кризи та по-
шуку антикризових ін-

струментів стабілізації 
ринків капіталу була 
присвячена доповідь Во-
лодимира Корнєєва, до-
ктора економічних наук, 
професора, заступника 
завідувача відділу до-
сліджень Інституту еко-
номіки та прогнозування 
НАН України.

Через те, що наші 
банки не мають твердої 
клієнтської бази в реаль-
ному секторі економіки і 
тому мають такі великі 
проблеми в період різких 
коливань і криз, доктор 
економічних наук, про-
фесор кафедри економіки 
підприємств при Акаде-
мії управління при Пре-
зиденті Республіки Біло-
русь Сергій Пелих назвав 
їх «химерами на тонень-
ких ніжках». Доповідач 
категорично виступив за 
міцні національні еконо-
міки, тверде державне 
управління і національ-
ну самобутність кожної 
економіки.

На думку кандидата 
наук, доцента Харківсь-
кого університету вну-
трішніх справ, заслуже-
ного економіста України 
Вікторії Вовк, наші бан-
ки незаслужено нехтують 
серйозною розробкою 
конкурентної стратегії, а 
саме вона необхідна для 
успішного розвитку бан-
ківського закладу в пе-
ріод кризи.

Загалом, високок-
валіфіковані фахівці ма-

КОНФЕРЕНЦІЇ

Як завжди, організовано і водночас неформаль-
но в академії відбувся День відкритих дверей. 
У великому конференц-залі Наукової бібліотеки 
УАБС НБУ зібралися майбутні абітурієнти, їхні 
батьки та друзі, аби ближче познайомитися з на-
шим навчальним закладом, дізнатися про умови 
вступу та навчання.

Перед присутніми виступила проректор  
І.О. Школьник, яка розповіла про історію, успіхи 
та переваги закладу, напрями підготовки та спе-
ціальності. Гості отримали багато корисної інфор-
мації щодо навчання в академії. Під час екскурсії 
вони мали змогу ознайомитися з факультетами, 
кафедрами, навчально-тренувальними центрами, 
музеєм грошей, Науковою бібліотекою, Студентсь-
ким сквером та іншими сучасними об’єктами, які 
забезпечують успішний навчально-виховний про-
цес і цікаве студентське дозвілля.

З нагоди Міжнародного дня студента відбулася 
зустріч найкращих студентів академії з ректором 
УАБС НБУ, професором А.О. Єпіфановим. Ана-
толій Олександрович тепло привітав юнаків і дів-
чат з їхнім першим у житті професійним святом: 

 – Дякую за те, що ви своїм інтелектом, талан-
том і сумлінною працею славите нашу академію і 
слугуєте прикладом для інших. Бажаю вам усім 
міцного здоров’я і відмінних успіхів у навчанні. 
Дуже хочу, щоб у майбутньому у вас була хороша 
робота, успішна кар’єра, гарна сім’я, щаслива доля!

Кожному студенту ректор вручив пам’ятну медаль 
Української академії банківської справи НБУ. Серед 
нагороджених, зокрема, – відмінник навчання, сти-
пендіат Кабінету Міністрів України, неодноразовий 
призер Всеукраїнських олімпіад з математики серед 
економічних ВНЗ України Роман Боровський; від-
мінниця, стипендіат НБУ, активістка студентського 
Європарламенту Катерина Кондруніна; відмінник 
навчання, чемпіон області з боксу, активіст громад-
ського життя, один із найактивніших дописувачів до 
студентської газети «АкадеМіх» Владислав Левчен-
ко; відмінниця навчання, стипендіатка НБУ, старо-
ста групи, студентка, яка активно займається науко-
вою роботою, – Яна Калачева; відмінник, активно 
займається громадською та науково-дослідною ро-
ботою, лауреат ІІ премії Всеукраїнського конкурсу 
«Українці у світі» Віталій Захожий; кілька най-
кращих спортсменів академії; переможець обласно-
го огляду-конкурсу «Таланти твої, Україно!», ла-
уреат фестивалю дитячо-юнацької та молодіжної 
творчості «Зоряні надії», дипломант ІІ, ІІІ і ІV 
Всеукраїнського благодійного фестивалю «Чор-
номорські ігри», неодноразовий переможець місь-
ких та обласних конкурсів «Студентська весна» 
в номінації «Вокал», студентка, яка нагородже-
на Почесною грамотою Українського відкритого 
фестивалю дитячого, молодіжного кіно та телеба-
чення «Кришталеві джерела», – Катерина Пав-
ловська та багато інших, справді гідних найви-
щої похвали студентів.

Існує хибна думка, що наука – це доволі нудна справа, середовище, в якому спіл-
куються фахівці вузького профілю, «вчені сухарі». Це – така собі автономна зона, 
де теорія відірвана від практики, і пересічній людині немає справи до наукових 
суперечок . Може, десь воно і так. Тільки не в Українській академії банківської 
справи Національного банку України. І XIII Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України», 
що відбулася в стінах вишу 28-29 жовтня, – тому підтвердження

ли можливість виступи-
ти, поставити запитання, 
подискутувати, поспілку-
ватися в неформальній 
обстановці. Звичайно, 
кожен почерпнув із цьо-
го форуму щось корисне 
для себе. І знову гості 
висловлювали подяку за 
успішно проведену кон-
ференцію і захоплення 
нашою академією. Теплі 
слова заслужено прозву-
чали і на адресу «бійців 
невидимого фронту», зо-
крема кандидата еконо-
мічних наук, доцента, 
директора науково-до-
слідного центру Тетяни 
Семененко, якій довело-
ся взяти на себе і творчу, 
і організаційну, і науко-
ву роботу, що забезпечи-
ло загалом досить висо-
кий рівень цього важли-
вого заходу.

Конференція була від-
значена і такою «родзин-
кою». Давній друг ака-
демії пан  Хабер пода-
рував вишу власну ко-
лекцію плакатів ООН, 
яку зібрав, працюючи в 
її місіях, починаючи з 
шістдесятих років мину-
лого століття. Це справж-
ня знахідка для колекціо-
нерів, але, як справедли-
во висловився пан Хабер, 
«мистецтву та історич-
ним матеріалам місце не 
в приватних колекціях, а 
на виставках та в публіч-
них місцях»…

За підсумками роботи 
конференції сформульо-
вані висновки та розро-
блені рекомендації щодо 
стабілізації функціону-
вання банківської систе-
ми України.

Сергій ТИХЕНКО,
науковий співробітник 

науково-дослідного центру
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ФАХОВІСТЬ

ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

РЕКТОР НАГОРОДИВ 
НАЙКРАЩИХ

КОРИСНИЙ СЕМІНАР
В академії відбувся 

черговий семінар гур-
тка з програмування за 
участі Sumy.NET User 
Group та Team Meeting. 
Захід організував ви-
кладач академії, доцент 
В’ячеслав Колдовський, 
який виступив з допо-
віддю «Розробка для 
Windows Phone 7» з де-
монстрацією серійного 
пристрою на цій основі.

Також була пред-
ставлена доповідь в on-
line-режимі python/

django-розробника Василя Дижака на тему «Гнучка 
розробка на Django». Антон Тарановський розпо-
вів про Grails — веб-фремворк на Java.

Відрадно, що можна відвідувати подібні семіна-
ри за участі провідних спеціалістів країни на базі 
рідної академії, адже подібні заходи дуже важливі 
для формування професійних навичок та вмінь 
студентів спеціальності «Економічна кібернетика».

Владислав ЛЕВЧЕНКО,
студент групи ЕК-92

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ: 
ВИЖИВАННЯ ЧИ РОЗВИТОК?
НА ЦЕ ПИТАННЯ ШУКАЛИ ВІДПОВІДЬ ПРОФЕСІОНАЛИ  
НА ТРАДИЦІЙНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ
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– Так хочеться повер-
нутися у студентські ро-
ки... Це було найкраще, 
що до цього часу від-
бувалося зі мною в житті. 
Тягне іноді просто поба-
чити рідні стіни, пройти-
ся звичним Академічним 
провулком, заглянути до 
такої улюбленої кафеш-
ки, ще раз згадати сту-
дентські роки… І хочеть-
ся хоч на один день зібра-
тися всією групою, запро-
сити наших викладачів 
і провести пару – таку 
очікувану пару, напри-
клад, із маркетингу, ще 
раз зробити коротеньку 
доповідь, розв’язати за-
дачу біля дошки та отри-
мати таку бажану оцінку.

Вже зараз, доросла і 
самостійна, усвідомлюю 
корисність навчання в 
академії. Наші викла-
дачі – люди мудрі, з ве-
ликим життєвим досві-
дом, навчали нас не ли-
ше своїй дисципліні, а й 
життю – справедливому 
й гуманному ставлен-
ню до оточуючих. Часто 
згадується фізкультура і 
завжди веселий і щирий 
Л.П. Пилипей, який, не-
зважаючи на всі наші 
спроби «посачкувати» 
на його заняттях, усе-та-
ки зміг прищепити лю-
бов до спорту. Завжди у 

моїх спогадах виклада-
чі кафедри менеджмен-
ту та міжнародної еко-
номіки: А.Ф. Бондаренко, 
мій дипломний керівник  
Т.П. Гончаренко, О.В. Кос-
тюк та багато інших, най-
кращих у світі наставни-
ків, кожен з яких зробив 
свій неповторний вклад у 
формування мого світо-
гляду. За 5 років я на-
вчилася основним, необ-
хідним у житті навичкам: 
думати, аналізувати, зби-
рати інформацію та пра-
вильно висловлювати свої 
думки. 

Хочу порадити тепе-
рішнім студентам: цінуй-
те свій час, перспективи і 
можливості, відкриті пе-
ред вами в академії, ви-
кладачів, котрі з дня на 
день вкладають у вас свої 
сили й енергію. Адже 
ми, молоді та амбіційні, 
маємо усвідомити, що їх-
ня мета – не «завалити» 
студента на сесії, а сфор-
мувати розумну, сильну 
особистість. 

Але жити треба не 
тільки навчанням. Серед 
інших можливостей, які 
пропонує академія, є такі, 
як: гуртки за інтересами, 
газета, спортивні секції, 
студентське самовряду-
вання тощо. А якщо вже 
хочете зайнятися чимось 

Тоді, о 19.00, коли «відкрилася» межа між світами 
живих і мертвих, на містичний шабаш зібралися відьми 
і чаклуни, милі монстри, чарівні зомбі, неземної краси 
вампіри й упирі, привиди, просто помідори-мутанти й 
інша нечисть. Кожного, хто завітав на свято, з милою 
усмішкою в чорному вбранні та з косою в руках зустрі-
чала … Ні! Не смерть! СЕСІЯ! (Відразу й не збагнеш, 
що жахливіше!). Але на всіх, хто їй вклонився й по-
цілував гарбуза, взимку чекатиме успіх. 

Американська чаклунка й наша рідна Баба Яга роз-
повіли недосвідченій молоді про історію виникнення 
свята й традиції його святкування. Холодок по шкірі 
пробігав від танцю несамовитих зомбі… Це була най-
жахливіша частина вечора. Мене як фанатку розваг 
порадували різноманітні конкурси. Саме тут нечиста 
сила й показала свої сильні й слабкі сторони (по се-
крету скажу, смішно було спостерігати, як у чортеняти 
тремтіли ноги від страху загасити свічку). Увесь вечір 
разом із нечистю розважалися веселі діджеї, яскравий 
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Прекрасно виступили наші студенти на чемпіо-
наті Сум з інтелектуальних головоломок «Золотий 
гарбуз», що проводився серед вищих навчальних 
закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. У цих змаганнях 
взяли участь 11 команд. У нелегкій боротьбі І міс-
це здобула команда студентів академії «Фрактал» 
(капітан – Денис Дацюк, студент групи ЕК-82). Як 
бачимо, для цього колективу «Золотий гарбуз» вия-
вився справді золотим! Інша наша команда – «Фа-
ворит» (капітан – Олег Сєрік, студент групи ЕК-01) 
– посіла VІ місце.

Щиро вітаємо наших інтелектуалів з успішними 
результатами і бажаємо нових блискучих перемог!

Велика аудиторія. Чи-
мало студентів. Усі пи-
шуть конспекти чи просто 
намагаються робити ви-
гляд... Та чи в даний мо-
мент кожен із нас зосеред-
жений на цій дисципліні? 
Якщо атмосфера спокійна, 
без шуму, то викладачеві 
здається, що так. А як же 
насправді?

Наприклад, студент, котрий сидить біля вікна, 
точно декілька разів звернув увагу на автомобілі, 
що проїжджають повз академію, а якщо це студен-
тка, то вона обов’язково примітила собі нові чере-
вички чи сукню. А он та парочка, що примостила-
ся на останній парті, взагалі не слухає викладача: 
закохані саме з’ясовують стосунки. 

Дехто навіть умудрився заснути за спинами това-
ришів. А що, тихенько і нікому не заважає, не від-
волікає… Випадково звернувши увагу на сусідку 
зліва, я помітила, що вона пише комусь sms чи то 
mms, точно не розгледіла. А он той хлопець на третій 
парті, мабуть, отримав це повідомлення, оскільки 
одразу ж подивився на неї і ледь помітно усміхнув-
ся. Що ж можна сказати про студентку праворуч? 
А вона переписує конспект з іншого предмета: таке 
теж доволі часто трапляється. І лише студенти по-
переду щось намагаються записувати.

І ось тут викладач вирішив пройтися аудиторією. 
Усі мерщій – брати ручки, розкривати зошити і роби-
ти вигляд, ніби ввесь цей час наполегливо конспекту-
вали лекцію. Та дехто так навіть і не проснувся, і ли-
ше викладач його розбудив. Ось так минула лекція.

Не можна залізти в голову і прочитати, чи на-
справді студент розуміє матеріал. А потім виклада-
чі дивуються: «Усі були на лекції, коли пояснював 
матеріал. Чому ж у деяких студентів такий вираз 
обличчя, ніби вони вперше чують про це?».

Інна ПЕДЧЕНКО,
студентка групи Ф-92

Нещодавно мені випала нагода відвідати На-
ціональний педагогічний університет ім. Михайла 
Драгоманова, де проходив Всеукраїнський форум 
«BridgeCamp#1». Він об’єднав понад 500 представ-
ників громадських організацій, благодійних фон-
дів і журналістів із усієї України. На форумі були 
розглянуті такі питання: соціальні медіа, зв’язки з 
громадськістю, діяльність суспільних організацій 
і студентського самоврядування. 

Безумовно, такі семінари – це нова корисна ін-
формація, цікаві знайомства та перспективи. Ду-
же приємно було представляти академію, адже, 
спілкуючись зі студентами з Івано-Франківська 
чи Харкова, розумієш, наскільки високий престиж 
рідної Alma-mater. Наш виш уже здобув славу і ко-
ристується прекрасною репутацією серед студентів 
і викладачів інших навчальних закладів, з якими 
мені довелося спілкуватися.

Ще хотілось б звернутися до вас, студенти, й 
закликати не лінуватися, працювати, захищати 
інтереси своєї академії, надалі нести традиції і 
прославляти найрідніший виш. Адже нам надані 
всі умови для фізичного, культурного та інтелек-
туального розвитку і, повірте, в Україні навряд чи 
ще десь знайдете таку «казку».

Владислав ЛЕВЧЕНКО,
студент групи ЕК-92

ПЕРЕМОГИ

УСМІХНИСЬ!

ФОРУМИ

ЗОЛОТО ВІД 
«ЗОЛОТОГО ГАРБУЗА»

НА ЛЕКЦІЇ…

«ТАК ХОЧЕТЬСЯ 
ПОВЕРНУТИСЯ 
В СТУДЕНТСЬКІ РОКИ…»

поза межами академії, то 
існує багато молодіжних 
громадських організацій. 
Усе це – не тільки багато 
нових знайомств, продук-
тивно та цікаво проведе-
ний час, поїздки в усі ку-
точки України (а зараз, 

завдяки різноманітним 
проектам і грантам, – на-
віть у всі куточки світу), а 
ще й особистий розвиток.

Тож живіть з усміш-
кою, мисліть глобально, 
дійте локально і ніколи не 
забувайте, що:

В любых делах, при максимуме сложностей, 
Подход к проблеме всё-таки один:
Желанье – это тысяча возможностей, 
А нежеланье – тысяча причин 

(Э. Асадов).

Організував і записав розповідь
Владислав ЛЕВЧЕНКО,
студент групи ЕК-92

Увага! Сенсаційна новина! 27 жовтня в таємничому 
замку під назвою «Спорт-лайн», у «сутінкових садах 
жаху», де «за кожним деревом підстерігає казковий 
монстр», жителі гуртожитку № 1 УАБС НБУ зустріли 
найжахливіший вечір року – свято Хеллоуїну

СЕСІЯ НЕ СТРАШНА
учасникам святкування Хеллоуїну

Залишаючи звичне середовище життя, людина, як 
правило, деякий час відчуває дискомфорт, згадує 
прекрасне минуле. Студенти, котрі закінчили ака-
демію, нерідко сумують за рідними стінами, звич-
ним розкладом, улюбленими викладачами. Не є 
винятком і випускниця Оксана Литвиненко, яка ще 
недавно підкорювала вершини науки, журналістики 
та громадської діяльності у найріднішій академії, а 
сьогодні успішно працює декларантом у приватному 
АТ «Технологія». Ось що вона розповіла при зустрічі

бармен і таємничий фотограф… Тож з упевненістю 
можна сказати, що шабаш пройшов чудово! Ніхто не 
залишився без гарного настрою й купи вражень. Цей 
вечір був повністю в руках потойбічних сил, він був 
одночасно жахливим і чудовим. Тож нехай усе чудове 
залишиться з нами, а жахливе – зранку зникне туди, 
звідки з’явилося, аж до наступного року!

Альона ЗАКУТНЯЯ,
студентка групи ОА-82
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Коли поруч є творча 
людина – це невипадково. 
Вона створює особливу 
атмосферу навколо всіх 
і якоюсь мірою робить 
життя різноманітнішим, 
наповнює його яскравими 
барвами. Віталій наро-
дився у Краснопільсько-
му районі, навчався у Ве-
ликобобрицькій школі. З 
шостого класу відвідував 
Сумську народну студію 
естрадної пісні «Зоря-
ний шанс». За плечима 
у юного співака – чима-
ло перемог у престиж-

них творчих конкурсах. 
Так, Віталій Велітченко 
– лауреат ІІ премії Все-
українського фестивалю 
«Пісенний вернісаж», що 
проходив у м. Київ, лау-
реат І премії Міжрегіо-
нального телерадіофести-
валю «Зоряний простір», 
лауреат міського фести-
валю «Сумські зорі», во-
лодар Гран-прі Міжре-
г іонального конкур-
су «Чарівний ключик»  
(м. Ямпіль).

…Віталій успішно 
склав ЗНО, на «відмін-

Життя в академії да-
рує нам багато щасли-
вих годин, і ми вдихаємо 
кожну з них – з жагою. 
Усе, що відбувається в 
нашому студентському 
житті, є новим, а тому – 
цікавим. Ось, наприклад, 
нещодавно пройшов най-
яскравіший конкурс осені 
– традиційний творчий 
конкурс першокурсників 
«Нові імена». Ця подія 
– не просто нагода пока-
зати свої таланти. Для 
нас, першокурсників, 
це – спосіб виразити усе 
те, на що ми спроможні, 
здійснити свої мрії, вий-
ти на велику сцену та бу-
ти «почутими» усіма сту-
дентами та педагогами. 

Талановиті першокур-
сники – виступають, ком-

петентне журі – оцінює. 
Але, незважаючи на те, 
що конкурс передбачає 
переможців, переможе-
них у ньому не було. Для 
нас не існувало конку-
ренції, ми не боролися 
один з одним, а просто 
отримували задоволення 
від участі, оплесків та 
усмішок. 

Насамперед хотіло-
ся б зазначити, що деякі 
студенти були настіль-
ки яскраві, що одразу ж 
звернули на себе увагу 
не тільки публіки, а й 
членів журі та організа-
торів конкурсу. Останні, 
наприклад, зазначили, 
що їм сподобалися і ме-
лодійний та чарівний спів 
Віталія Велітченка та 
Христини Новікової (гру-

па П-03), і гарний, зва-
бливий танець Анастасії 
Куйбіди (група П-02), і, 
звичайно, неповторність 
звуків акордеона Влада 
Литвиненка (група МЕ-
01). А ще варто відзна-
чити багатогранність та-
лантів Альони Тонконіг 
(група МЕ-02): вона ста-
ла переможницею відразу 
у двох номінаціях – «Ху-
дожнє читання та «Ін-
струментальний жанр»; 
неповторний спів Бог-
дани Поповської (група 
Ф-01) та Вікторії Летюки 
(група Ф-02), театральні 
обдарування студентів 
груп П-01 та Ф-03… На 
жаль, про всіх яскравих 
і талановитих студентів 
неможливо розповісти в 
короткому газетному ре-

Варто зазначити, що 
майбутній юрист-співак 
познайомився з акаде-
мією вже давно: він два 
роки підряд виконував 
свої пісні на святкових 
урочистостях, присвяче-
них 8 Березня, Дню бан-
кіра, Дню знань. Тут йо-
го люблять і поважають.

 – Головне – я можу 
навчатися та водночас 
займатися тим, що мені 
подобається: співати і 
грати у волейбол. 

До речі, В. Велітчен-
ко має другий розряд з 
волейболу, тож спортом 
він теж займається майже 
професійно. На запитан-
ня, що він поставить на 
перше місце – юриспру-
денцію, пісні чи спорт, – 
мій співрозмовник, трохи 
вагаючись, відповів, що 
все-таки спів… Адже це – 
поклик душі, її внутріш-
ній стан. А це він цінує 
понад усе. Віталій планує 
продовжувати займатися 
співом в академії, в студії 
вокалу, брати участь у 
різноманітних конкур-
сах. Тож подивимося, 
чим він нас ще зможе зди-
вувати і порадувати!

Адріана КОВАЛЕНКО,
студентка групи П-02

портажі.
Названі вище учасни-

ки та деякі інші студен-
ти отримали додаткові 
подарунки від студентсь-
кого профспілкового ко-
мітету, що теж додало до 
вражень багато приємних 
емоцій.

Результати вже відо-
мі, переможці та призери 
– визначені. Хочеться від 
щирого серця їх привіта-
ти та побажати успіху й 
натхнення. Вони впевне-
но відкрили «Нові іме-
на» серед талановитого 
поповнення студентства і 
ще раз довели, що акаде-
мія може пишатися свої-
ми першокурсниками!

Адріана КОВАЛЕНКО,
студентка групи П-02

Прихований під шармом слів,
як правда чи твоя любов,
заквітчаний садами снів,
мов ночі смак терпких розмов.

Незнайдений серед небес
у сонний час німих пісень,
згорів в очах, та знов воскрес
нового завтра дотик – день!

Розтанув сутінковий дим
тремтливим подихом зірок.
Відчуй – то вічно молодим
життя за кроком робить крок!

У дотику коханих рук
пульсує щастя – відпусти
до нього серця свого стук!
Радій життю: воно – це ти!

НЕЗНАЙОМІ

Я малюю вечір у думках
І танцюю у його полоні.
Широко розкриються долоні,
Наче крила, але... я не птах!

Ти не ввімкнеш світло у вікні.
Знову сядеш край стола чекати
Ту, яка ще учиться літати, – 
Швидко, легко, тільки... уві сні!

І не гріють нас стежки відомі
У містах Самотньо і Далеко.
Наодинці нам – таки нелегко.
Ну а разом?.. Ми ще не знайомі!

Тетяна СТАРЦЕВА,
студентка групи МП-01

«Найкраща група»
І місце – група П-03;
ІІ місце – група Ф-03;
ІІІ місце – група П-01.

«Вокал (соло)»
І місце – Велітченко Віталій (П-03);
ІІ місце – Поповська Богдана (Ф-01);
ІІІ місце – Новікова Христина (П-03).

«Вокал» (дуети, тріо)
І місце – Охріменко Ірина, Ляшенко Вікторія, 
Манжелес Тетяна (ОА-01).

«Хореографія»
І місце – Куйбіда Анастасія (П-02);
ІІ місце – Дудка Дарина, Ткаченко Євгенія (П-01);
ІІІ місце – Тарасенко Оксана (МЕ-02).

«Театральний жанр»
І місце – сценка «Сімейна ідилія»– Вакуленко Яна, 
Чечетенко Вадим, Тихонов Ігор (П-01);
ІІ місце – сценка «Казка» – Лукін Андрій, Ше-
лудченко Олена (Ф-03);
ІІІ місце – сценка «Іспит» – група студентів (Ф-03).

«Художнє читання»
І місце – Тонконіг Альона (МЕ-02);
ІІ місце – Кисильова Наталія (П-01);
ІІІ місце – Дейнека Анна (П-03).

«Інструментальний жанр»
І місце – Тонконіг Альона (МЕ-02);
ІІ місце – Мішур Жанна (П-03);
ІІ місце – Литвиненко Владислав (МЕ-01);
ІІІ місце – Саєва Катерина (ЕК-02).

«Конкурс ведучих»
І місце – Коряка Анна, Куйбіда Анастасія (П-02);
ІІ місце – Титович Ірина, Ходарева Юлія (Ф-03);
ІІІ місце – Скороход Євгенія (ОА-01).

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ 
«НОВІ ІМЕНА-2010»

РАНОК І ЩАСТЯ

Підбито підсумки творчого конкурсу пер-
шокурсників «Нові імена». Журі визначило 
переможців у таких номінаціях:

ЮРИСТИ ТЕЖ СПІВАЮТЬ. 
ТА ЩЕ Й ЯК!

«НОВІ ІМЕНА» – 
НОВІ ТАЛАНТИ!

КОНКУРСИ

ЛІРИКА

ЗАХОПЛЕННЯ

КОНКУРСИ

Напевне, більшість із нас, першокурсників, звернула увагу на цього симпатично-
го, в білому костюмі, хлопця ще на Дні знань, коли він подарував усім присутнім 
свій чарівний спів. А потім своїм виступом юнак викликав справжній фурор у 
глядачів на творчому  конкурсі першокурсників «Нові імена». Це – юрист-пер-
шокурсник Віталій Велітченко

но» пройшов творчий 
конкурс до Сумського 
училища мистецтв та 
культури, але… все ж 
таки обрав зовсім ін-
ший, можливо, трохи 
дивний для нього шлях – 
юриспруденцію. Чому не 
творчість, не вокал, не пі-
сні? З одного боку – бать-
ки, з іншого – потреби.

 – У наш час важли-
во мати «прагматичну» 
спеціальність, – говорить 
молодий співак, – а захо-
плення, які ми іноді плу-
таємо з талантом, треба 
ставити на другий план. 

Таким чином, Ві та-
лій навчається тут, в 
Українській академії бан-
ківської справи. І, що 
цікаво, йому тут дійсно 
подобається! Він опано-
вує обрану професію і 
намагається «вижати» із 
себе все можливе, щоб 
довести самому собі, що 
він «може».
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Подорож до Цен-
тральної України була 
досить пізнавальною, 
сповненою позитивних 
емоцій і гарного настрою. 
Мальовничі пейзажі з 
гротами та скульптурами 
ввели нас у світ античних 
легенд і Гомерової «Одіс-
сеї». Історія створення 
парку є не менш цікавою 
за сам парк. Ми побачи-
ли тут Іонічне море, бере-
ги острова Ітака, статую 
Орфея, храм Посейдона, 
численні водоспади, фон-

тани та багато іншого. Та 
найбільше нас вразило те, 
що майже всі повірили у 
магічність води, тому ко-
жен, набравши її в долоні 
з природного джерель-
ця, умив своє обличчя та 
зробив декілька ковтків. 

Трішки моторошно 
стало, коли ми пливли 
на човні підземною річ-
кою. Там було настіль-
ки темно, що дехто на-
віть кричав від страху. 
Щоправда, попереду 
виднілося, як кажуть, 

Цієї осені нарешті 
здійснилася моя давня 
мрія – побувати в на-
шій “західній столиці” 
– чарівному Львові. На-
вряд чи зумію словами 
передати красу та велич 
неймовірної архітектури 
цього унікального міста, 
варто приїхати сюди, щоб 
відчути неповторний дух, 
смак, пристрасть Гали-
чини. Кожної пори року 
(чи то в жовтому листі, 
чи під білою ковдрою, 
чи потопаючи в зелені) 
по-своєму прекрасне, во-
но приваблює безліч ту-
ристів з усіх куточків 
світу. На вулицях Льво-
ва можна почути будь-яку 
мову, зокрема й російсь-
ку, всупереч чуткам, що 
львів’яни реагують на 
неї агресивно. Насправ-
ді, це дуже доброзичливі 
люди, гостинні та щирі, 
принаймні мені поща-
стило зустрічатися лише 
з такими, чого варте у 
відповідь на “Дякую” – 
“Будь ласочка”! Нас го-
стинно зустріли колеги з 
Львівського банківського 
інституту, поселили в го-
телі, пригощали і розва-
жали, докладаючи усіх 
зусиль, щоб гості почу-
валися комфортно і ма-
ли чудовий настрій, і це 
насправді приємно і по-
вністю відповідає моєму 
уявленню про галичан.

Мені дуже сподоба-
лась екскурсія Львовом, 
емоційна і невимушена 
розповідь екскурсовода 
Наталі. Дівчина, що са-
мотужки вивчає історію 
свого міста, розповіла ба-

гато цікавих фактів, під-
несеність, з якою вона го-
ворила, нас зачарувала.

Львів’яни надзви-
чайно пишаються своєю 
історією, адже саме тут 
галицькі хіміки Ян Зег 
та Ігнацій Лукасевич, 
відкривши технологію 
рафінації нафти, фак-
тично змінили світ, їх 
називають батьками гасо-
вої лампи. Саме у Львові 
з’явилися перші конки, а 
потім і перші електрич-
ні трамваї, тут Іван Фе-
доров започаткував кни-
годрукування. 

Які асоціації вини-
кають при згадуванні 
про Львів? Старовин-
на архітектура, музеї, 
пам’ятники, бруківка 
і, звичайно ж, затишні 
кав’ярні (незрівнянний 
аромат справжньої ка-
ви повсюди у повітрі). 
Вразила шоколадна май-
стерня, на першому по-
версі якої є невеличка 
кав’ярня, де можна скуш-
тувати кави до смаку, 
поласувати справжнім 
розтопленим шоколадом, 
а через скло подивитися, 
як його варять і виготов-
ляють цукерки; на дру-
гому поверсі знаходить-
ся крамниця, де можна 
придбати шоколад будь-
якого кольору, розміру 
та форми. 

Справжн ій палац 
краси та мистецтва – 
Львівський національний 
академічний театр опе-
ри та балету ім. С. Кру-
шельницької, в реперту-
арі якого 10 українських 
музично-сценічних творів 

ЕКСКУРСІЇ

ЕКСКУРСІЇ

«світло в кінці тунелю».
Доволі символічним 

стало те, що під час на-
шої подорожі до Софіїв-
ки серед студентів була 
дівчина на ім’я Софія. 
Безперечно, ця подорож 
залишила по собі неза-
бутні враження. Бажаємо 
студентам академії і на-
далі мандрувати та зби-
рати неймовірні емоції.

Інна та Світлана 
ПЕДЧЕНКО,

студентки групи Ф-92

Львів – місто, в якому переплелася культура різних народів. Його 
бурхлива і надзвичайно цікава історія налічує сім з половиною віків. 
Перша документальна згадка про Львів датується 1256 р. Заснував 
місто Галицько-Волинський князь Данило Романович і назвав його 
на честь свого сина Лева (за однією з версій). Центром давньорусь-
кого Львова була сучасна площа Ринок. Місто надійно захищали 
укріплення, збудовані з урахуванням природних умов – пагорбів 
Високого Замку та річки Полтви

СЕРЦЕ ГАЛИЧИНИ – 
НЕЗАБУТНІЙ ЛЬВІВ

І сьогодні ми часто повертаємось у спогадах у золоту осінь, яка відкрила сту-
дентам Банківської академії захоплюючий світ чудової природи та неймовірно 
цікавих експозицій. Це прекрасне місце – Софіївський парк в Умані

(такої кількості українсь-
ких вистав немає в жод-
ному аналогічному теа-
трі) та близько десятка 
творів зарубіжних компо-
зиторів, вивчених мовою 
оригіналу.

А ще ми побували у 
справжньому середньо-
вічному замку, що знахо-

диться в Олеські. На па-
горбі, з якого видно дале-
ко навкруги, височить він 
уже багато століть, надій-
но зберігаючи у камені 
свою історію. На жаль, 
через війни в ньому не 
збереглися оригінальні 
речі власників, але за-
раз тут можна побачи-

ЧАРІВНА СОФІЇВКА

ти чимало старовинних 
творів мистецтва, меблів, 
які вдалося відшукати. 
У кафе “Гридниця” нас 
пригощали середньовіч-
ним обідом і чудодійни-
ми наливками, дівчата, 
одягнені у старовинні 
сукні, подавали страви, 
дизайн ресторану повніс-
тю відтворює атмосферу 
Середньовіччя, все ви-
глядає природно, немає 
штучності, що власти-
ва сучасним ресторанам 
“під давнину”. 

А який гарний вечір-
ній Львів! У світлі ліх-
тарів він набуває ще 
більшої таємничості, 
адже тут так гармоній-
но поєднуються старо-
вина і сучасність. Біля 
Оперного театру можна 
найняти карету і, відчу-
ваючи себе справжньою 
пані, здійснити прогу-
лянку. Створюють чудо-

ву атмосферу давнини і 
квіткарки, які у вбранні 
позаминулого століття, з 
гарненькими кошиками 
дефілюють площею, ви-
кликаючи усмішки пе-
рехожих.

Осягнути це чудо-
ве місто за пару днів 
просто неможливо, ве-
личезна кількість різ-
нома н і т них  м уз е ї в , 
пам’яток архітектури, 
театрів, сподіваюсь, – 
це все у нас попереду. 
Велика вдячність нашо-
му профспілковому ко-
мітету за можливість 
вивчати свою країну, 
бачити ї ї надбання.  
І, звичайно ж, чекаємо 
на нові цікаві подо -
рожі!

Ірина КРУГЛЯК,
провідний редактор

інформаційно-видавничого 
відділу

ГАЗЕТА 
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…Щоранку, коли про-
кидаєшся близько сьомої, 
виникає лиш одне бажан-
ня – ще поспати, хоч хви-
линку, таку дорогоцінну, 
і бажано не одну… Зви-
чайно ж, ночі для сну бу-
ло мало, тому, не слухаю-
чи розуму, рука тягнеться 
до будильника, щоб його 
перевести. Та зазвичай 
ти все-таки переборюєш 
єдину на той момент мрію 
і вирушаєш на заняття… 
А потім засинаєш на лек-

ції, мужньо тримаєшся 
на семінарі, п’єш каву 
між парами. А в цей час 
солодкі думки летять до-
дому, туди, де на тебе че-
кає подушка після твоїх 
страждань…

Мабуть,  кожному 
знайома така ситуація! І 
ми, студенти, можемо тіль-
ки мріяти про здоровий 
сон! Адже про повноцін-
ний відпочинок ми чуємо 
рідко, здебільшого на 
вихідних, і то не завжди. 

Щорічно учасника-
ми програми «Work and 
Travel USA» стають ти-
сячі студентів з України 
та всього світу. Основна 
перевага програми – це 
можливість покрити свої 
витрати та додатково за-
робити: учасники отри-
мують від 7 до 10 доларів 
за кожну годину роботи 
та мають можливість за-
робляти в середньому від 
$1500 до $2500 за місяць. 
Таким чином, можна не 
тільки непогано заробити, 
але й подорожувати Аме-
рикою.

Вимоги до кандидатів
Для участі у «Work and 

Travel» кожен український 
кандидат повинен відпо-
відати таким вимогам: 
бути у віці від 18 до 23 
років; мати розмовний 
рівень англійської мови; 
обов’язково бути студен-
том ВНЗ; навчатися на 
денній формі (стаціонарі).

Робота
Слід зауважити, що 

кандидатам не обов’язково 
мати певну кваліфікацію 
або  досвід — необхідне 
навчання проводиться ві-
дразу після прибуття на 
місце роботи. Виходячи 
зі сказаного вище, місцем 
роботи студентів є заклади 
обслуговування та рекре-
ації; прикладами можуть 
бути вакансії: продавців, 
касирів, різного роду по-
мічників для роботи в го-
телях, ресторанах або пар-
ках розваг.

Подорож
Кожен учасник має 

додатковий місяць пере-
бування у США для по-
дорожі Америкою. За умо-
вами програми та виходя-
чи із законів  США, по-
дорожувати можна всією 
територією Сполучених 
Штатів та інших країн. 
Спонсори програми

Спонсори — це аме-

БУТИ ЗДОРОВИМ – СТИЛЬНО!

ПОЇЗДКИ Іван ЛЯШЕНКО, студент групи БС-71

«Work and Travel»  – це сезонна програма для українських студентів, що дає 
змогу на літніх канікулах (від 2,5 до 5-ти місяців) побувати у США: попрацю-
вати, пожити в оточенні нових людей та отримати практику англійської 
мови в її природному середовищі. Участь у програмі «Work and Travel» – це ще 
й досвід самостійного життя

офіційних літніх канікул  
ВНЗ. За умовами посоль-
ства США, українські сту-
денти можуть знаходитися 
на території Сполучених 
Штатів протягом п’яти мі-
сяців — з травня до кінця 
вересня. 

Агентство забезпечує 
учасника одним місцем 
роботи. Роботодавець по-
відомляє строки, на які 
він бере на роботу, вони 
закріплюються в контрак-
ті. Якщо ви маєте на меті 
не лише «відбити» вар-
тість програми, а й заро-
бити більше, слід знайти 
ще одну роботу. Переваги 
при пошуку 2-ї роботи ма-
ють ті студенти, які приї-
жджають першими. Тому 
я б порадив скласти сесію 
достроково. 

Запорука легальності
«Work and Travel» є 

абсолютно легальною про-
грамою студентського об-
міну й діє під егідою Кон-
гресу США. Кожен кан-
дидат отримує свою пер-
сональну форму DS-2019  
— документ учасника про-
грами «Work and Travel», 
на основі якого йому ви-
дається віза J-1 (віза уча-
сника програми студентсь-
кого обміну).

Кожен учасник про-
грами «Work and Travel» 
працює на рівних із аме-
риканськими громадянами 
правах, що задекларовано 
в офіційних документах, 
зокрема Social Security,  
— основному документі, 
необхідному для легальної 
роботи в США.

А взагалі, із власного 
досвіду знаю: дуже ціка-
во побувати в Америці, 
попрацювати і дізнатися 
багато нового. Тож ба-
жаю студентам успішної 
поїздки!

СПОРТ

ЗНАЙ НАШИХ!

ЗНАЙ НАШИХ!

ПЕРЕМОГИ І ВІДЗНАКИ

ПЕРШИЙ В УКРАЇНІ

ГРАМОТА ОБЛАСНОЇ РАДИ

Майбутній фінансист Віталій Ільмінський став 
переможцем конкурсу есе «Молодіжний лідер де-
мократичної країни», який провела Луганська об-
ласна громадська організація «Бізнес-клуб «Єв-
ропейський вибір». Загалом на конкурс надійшло 
368 робіт з усіх куточків України. Журі було до-
сить складно визначити переможців, адже кожна 
робота по-своєму розкривала певну грань пробле-
ми. Але Віталій найкраще серед учасників з усієї 
України зумів висловити своє бачення, повністю 
розкривши питання з наукової точки зору. «Зро-
бив так, як вчили в академії», – пожартував він.

Владислав ЛЕВЧЕНКО, студент групи ЕК-92

Студента 6 курсу юридичного факультету Юрія 
Огорілка нагороджено грамотою Сумської обласної 
ради за високі досягнення в науковій роботі та з 
нагоди професійного свята – Дня студента.

У червні 2009 року Юрій Огорілко став пере-
можцем Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з природничих, технічних та гу-
манітарних наук 2008/2009 року з напряму «Юри-
дичні науки» із роботою на тему «Співвідношен-
ня приватно-правових і публічно-правових засад 
у юридичних конструкціях правовідносин як кри-
терій ефективності механізму правового регулю-
вання» і був нагороджений дипломом Міністерства 
освіти і науки України ІІ ступеня.

ЧОМУ ТИ СПИШ НА ПАРІ?

ЛІТО В США
ПРО ПРОГРАМУ «WORK AND TRAVEL»

Сон є фізіологічним явищем, яке відіграє важливу роль у процесі поповнення 
нашого організму енергією. Недостатня тривалість сну, так само, як і надмірна, 
може призвести до того, що наше фізичне здоров’я похитнеться. Мабуть, усі зна-
ють, що одним із видів тортур і психологічного тиску на людину є позбавлення 
її можливості відпочити, а саме – можливості поспати

Що ж нам заважає пори-
нути у спокій на 8-10 го-
дин кожного дня? Вва-
жаю, що основних причин 
дві. Перша – це комп’ютер 
та мобільний телефон, що 
ненаситно пожирають наш 
час. Зізнайтеся, скіль-
ки годин ми приділяємо 
фільмам, іграм, соціаль-
ним мережам для спіл-
кування та розмовам по 
телефону? Ух, як багато! 
З цим, безперечно, треба 
«зав’язувати» (мені теж)! 

Другою причиною є 
навчання. Звичайно, це 
– свята справа, але ж не 
до 3-ї години ночі чи то й 
пізніше! Так, я теж не без 
гріха, сама писала курсо-
ву роботу майже до ран-
ку, але ж це раз! Наші ж 
студенти хочуть знати все 
і до навчання беруться 
стабільно після опівночі, 
найвитриваліші надовго 
засиджуються за книгами 
та конспектами, а вранці 
благають про відпочинок.

Є й інші причини, які 

риканські компанії, які 
надають вакансії від ро-
ботодавців, інтереси яких 
вони представляють, та 
агентства,  які, у свою 
чергу, представляють ін-
тереси студентів. До того 
ж спонсори займаються 
питаннями оформлення та 
видачі форм DS-2019 для 
студентів.

Агентства
Агентства є представ-

никами інтересів сту-
дентів-кандидатів. Саме 
агентства займаються по-
шуком вакансій від спон-
сорів, організовують яр-
марки вакансій, готують 
необхідні для участі до-
кументи. Агентства також 
займаються питаннями 
безпеки та вирішенням 
проблем, що виникають 
у студентів під час пере-
бування в США.

Термін дії
Програма «Work and 

Travel» діє лише у період 

не позбавляють нас сну, 
проте негативно на ньо-
го впливають. Це – висо-
ка температура повітря в 
кімнаті, незручне ліжко, 
галасливі сусіди по кім-
наті та негативні думки.

Що ж ми маємо в під-
сумку? Поганий настрій, 
хворий вигляд, головний 
біль, погіршення уваги, 
пам’яті та реакції. Мож-
ливо, когось влаштову-
ють такі наслідки, але 
варто задуматись і над 
тим, що при недостатній 
тривалості сну виникає 
дратівливість, неспокій 
і депресія, що може при-
звести до серйозних за-
хворювань.

Звичайно, порад щодо 
організації повноцінного 
сну надзвичайно багато, і 
вони є суто індивідуаль-
ними. Але кожен повинен 
знати, як і скільки годин 
спати, щоб прекрасно се-
бе почувати! Тож, шанов-
ні студенти, давайте не 
будемо влаштовувати так 
званих «тортур» своєму 
організму! Адже повно-
цінний сон – запорука 
здоров’я!

Олена БАЛАКА,
студентка групи СП-01

Нагороди від ректора
З нагоди Дня студента ректор академії нагородив 

найкращих у номінації «Спортивні досягнення». Бу-
ли відзначені такі студенти:  Євген Гуцол – студент 
групи ЕК-71, переможець Всеукраїнської телевізійної 
гри «Найрозумніший». Студенту вдається поєднува-
ти  успішне навчання з виступами у великому спорті. 
Євген – неодноразовий переможець обласних, всеу-
країнських змагань з легкої атлетики, переможець зи-
мового Кубка України в 2010 році, срібний призер мо-
лодіжних ігор України 2010 року, срібний призер літ-
н ьо го Кубка України 2010 року, член збірної команди 
України з легкої атлетики. Є. Гуцол виконав норматив 
майстра спорту України з бігу на 400 м на чемпіо-
наті України з легкої атлетики. Посвідчення майс-
тра спорту України студенту особисто вручив Прези-
дент Національного олімпійського комітету України  
С.Н. Бубка. Тетяна Махотіна – студентка групи 
СОА-01, кандидат у майстри спорту з легкої атле-
тики, призерка міських, обласних та всеукраїнсь-
ких змагань, призерка чемпіонату України, Кубка 
України. Яна Гончаренко – студентка групи Ф-93, 
кандидат у майстри спорту з боксу, призерка місь-
ких, обласних, всеукраїнських змагань, призерка 
чемпіонату України. 

Міська спартакіада з футзалу (чоловіки) 
У легкоатлетичному манежі відбулася міська 

спартакіада серед ВНЗ ІІІ-ІV р. а. з футзалу серед 
юнаків. Не програвши жодної гри, наша команда 
впевнено стала переможцем змагань.

Євген Гуцол – переможець міського конкурсу
На базі Сумського державного університету 

був проведений ІІІ міський конкурс «Кращий сту-
дент м. Суми-2010», присвячений Міжнародному 
дню студента. Організатори святково-молодіжної 
програми – Сумська міська рада, відділ у справах 
сім’ї, молоді та спорту та вищі навчальні закла-
ди І-ІV рівнів акредитації м. Суми. Молодь зма-
галася в різних номінаціях. Студент групи ЕК-71 
Євген Гуцол отримав звання «Кращого студента  
м. Суми-2010» у номінації «Спортивні досягнення».

ІІ місце в обласному огляді-конкурсі 
Управління освіти і науки Сумської обласної 

державної адміністрації надіслало листа на ім’я 
ректора академії, професора А.О. Єпіфанова про 
нагородження ДВНЗ «УАБС НБУ» за друге місце 
в обласному огляді-конкурсі на кращий стан фізич-
ного виховання та спорту серед ВНЗ ІІІ-ІV р.а. у 
2009-2010 навчальному році.

Міська спартакіада з футзалу (жінки) 
Відбулася міська спартакіада з футзалу (дівчата) 

серед ВНЗ ІІІ-ІV р.а. Наша команда посіла І місце.

Обласна універсіада з футзалу (чоловіки)
Відбулася обласна універсіада з футзалу (чо-

ловіки) серед ВНЗ ІІІ-ІV р.а. Наша команда зай-
няла І місце.

Тетяна ВЕРХОГЛЯД
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Наше студентське життя – ще зовсім коротке, то-
му найяскравішим враженням для нас залишаєть-
ся поки що День знань, коли УАБС НБУ гостинно 
відчинила двері перед ще одним новим поколінням 
студентів. Саме цього дня ми, вчорашні абітурієн-
ти, стали студентами. 

Ми з упевненістю можемо сказати, що для УАБС 
НБУ – це не формальне свято! Наша академія – це 
навчальний заклад, який прагне надовго залишити 
в душах своїх студентів теплі спогади про перші дні 
навчання і перетворює звичайне торжество з при-
воду вишівського «першого дзвоника» на автентич-
ний обряд посвяти.

Виховуючи інтелектуально, духовно та фізич-

но, академія з перших днів прищеплює нам любов 
до національних традицій, виховує засади справед-
ливості, поваги, моралі. Почесну місію – передати 
нам іскру мудрості, таланту, натхнення і сумління 
та провести урочисту посвяту нас, «новоспечених» 
першокурсників, у студенти, виконали найкращі 
випускники академії.

Сповнені радості і чудового настрою, ми із за-
доволенням провели час. Тож сподіваємося, що і в 
майбутньому покажемо себе якнайкраще! А роки на-
вчання в академії запам’ятаються нам на все життя.

               Марина ШВАНДАР,
студентка групи Ф-02

Я, Молошна Ірина, – студентка Української ака-
демії банківської справи. Звучить уже звично, але 
якщо озирнутися назад… Скільки спогадів! Немов 
недавно я вперше прийшла до школи, а ось уже й 
випускниця своєї рідної Липоводолинської спеціалі-
зованої школи І-ІІІ ступенів. Незабутній випускний, 
а далі – оповите якимись таємницями і страхами 
ЗНО. Один за одним іспити закінчились, але пере-
живання – ні, адже попереду – вступ. Отримавши 
гарні бали (в сумі 765), я подала документи в різ-
ні виші. З радістю дізналася, що скрізь пройшла 
на бюджет, зокрема, в нашу академію, ХНУ  
ім. Каразіна та Національну юридичну академію 
ім. Ярослава Мудрого. Боже, який же складний 
цей вибір! За порадою та наполяганням батьків за-

лишилася тут. Спочатку, звісно, вагалася в пра-
вильності цього рішення, але зараз цілком згодна 
з істиною: «Усе, що не трапляється, – на краще!». 
Тут мої друзі, близькі мені люди, дуже гарні умови 
та і, взагалі, я задоволена.

Якщо говорити про свої захоплення, то я люблю 
писати твори… про все: про життя, кохання, оточу-
ючий світ. Люблю весело проводити час із друзями, 
адже не можу вже жити без цих людей. Я весела 
та креативна.

Першокурсникам, усім студентам і викладачам 
хочу побажати гарного, успішного та цікавого нового 
року, сповненого лише позитивних емоцій!

Ірина МОЛОШНА,
студентка групи П-01

Чи могли ми ще кілька місяців тому уявити, що 
стоятимемо тут, під величними стінами Української 
академії банківської справи Національного банку 
України, щоб зробити свій перший крок у доросле 
життя? Я, наприклад, ні.

Позаду залишилася найпрекрасніша пора – ди-
тинство, випускний, до якого ми готувалися протя-
гом довгого часу, а він пролетів, мов одна мить. На 
щастя, відійшли у минуле і переживання стосовно 
ЗНО. Важко було усвідомлювати, що реалізація всіх 
наших мрій залежала саме від цього папірця, на 
якому були надруковані результати наших знань. Я 
дуже рада, що змогла пройти через усе це, зробити 
свій вибір, обрати правильний шлях. Хоча залиши-
ти свій рідний дім, місто, повністю змінити життя, 
було дуже нелегко.

…Суми зустріли мене високими будинками, 
шумними вулицями, наповненими людьми, що ку-
дись поспішають. Ще мить – і я уже стою перед 
дев’ятиповерховою будівлею гуртожитку. Дуже важ-
ко зробити перший крок, адже розумію, що саме тут 
доведеться жити впродовж п’яти довгих років на-
вчання, а так не хочеться розчаровуватися! Проте, 
вже переступивши поріг, я зрозуміла, що всі мої пе-
реживання були марними. Гуртожиток вразив мене 
євроремонтом, гарними меблями та прекрасними, до-
брими людьми. Усе це допомогло швидше освоїтися 
та відчути себе як вдома. 

Минають перші місяці адаптації, і я розумію, що 
всі мої страхи були марними. Тут завжди знайдуть-
ся люди, які з готовністю допоможуть у будь-якій 
ситуації. Я вдячна їм за це. Хочу насолоджуватися 
кожною миттю, проведеною в академії, тому що моя 
мрія почала здійснюватися!

Лілія ПЕТРИК,
студентка групи ОА-03

ALMA-MATER

За вікном – рвучкий вітер, похмурі сірі хмари, 
холоднеча. Та, незважаючи на таку неприємну по-
году, студенти щодня відвідують заняття, поспіша-
ють до гуртожитку, виконують домашні завдання. 
Як би не хотілося лягти в ліжко, вкритися теплою 
ковдрою та поспати або помріяти чи навіть пусти-
ти сльозу за теплим безтурботним літечком, але ми 
вперто продовжуємо виконувати свою повсякденну 
роботу. Особливо важко пристосуватися до нового 
життя першокурсникам. І як добре, що в такий не-
легкий час нам завжди готові прийти на допомогу! 

У гуртожитку № 1 була спеціально проведена 
зустріч із психологом для того, щоб допомогти пер-
шокурсникам легше адаптуватися до нових умов, 
переосмислити своє життя, задуматися про майбут-
нє. Звичайно, на цю зустріч були також запрошені 
і студенти старших курсів, адже їм теж необхідно 
вирішувати якісь свої проблеми. Словом, кожен, 
хто мав питання, отримав на них відповідь. Вар-
то пам’ятати: ми можемо звернутися за порадою, і 
нам обов’язково допоможуть.

Лілія ПЕТРИК, 
студентка групи ОА-03

Так можна охарактеризувати цих двох відомих 
українських письменників – Євгена Положія та 
Олександра Ірванця. Вони з певною часткою іронії 
ставляться до дійсності (а інакше, напевне, й не 
можна!) та із самоіронією – до себе: не почувають-
ся геніями, але й знають собі ціну, адже мають і 
літературні премії, і любов читачів. 

В актовій залі академії митці зустрілися з наши-
ми студентами та мешканцями міста. Вони презен-
тували свої нові твори: головний редактор газети 
«Панорама» Євген Положій – книгу «По той бік 
пагорба», а Олександр Ірванець – роман «Хвороба 
Лібенкрафта». Окрім цього, письменники прочита-
ли уривки й з інших своїх творів. Слід зауважити, 
що обом притаманний ще й акторський талант: во-
ни вміють гарно подати свою «продукцію», захо-
пити публіку, особливо оригінальними віршами.

Учасники вечора мали можливість придбати 
книги з автографами авторів.

Ні для кого не секрет, що рада гуртожитку  
№ 2 завжди піклується про своїх мешканців і не 
дає їм сумувати. Тому і до Дня студента було під-
готовлено справжнє свято. 

Все розпочалося ще 2-3 листопада. У ці дні в 
затишній кімнаті відпочинку нашого гуртожитку 
відбувся шаховий турнір. Ідею його проведення по-
дав студент 4 курсу, спортсмен, музикант і просто 
небайдужа людина Богдан Москаленко. У турнірі 
взяли участь дівчата та хлопці різних курсів і спе-
ціальностей: Богдан Москаленко (БС-73), Валерій 
Озаренко (БС-91), Юлія Уханова (БС-91), Юлія 
Васильченко (ОА-82), Данієла Кукучка (БС-93), 
Сергій Подвігін (БС-83), Ігор Штика (БС-72), Ан-
на Лоб (БС-91), Людмила Струк (БС-93), Ігор Вой-
тенко (МЕК-02). Хоча ми всі й були суперниками, 
але турнір пройшов у дружній і веселій атмосфері. 

Справжня боротьба розпочалася лише за перше 
та друге місця. Позмагатися випало двом сусідам 
і друзям: Ігорю Штиці та Валерію Озаренку. Усі 
учасники напружено спостерігали за цією битвою. 
Отже, після п’ятнадцятої хвилини гри переміг Ігор 
Штика, який за весь турнір не програв жодної пар-
тії. Друге місце посів Валерій Озаренко, на тре-
тьому місці – сам організатор Богдан Москаленко. 

Дуже приємно, що рада гуртожитку потурбува-
лася про подарунки для переможців, тому хлопці 
повернулися до кімнат із солодким презентом – 
тортом. Для всіх учасників турнір залишив при-
ємні спогади: ми познайомилися з новими людьми, 
за довгенькими партіями дізналися і про інші та-
ланти та численні захоплення учасників. 

Але заходи до Дня студента не обмежилися 
шаховим турніром. Чимало зусиль доклали чле-
ни ради гуртожитку, щоб оригінально привітати 
мешканців із цим визначним святом. Вони ство-
рили яскравий колаж, на якому присутні всі сту-
денти нашого гуртожитку. Тому дякуємо нашому 
вихователю В.М. Вороні та завідуючій гуртожит-
ком Н.Ф. Медведєвій за тісну співпрацю з радою.  
І особливу подяку хочу висловити раді гуртожит-
ку та персонально її голові Яні Петровій. Молодці! 

Юлія ВАСИЛЬЧЕНКО, 
студентка групи ОА-82

ГУРТОЖИТОК

ЗУСТРІЧ ІЗ ПИСЬМЕННИКАМИ

СВЯТА

ЗУСТРІЧ ІЗ ПСИХОЛОГОМ

ІРОНІЧНІ Й САМОІРОНІЧНІ

ДЕНЬ СТУДЕНТА  
В ГУРТОЖИТКУ 

ЗНАЙОМТЕСЬ: 
ПЕРШОКУРСНИКИ

АКАДЕМІЯ ГОСТИННО ВІДЧИНИЛА 
ПЕРЕД НАМИ ДВЕРІ

СКРІЗЬ ПРОЙШЛА НА БЮДЖЕТ

МРІЯ ПОЧАЛА  
ЗДІЙСНЮВАТИСЯ!

Цього року, як і завжди, до студентських лав при-
єдналися першокурсники. І хоч навчаються вони в 
академії зовсім недавно, але вже встигли проявити 
себе не лише як сумлінні студенти, а й як гарні спор-
тсмени, творчо обдаровані особистості. Цілі сузір’я 
талантів були виявлені і під час традиційного конкур-

су «Нові імена». Словом, ми отримали поповнення 
розумних, сміливих, амбітних студентів.
У публікаціях на цій сторінці першокурсники розпо-
відають про себе і про свої перші кроки в академії.
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МИСТЕЦТВОСВІТ ЗАХОПЛЕНЬ

ГОРОСКОП

– Він часто представляється: «Невідомий худож-
ник Григорій Петренко». А я б поправила так: «Дуже 
відомий художник Григорій Петренко», – сказала 
на відкритті у Науковій бібліотеці УАБС НБУ но-
вої виставки картин цього давнього друга академії 
проректор Алла Ярова.

Справді, цього банківського працівника, мецената 
і художника добре знають на Сумщині та за її межа-
ми. Особливо шанують Григорія Миколайовича як 
професіонала і митця викладачі та студенти УАБС 
НБУ, із задоволенням з ним спілкуються, знайом-
ляться з його творами. Виставка «Осінь+Джаз» – 
це вже десятий проект, організований художником 
спільно з академією.

 – Хоча золота осінь уже позаду, але хотілося б 
продовжити спілкування з улюбленою порою року 
хоча б за допомогою цієї виставки, – сказав «вину-
ватець» заходу.

І це авторові осінньої тематики цілком вдалося. 
Твори Г. Петренка настільки світлі, виразні й притя-
гальні, що реально відчуваєш чи то шурхіт листя під 
ногами на алеї осіннього парку, чи легкий подих вітру 
біля сумської альтанки, чи таємниці старого клену, 
чи звуки монотонного дощу… Самі назви робіт уже 
говорять про себе: «Осінь+Джаз», «Осінній блюз», 
«Осінь у Качанівці», «Листопад», «Дві парасольки».

Допоміг гідно вшанувати осінь і чудовий ансамбль 
«Доктор Джаз»: музика і образотворче мистецтво то-
го вечора ніби злилися воєдино.

За традицією художник організував благодійну 
лотерею. Одному з відвідувачів виставки і шану-
вальнику таланту Григорія Миколайовича пота-
ланило виграти роботу «Осінь на Воскресенській 
вулиці». Зібрані кошти пішли на лікування хво-
рих дітей.

Наталія ДАНИЛЕНКО

ОСІНЬ+ДЖАЗ«ЗУПИНИСЬ, МИТТЄВІСТЬ,  
ТИ – ПРЕКРАСНА!»

З НАДІЄЮ НА ЩАСТЯ ТА ЛЮБОВ

День за днем ми поринаємо у 
неймовірний вир життя. Проте і в 
цій рутині ми знаходимо щось осо-
бливе, рідне, бажане. Для когось – 
це музика, театр чи просто щирий 
сміх, а для студента групи Ф-93 
Андрія Зіненка – це фотографія, за 
допомогою якої майстер бездоганно 
може передавати не тільки власні 
переживання, а й реальну дійсність.

Саме тому 22 листопада в ак-
товій залі гуртожитку № 1 відбу-
лося відкриття фотовиставки під 
назвою «Миттєвий погляд». Усі 
присутні із захопленням милува-
лися красою фотокарток, кожен 
уявляв собі щось рідне для само-
го себе: ромашки, палаюча свічка, 
захід сонця, білочка, голуби, квіти 
в росі… Неможливо словами пе-
редати всі ті емоції, які огортали 
учасників фотовиставки. 

Із бесіди з автором стало всім 
зрозуміло, що Андрій ще зі школи 
захоплюється фотографією, всюди 

Пацюк
Пацюку рік готує 
зміни в роботі. 
Для нього не буде 
нічого неможли-

вого! Він зможе зробити все, 
навіть нереальне! Пацюк ко-
хає, і його кохають. А що ще 
потрібно для повного щастя?

Бик (Віл)
Кіт – натура за-
надто серйозна і 
не терпить суєти, 

а Бик не дуже надійний як 
партнер, оскільки звик тяг-
нути ковдру на себе. Якщо 
Бик навчиться розбирати-
ся у своєму внутрішньому 
світі, то значно полегшить 
собі життя і приверне успіх.

Кролик (Кіт)
Майбутній рік 
для Кота обіцяє 
бути спокійним 

і радісним. Кіт зможе зай-
нятися своєю улюбленою 
справою, а також досхочу 
повалятися перед каміном і 
погрітися! Коту обов’язково 
слід у 2011 році з’їздити у 
відпустку, щоб набратися 
сил перед наступним роком.

Дракона супро-
воджуватиме уда-
ча у новому ро-
ці. Дракони обо-

жнюють грати головну роль 
у будь-якій справі, а рік 
Кролика це дозволить їм 
зробити сповна. Дракон буде 
дуже яскравим, а головне – 
щасливим! Він зможе подо-
лати всі перешкоди і стати 
переможцем.

Змія
Рік Кота буде 
усп ішним для 
Змі ї . Завдяки 

своїй мудрості та прозор-
ливості Змія вміє передба-
чувати ситуацію на багато 
ходів наперед. Зірки віщу-
ють їй успіх у коханні.

Кінь
Гарним 2011 рік 
буде і для знака 
Коня. Пощастить 

і в коханні, і в роботі, мож-
ливе просування кар’єрними 
сходами. Працелюбний Кінь 
буде щасливим у рік Кро-
лика.

Коза (Вівця)
Козі теж гріх 
скаржитися на 
пророцтво зірок. 
І для Кози рік 

Кота буде дуже непога-
ним, якщо вона, звичайно 
ж, розумно підійде до ви-
рішення наболілих питань. 
Козу будуть цінувати і за-
прошувати в гості. Проте 
необхідно стежити за своїм 
здоров’ям.

Мавпа
Для Мавпи цей 
р і к  буде  до -
сить успішним. 
За що Мавпа 

не візьметься, вона скрізь 
доб’ється гарного результату 
будь-якою ціною. У Мавпи 
чудово йтимуть усі справи 
– як у кар’єрі, так і в осо-
бистому житті.

Для Півня 2011 
рік буде досить 
спокійним. Він не 
буде кудись рва-
тися і підкорю-

вати невідомі вершини: його 
час ще не прийшов. Проте 
Півню сьогодні й так добре.
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Новий 2011 рік – рік Білого металевого 
Кролика (Зайця, Кота). Астрологи по-різ-
ному прогнозують розвиток подій. Одні 
стверджують, що настає рік Кролика, що 
визирає з нірки. Ця тваринка характери-
зується неоднозначністю, у неї під маскою 
безтурботності приховується заяча душа, 
сповнена тривог. Настає рік великих 
перепадів і стрибків. Передбачають, що 
виграють люди з твердим характером, 
здатні в пікові моменти тверезо міркувати 
і справлятися з негативним настроєм. А 
взагалі, у 2011 році варто бути обереж-
ними і, подібно до кроликів, залишати 
можливість заховатися в безпечному 
просторі своєї домівки.

Інші ж астрологи дивляться в майбутнє з 
оптимізмом. Вони не сумніваються, що Но-
вий рік принесе удачу та щастя. Кіт завжди 
падає на чотири лапи – йому завжди ща-
стить! Любов – ось що буде найважливішим 
у 2011 році! Ви будете відчувати любов 
скрізь, радіти, мов дитина, і отримувати 
задоволення від життя. А пояснюється 
все дуже просто: за китайським (східним 
календарем) рік починається 14 лютого, 
а це – День усіх закоханих. Подивіться 
уважніше навколо себе і полюбіть своїх 
ближніх. А дехто, можливо, незабаром 
зустріне ту людину, яка й стане для нього 
єдиною любов’ю. Саме це й буде основним 
лейтмотивом нового 2011 року.

Що ж готує майбутній рік кожному 
знаку Зодіаку?

має при собі цифровий або плівко-
вий фотоапарат, щоб у будь-який 
момент, побачивши поруч красу, 
зупинити мить прекрасну!... Най-
улюбленіше заняття студента – фо-
тографувати пейзажі, квіти, одним 
словом, – природу, що нас оточує, 
а також створювати композиції, на-

повнені певним змістом. 
Хотілося б від щирого серця 

привітати Андрія з дебютом і поба-
жати творчого натхнення, побіль-
ше прекрасного навкруги! Будемо 
чекати на нові виставки!

Альона СИПЛИВЕЦЬ,
студентка групи ОА-71

Собаці у рік 
Кролика випа-
дає відпочива-
ти. Щасливий, 

бо 2011 рік – це рік миру 
і благополуччя! Варто ско-
ристатися цим, щоб знайти 
свою другу «половинку» 
і оформити офіційні сто-
сунки.

Дл я  Т и г р а 
2011 рік ста-
не на рідкість 
вдалим саме в 

кар’єрі. Хвороби теж оми-
натимуть його. Супутника-
ми Тигра будуть удача в ро-
дині, мир і благополуччя. 
Тигр задоволений.

Д л я  С в и н і 
(Кабана) на-
ст упний р і к 
Кролика буде 
не дуже весе-

лим. Свині варто бути обе-
режною і сподіватися на 
краще. Зате за оптимізм і 
працелюбність Свиня от-
римає в нагороду удачу і 
щасливу зустріч.


